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Шановні краяни! Десять років поспіль, з 2011 року Державний істо�

рико�культурний заповідник «Поле Полтавської битви» проводить те�

матичні круглі столи, присвячені пам’яті видатного полтавця – істо�

рика, архівіста, музейника, громадського діяча Івана Францовича

Павловського.

Учений був одним із засновників та незмінним секретарем Полтав�

ської губернської вченої архівної комісії (1903�1918); діяльним членом

Полтавського церковного історико�археологічного комітету (1906�

1917), неодноразово обирався гласним Полтавської міської думи.

Тридцять дев’ять років викладав історію в Петровському Полтавсько�

му кадетському корпусі, був фундатором і першим директором музею

Полтавської битви на Шведській Могилі (1909�1918). Сучасник

І.Ф. Павловського М. Астряб назвав ученого «невтомним трудівником

і ретельним дослідником полтавського минулого», адже коло його

наукових інтересів стосувалося різних аспектів життя краю. Вивчення

спадщини І.Ф. Павловського розширює знання сучасників про мину�

ле нашого краю та його найяскравіших представників.

Жодний історик, який досліджує період ХІХ століття, не обходить�

ся без ретельно опрацьованих Іваном Францовичем архівних даних.

Великою підмогою сучасним дослідникам є те, що він увів до науково�

го обігу значний масив документів, втрачених у ХХ столітті. 

За десять років проведення круглих столів ми дещо змінювали те�

матику і проблематику засідань. У 2018 році круглий стіл був присвя�

чений 310�й річниці українсько�шведського союзу, а у 2019�ому – 

310�й річниці Полтавської битви. Однак загалом ця проблематика сто�

сувалася наукової спадщини Івана Францовича Павловського та його

багатогранної діяльності. 

У процесі дослідницької роботи науковці і краєзнавці систематизу�

вали й узагальнили значний пласт історичного матеріалу.

Науковці працювали над висвітленням важливих мало досліджених

аспектів Полтавської битви, актуальних питань кількісного складу со�

юзного війська, шведів і козаків після Полтавської битви та перебігу

подій Великої Північної війни на Полтавщині. Краєзнавці й науковці

акцентують увагу на такому аспекті, як доля людини на війні, зокрема
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розкривають життєві перипетії українських військовополонених у

Швеції та жінок на тлі військових конфліктів. Приділено увагу куль�

турно�мистецькому життю Полтави часу І.Ф. Павловського. Науков�

ці заповідника продовжують скрупульозно вивчати колекцію музею

Полтавської битви на Шведській Могилі, що його заснував Іван Пав�

ловський, зокрема її української та шведської складової. Важливим є

розгляд сучасного стану й перспектив розвитку музейної справи, зап�

ровадження інноваційних форм і методів роботи з урахуванням досві�

ду зарубіжних колег. 

Отже, сучасні науковці, краєзнавці продовжують справу свого виз�

начного попередника – Івана Павловського, вписуючи власну сторін�

ку до літопису Полтавщини.

Другий випуск збірника наукових статей уміщує матеріали за 2016�

2020 роки, які стануть у пригоді всім, хто цікавиться минувшиною рід�

ного краю.
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2016 рік

Артур Андрющенко,
старший науковий співробітник

відділу науково�фондової роботи та експозиції

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Артилерія часу Північної війни в колекції музею
Полтавської битви на Шведській Могилі

У 1910 році Іван Францович Павловський уклав Каталог музею

Полтавської битви на Шведській Могилі, що нараховував 339 експо�

натів. Серед них – портрети, карти, артилерія, ядра, картечні заря�

ди,ручна вогнепальна і холодна зброя та багато інших [4]. Особлива

увага була приділена зброї часу Полтавської битви, адже без неї вигра�

ти будь�яку війну було б просто неможливо.

Якщо говорити конкретніше про період Північної війни та про са�

му Полтавську баталію 1709 року, то загальновідомим є той факт, що

однією з основних причин перемоги війська Петра І над шведською

армією було масове використання артилерійських знарядь на полі бит�

ви. 

Ця тема виявилася надзвичайно цікавою, тому ми почали її доклад�

не вивчення. Звичайно, це стало можливим лише завдяки тому, що в

колекції сучасного музею є значна кількість різноманітних артилерій�

ських знарядь, а саме:

• 1 мортирка�салютовка (1 зала);

• 1�пудова російська мортира (2 зала);

• 11 гармат різного калібру та призначення (з 2 по 8 залу);

• 6�фунтова пошкоджена гармата, що, ймовірно, використову�

валася як салютовка після часткового її відновлення (5 зала).

У грудні 2014 року до нашого музею завітав кандидат історичних

наук, старший науковий співробітник Інституту української археогра�

фії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Олег Євгенійович

Мальченко. Коло наукових досліджень ученого дуже широке, але

особливе місце у його роботах посідає опис артилерійських знарядь.
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Цей науковець устиг об’їхати майже весь світ у пошуках українських

гармат періоду XV�XVIII ст. у зарубіжних музейних колекціях. Після

копіткої праці 2011 року вийшла його чергова книга, присвячена цій

проблематиці, яку автор подарував нашому музею [3].

У подальшому коло наукових досліджень Олега Мальченка перехо�

дить, так би мовити, більше до «української площини», оскільки тема

його наступної наукової роботи буде стосуватися артилерійських зна�

рядь, які зберігаються в музеях України.

Доки робота, в якій має бути описана артилерія, в тому числі й му�

зею історії Полтавської битви, не побачила світ, ми вирішили самос�

тійно почати опис та атрибутацію артилерійських знарядь згідно з іс�

нуючими методичними рекомендаціями та зразками.

Звичайно, передусім постало питання дослідження тих артилерій�

ських знарядь, які були в колекції музею Полтавської битви на Швед�

ській Могилі.

Вивчаючи «Каталог музею Полтавської битви на Шведській Моги�

лі», який уклав у 1910 році Іван Францович Павловський, ми виявили,

що серед тодішніх 339 експонатів було три, які належали до артилерії,

а саме: шведський зарядний ящик (під № 233), гармата чавунна кін.

XVII – поч. XVIII ст. (під № 236), мортирка�салютовка (під № 237) [4]. 

Щодо першого експоната в каталозі є запис, що «Шведскій заряд�

ный ящикъ принесенъ въ даръ музею Черниговской архивной комис�

сіей». 

Після серії пограбувань музею у 1917�1918 рр., під час інтервенції

більшовицької Росії проти України, його вцілілу колекцію І.Ф. Пав�

ловський у 1920 році передав до Центрального пролетарського музею

Полтавщини (нині Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричев�

ського). На фотографіях експозиції краєзнавчого музею, зроблених у

30�40�их рр. ХХ ст., можна побачити цей зарядний ящик, встановле�

ний на дерев’яному лафеті, а з лівого боку від нього розташований ма�

некен солдата гренадерського полку московського війська.

З поновленням діяльності музею історії Полтавської битви 23 ве�

ресня 1950 р. зарядний ящик повернуто не було. Можливо, він був

втрачений у пожежі 1943 р., коли нацистські війська, відступаючи із

Полтави, підпалили будівлю Полтавського краєзнавчого музею [5,

с. 262].

Щодо другого експоната, тобто чавунної гармати XVII�XVIII ст., то

в каталозі першого музею міститься запис: «пушка чугунная конца

XVII и начала XVIII вв. Хранилась в имении Петра Николаевича Гань�

ко, в Полтавском уезде, Байракской волости, в хуторе Рудки. Принесе�
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на в дар музею наследниками: Е.П. Ганько, П.П. Ганько и М.П. Гань�

ко (июнь 1909 г.). Это малая казацкая пушка, лодочная, употреблявша�

яся без лафетов, на малых судах, в речных и морских походах, а также

для береговой службы на Днепре и других реках» [4, 6, с. 148].

Доля цієї гармати залишається невідомою. Можливо, її після пог�

рабувань музею І.Ф. Павловський передав у 1920 році до Центрально�

го пролетарського музею Полтавщини (згодом Полтавський краєзнав�

чий музей). У 1950 р. з останнього до музею історії Полтавської битви

було передано 4 гармати різного розміру періоду Північної війни.

Можливо, одна з них і є та, що розміщувалася колись в експозиції му�

зею І.Ф. Павловського.

Детального опису цих гармат немає, але зазначено їх загальну дов�

жину з таріллю та винградом. Порівнявши зазначені розміри з розмі�

рами гармат, що розміщені в сучасній експозиції, можна зробити вис�

новок про те, що, найімовірніше, мова в Каталозі, який уклав

І.Ф. Павловський, ішла про гармату, що експонується у 7�й залі музею

історії Полтавської битви.

У ході детальнішого дослідження стало відомо, що гармата 3/4 –

фунтова, виготовлена в українській людвисарні, найвірогідніше, у

м. Глухові. Рік її виготовлення невідомий. Відлита з чавуну. Має за�

гальну довжину ствола 860 мм, діаметр каналу ствола – 44 мм, довжи�

на ствола без тарелі та винграду – 790 мм, довжина каналу ствола –

735 мм, довжина дульної частини – 420 мм, довжина чопової частини

– 135 мм, довжина донної частини – 230 мм. Вага гармати невідома.

Ядро має вагу 300 г.

Ствол гармати традиційно поділений на три частини: дульну, чопо�

ву та донну.

Дуло гармати формують – дульне потовщення та верхівка дула.

Дульне потовщення має округлу форму і складається з кількох дульних

кілець. 

На дульному потовщенні сліди від мушки відсутні.

Дульна частина завершується нахилом чопової частини у формі

гуська.

Чопова частина відділена від дульної частини кільцем з обідком

(четверте кільце). Дельфіни зверху чопової частини відсутні. З іншого

боку чопова частина обмежена нахилом донної частини у формі гуська.

За четвертним кільцем і обідками чопової частини розміщені чопи

(діаметр – 44 мм) циліндричної форми без базових обідків (плічок).

Приварені чопи перпендикулярно до центральної вісі гармати. Осьова

лінія чопів розташована нижче осьової лінії гармати на 1/2.
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Донна частина обмежена (від чопової частини) третім кільцем й

обідками донної частини. Унизу донної частини відлито астрагал з

обідком.

Запальний отвір розташований знизу донної частини і зміщений

дещо праворуч від лінії прицілу. Він просвердлений під кутом від таре�

лі. Запальне поле навколо запального отвору відсутнє.

Таріль, найтовща задня частина гармати, на яку йде основна кіне�

тична сила при займанні пороху, має увігнуту форму.

Винград скомплектований із шиї винграду та головки винграду. 

Таріль та винград оздоблень не мають.

Написи на стволі гармати та чопах відсутні [3, с. 208�209].

Гармата могла здійснювати постріл ядром (суцільним сферичним

снарядом із каменю, свинцю або чавуну) на максимальну відстань

300 м та картечним зарядом (артилерійський снаряд, розрахований

або на ураження противника на незначній відстані, або для відбиття

масованих атак піхоти). Складається він із чавунних або свинцевих

куль (від 80 до 300), які поміщалися в картуз – спеціальний мішечок із

зарядом пороху (з відстані 100 м) [1, с. 24]. 

Для перевезення ядер та картечі використовували зарядні ящики.

Такий ящик був і в експозиції музею І.Ф. Павловського. Зарядний

ящик – це дерев’яний короб із двоскатним дахом на двох колесах, спо�

чатку його фарбували в червоний, а пізніше – в зелений колір. Короб

усередині розділено на гнізда. На дно гнізд вкладали снаряди, а зверху

поміщали заряди в картузах. У зарядних ящиках для важких знарядь

розміщувалося 54 снаряди та заряди, для легких – 74. Зарядні ящики

перевозили декілька коней або переносили близько 10 солдат.

Для перезаряджання та догляду за гарматою артилеристи викорис�

товували банник, прибійник, пижівник, пальник, шуфла та протрав�

ник. Банник – це щітка циліндричної форми на дерев’яному древку.

Щітку виготовляли з овчини. Банником, який змочували у воді, зніма�

ли залишки порохового нагару після кожного пострілу. На протилеж�

ному боці древка часто розміщували циліндричну насадку – прибій�

ник, яким заштовхували у ствол снаряд і заряд. Після пострілу залиш�

ки пижів та картузів із дула виймали за допомогою пижівника – мета�

левого наконечника, схожого на штопор, на довгому дерев’яному

древку. Пальником із двома гнотами та гостроконечником на довгому

(до 2 м) древку підпалювали заряд. Шуфлою, довгою дерев’яною ло�

паткою, вкладали у ствол картузи з порохом, а інколи і ядра. Картуз у

стволі протикався довгою голкою – протравником, який зберігався у

спеціальній сумці. Під час догляду за гарматою артилеристи викорис�
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товували пижівник, клоц, банник, дзеркальце. Останнє необхідне бу�

ло для огляду гармати, оскільки після великої кількості пострілів у

стінках каналу ствола з’являлися раковини, через що потужність пос�

трілу зменшувалася або гармату могло розірвати на частини [1, с. 26].

Щодо третього експоната, мортири�салютовки, то І.Ф. Павлов�

ський у своєму Каталозі зазначив, що вона «в старой Малороссии бы�

ла в употреблении, маленькая, очень короткая, но не узкая пушка (як

бачимо, зазначено саме «узкая пушка», а не «мортирка»), назначенная

для салютов, во время разных торжеств, встреч и семейных праздни�

ков казацкой старшины, – (тобто мортирку використовувала україн�

ська козацька старшина). Иногда она делалась даже в виде простого

невысокого цилиндра с дном, поставленным вертикально, как ступка.

Найдена около Полтавы в 1909 году» [4, с. 24].

У науково�інвентарній картці музею історії Полтавської битви заз�

начено, що ця мортирка була виготовлена на початку XVIII ст. невідо�

мим майстром. Відлита з бронзи, але функціональне призначення вка�

зане інше – «мортира для испытания качества пороха». В «Описі речі»

маємо відомості про те, що «мортирка имеет вид миниатюрной пушки,

ствол у основания имеет вид бутылки (зарядная камора), средняя

часть имеет утолщение в виде пояска, на котором размещены два дель�

фина, на дульной части 2 фриза. Казенная часть имеет тораль и две

цапфы. Калибр – 75 мм, диаметр – 100 мм, диаметр зарядной каморы

– 35 мм». У графі «Спосіб придбання» з посиланням на документ заз�

начено, що мортирка «Получена из Полтавского краеведческого музея

по акту от 26 февраля 1950 г.». Отже, можна зробити припущення, що

саме про цю мортирку�салютовку йдеться у Каталозі 1910 р., укладе�

ному І.Ф. Павловським. Тобто, шлях її до сучасної експозиції виявив�

ся таким:

• 1909 р. – її було знайдено неподалік Полтави;

• вона була передана до експозиції першого музею історії Пол�

тавської битви;

• після пограбувань у 1920 р. разом з іншими вцілілими експона�

тами мортирку передали до Центрального пролетарського музею Пол�

тавщини;

• після Другої світової війни надійшла до експозиції музею істо�

рії Полтавської битви.

Мортирка�салютовка діяла, як і звичайна мортира. Різниця поляга�

ла лише в тому, що бомба, якою здійснювали постріл, була не метале�

ва чи чавунна, а скляна. У середину скляної кулі засипали порох, який

був піротехнічним засобом. 
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Пороховий заряд для здійснення пострілу вкладали в комору, вузь�

ку частину на дні мортири. Потім вкладали пиж із сіна, дерев’яну

пробку, ще один пиж і, нарешті, скляне ядро із зарядом пороху для

здійснення феєрверку. Використовували салютовки не лише для свят�

кувань перемог. Салютним пострілом можна було попередити про

наближення ворожого війська до передових позицій або про початок

атаки і наступу [2].

Отже, як бачимо, в музеї Полтавської битви на Шведській Могилі,

який заснував у 1909 році та очолював І.Ф. Павловський, було три екс�

понати, що стосувалися артилерії. Після закриття музею (1918 р.) їх

слід втрачається. З поновленням діяльності музею (1950 р.) схожі екс�

понати (два із трьох) було повернуто з Полтавського краєзнавчого му�

зею. У зв’язку з цим можна з великою часткою вірогідності сказати, що

це саме ті експонати, які зберігалися в колекції музею Полтавської

битви на Шведській Могилі.
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Світлана Яременко,
науковий співробітник відділу фондів та експозиції

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Праці І.Ф. Павловського як джерело 
з вивчення історії Полтавської єпархії 

(XVIII – початок XX ст.)

Полтавська єпархія впродовж 860�1917 років мала різні назви: Пе�

реяславська (860�1269 рр.), Переяславська і Бориспільська (1733�1785

рр.), Малоросійсько�Переяславська (1799�1803 рр.). З 1803 року її пе�

рейменовано на Полтавсько�Переяславську [10, с. 532]. З часу її ство�

рення полтавські ієрархи перебували у м. Переяславі, а з 1847 р. – у

Полтаві. Відтоді єпархія має назву Полтавської [11, с. 717].

Іван Францович Павловський – відомий дослідник історії Полтав�

щини. Вивчаючи різні аспекти життя краю, він не обійшов увагою і ре�

лігійну тематику. Із близько 200 його праць 35 присвячені різноманіт�

ним аспектам історії Полтавської єпархії.

Тематика праць Павловського була об’єктом дослідження для бага�

тьох науковців, зокрема В. Жук, П. Ротача, Т. Пустовіта, Л. Шен�

дрик, К. Фесик, С. Бочарової, О. Делії та інших. Їхній вклад у вив�

чення наукової спадщини І.Ф. Павловського, без сумніву, значний. 

Автор же ставить перед собою завдання на основі аналізу праць

І.Ф. Павловського зробити спробу визначити, яку інформацію цер�

ковно�релігійного змісту містять його дослідження, і на підставі цього

окреслити основні види діяльності духовенства Полтавської єпархії у

XVIII – на початку XX ст. 

Для реалізації цих завдань автор використав ряд джерел: книги

І.Ф. Павловського, присвячені як різноманітним аспектам історії

життя Полтавської єпархії, так іншій тематиці; його статті, надрукова�

ні в журналі «Київська старовина», у збірниках «Праці Полтавської

Вченої архівної комісії», «Праці Полтавського церковного історико�

археологічного комітету», публікації у «Полтавських Єпархіальних ві�

домостях», «Русском архиве», виступи на читаннях історичного това�

риства ім. Нестора�Літописця. 

Проаналізувавши джерела, можна зробити висновок, що оточення,

місце навчання та роботи наклали значний відбиток на характер його
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праць. Як людина свого часу, І.Ф. Павловський провадив власні дос�

лідження, використовуючи методологію позитивізму. Цей принцип

був домінуючим в історичній науці другої половини ХІХ ст. Він поля�

гав у тому, що джерелом знань є лише досвід, предметом дослідження

– лише факти, методами пізнання дійсності – аналіз та синтез. Істори�

ки того часу вважали, що історичне знання може бути отримане лише

як результат суто наукового, а не філософського пізнання. На цій док�

трині базувалися абсолютно всі праці Івана Францовича Павловсько�

го, в тому числі і ті, які присвячені історії Полтавської єпархії. Вони не

містять фундаментальних висновків, але є неоціненним джерелом

фактів, зібраних на основі архівних матеріалів. 

Щодо джерел, якими користувався Іван Францович Павловський,

то їх він віднаходив в архівах Полтавської Духовної Консисторії (ви�

щий орган управління православної церкви в єпархії), Полтавського

губернського правління, церквах та монастирях Полтавщини. Деякі

документи він опублікував уперше, зокрема заповіт Й. Судієнка [6,

с. 5]. До нашого часу він, як і більшість документів, опублікованих Іва�

ном Францовичем, не зберігся. Це ще раз доводить особливу актуаль�

ність робіт І.Ф. Павловського для сучасників. 

Передбачав це і сам Іван Павловський. У передмові до своєї праці

«До історії Полтавської єпархії» (1916 р.) він зазначив: «Таким чином,

вся праця сформована за документальними даними, які можуть слугу�

вати матеріалом для майбутнього історика Полтавської єпархії» [5].

Справді, це дослідження стало результатом копіткої праці вченого

на основі вивчення різних аспектів з історії духовного життя Полтав�

щини. Ця робота створена на основі архівного матеріалу, який віднай�

шов І.Ф. Павловський. Справи, які стосувалися управління Полтав�

ською єпархією у 1800�1837 рр., зберігалися в архіві Консисторії,

зв’язані в окремі великі теки, кожен повіт окремо. Найбільше матеріа�

лу стосується Переяславського повіту, тому що саме в Переяславі у той

час була Консисторія і жили полтавські ієрархи. Справ, які б висвітлю�

вали загальну історію єпархії, мало, однак за ними Іван Павловський

написав статті, які згодом лягли в основу його праці – «К истории

Полтавской епархии» [5]. Вона складається з 33 розділів, які розкрива�

ють найрізноманітніші аспекти життя Полтавської єпархії: боротьба із

сектантами, розкольниками та порушниками дисципліни, історія мо�

настирів та церков, боротьба з представниками світської влади за зем�

лю та прибутки від продажу свічок, розкриття аферистів, які шахрайс�

твом виманювали гроші за доступ до ікон, називаючи їх чудодійними,

облаштування побуту духовенства, нагородження його за благочинну
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діяльність, роль духовенства у спорудженні архієрейських будинків та

приміщення консисторії, наявність у церквах та монастирях цікавих

старожитностей, справа розбишаки�семінариста та багато іншого [5]. 

Слід зазначити, що Іван Францович був не єдиним на ниві вивчен�

ня церковної історії Полтавщини. 1901 року вийшла друком праця

викладача Петровського Полтавського кадетського корпусу П.А. Гра�

новського «Історія Полтавської єпархії», однак вона містила відомості

лише про чотири повіти Полтавської губернії: Полтавський, Гадяць�

кий, Зіньківський та Лубенський. І.Ф. Павловський критикував робо�

ту П. Грановського через відсутність архівних посилань [2].

Церковно�релігійній тематиці присвячували свої дослідження і

члени Полтавської вченої архівної комісії та Полтавського церковно�

го історико�археологічного комітету: Н. Максимов , С. Сиротенко,

Ф. Мальцев, М. Астряб, В. Бучневич, Є. Волкова, В. Щеглов, Х. Пи�

чера, А. Щитинский, І. Тарасенко, А. Клепачевський, В. Пархоменко

та інші [10, с. 531]. 

Іван Павловський з цього приводу зазначив, що чимало праць, які

стосуються історії тих чи інших установ Полтавської єпархії, містяться

у «Полтавських єпархіальних відомостях». Виокремив, за її бібліогра�

фічну складову, статтю В.М. Терлецького «Столітній ювілей Полтав�

ської єпархії», надруковану в цьому ж виданні у 1904 році. 

У своїх працях «Короткий біографічний словник вчених та пись�

менників Полтавської губернії з половини XVIII ст.», та «Полтавці:

Ієрархи, державні і громадські діячі і благодійники» наприкінці кож�

ної біографічної статті Іван Францович подав бібліографічні дані, які

доповнюють бібліографічний список В.М. Терлецького. Окрім того, в

них міститься інформація про осіб, безпосередньо чи дотично пов’яза�

них із діяльністю єпархії – єпископів, вікаріїв, державних чиновників.

Загалом із близько 900 біографій орієнтовно 80 розкривають діяльність

церковних діячів [1, с. 17]. Особлива їх цінність полягає у наявності

ілюстративного матеріалу. На сьогодні багато з цих зображень – єдина

можливість дізнатися, який вигляд мав той чи інший церковний діяч.

Згідно з біографічним словником «Полтавці: Ієрархи, державні і гро�

мадські діячі і благодійники» [9], що його І.Ф. Павловський видав у

1914 р., Полтавську єпархію з 1803 року очолювали 24 ієрархи. Біль�

шість із них (11 осіб) були магістрами богослов’я, решта – кандидата�

ми. Лише один із них, єпископ Іларіон, мав семінарську освіту, 5 із них

посідали посаду ректорів Духовної семінарії, 2 – інспекторів Акаде�

мій, 9 – будучи бакалаврами та професорами, були на посадах викла�

дачів Духовної Академії. Троє очільників єпархії мали сан архієписко�
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пів. У 1917 році в архієпископи висвятили єпископа Феофана, який із

1909 року був неофіційним духівником царської сім’ї та прихильником

усунення Г. Распутіна від царського двору [10].

Серед єпископів були три уродженці Полтавщини: єпископ Авгус�

тин, с. Піски Лубенського повіту [9, с. 114], єпископ Білгородський та

Обоянський Аггей, син козака із с. Білики Кобеляцького повіту [9, с.

115], а також єпископ Полтавський Феофан, уродженець Китайгорода

Кобеляцького повіту [9, с. 2�3], котрий, як свідчать праці І.Ф. Пав�

ловського, оскільки був «местным уроженцем», любив говорити «по�

малоруски» [8, с. 228].

Священнослужителі були присутні на різних урочистостях, зокрема

під час освячення церкви у Петровському Полтавському кадетському

корпусі, відкритті пам’ятників, будівель. Наприклад, із книги «Битва

під Полтавою та її пам’ятники» (1909 р.) дізнаємося, що на момент ос�

вячення пам’ятника, спорудженого на честь 100�річчя Полтавської

битви (1811 р.), резиденція полтавських єпископів була у Переяславі.

Однак 27 червня 1811 р. полтавський єпископ Феофан був присутній

на урочистому відкритті пам’ятника та виголосив промову з цього

приводу [3, с. 201]. Після божественної літургії він очолив хресний хід

до Олександрівської площі. В іншій своїй праці «До історії Полтав�

ської єпархії» І. Павловський повідомив про відрядження протоієрея І.

Козачковського на коронацію Миколи I в 1826 році [5, с. 157�158].

Усе це свідчить про обов’язкову присутність духовенства на заходах

такого рівня. 

Також на священників Полтавської єпархії були покладені зо�

бов’язання з викладання Святого письма. Це стосувалося не лишецер�

ковно�приходських шкіл чи духовних семінарій, але й Петровського

Полтавського кадетського корпусу. Першим законовчителем корпусу

був проієрей Іоанн Сіяльський (1810�1855 рр.). А. Шліпенбах, відві�

давши корпус у 1849 році, відзначив, що законовчитель «имеет благо�

детельное влияние на воспитаников, пользуется расположением и

безпредельной доверенностью» [4, с. 42�43].

Узагалі, церковнослужителі були тісно пов’язані з представниками

світської та поліцейської влади. Про це свідчить листування між очіль�

никами Полтавської єпархії та Малоросійськими генерал�губернато�

рами О. Куракіним та М. Рєпніним, опублікував І. Павловський у

книзі «К истории Полтавской єпархії» [5, с. 166�182]. З неї можна зро�

бити висновок, що не завжди адміністративна влада діяла разом із цер�

ковною. 

Як свідчать праці І.Ф. Павловського, зокрема «До історії Полтав�
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ської єпархії», одним із головних напрямів діяльності полтавського ду�

ховенства була боротьба з розкольниками та сектантами, найбільша

кількість яких мешкала у Кременчуці. У 1841 році тут налічувалося

«раскольников до 2800 душ» [5, с. 7]. З’явилися вони на Кременчуччи�

ні в останній чверті XVIII ст., після приєднання Кримського півос�

трова [5, с. 1]. В інших місцевостях Полтавщини їх практично не було

[5, с. 8]. Узагалі, І.Ф. Павловський підкреслив, що розкол як явище

релігійного життя Великоросії, було чужим для релігійного життя Ма�

лоросії, в тому числі Полтавщини [5, с. 31]. Завдяки активним діям

єпископа Гедеона, 2500 розкольників прийняли єдиновір’я [9, с. 9].

Задля поширення ідей православ’я та ознайомлення з поточними

справами єпархії архієпископ полтавський Іоанн почав видавати

«Полтавські Єпархіальні відомості». Цей часопис вважався другим за

значущістю в губернії після «Полтавських губернських відомостей».

Окрім релігійної тематики, містив матеріали з краєзнавства, етногра�

фічні дослідження, художні твори, рецензії на історичні та богослов�

ські книги. Доволі часто його дописувачами були: І. Павловський,

В. Пархоменко, В. Бучневич, П. Трипольський та багато інших. Та�

кож і більшість очільників єпархії друкували в них свої матеріали [10,

с. 527�531].

Цікавий факт, що за Миколи I мирна Полтава стала місцем заслан�

ня «опасных лиц» або тих, хто відбуває епітимію [8, с. 211]. Чому було

обрано саме це місто – невідомо. Однак Полтавська Консисторія та

єпископ брали активну участь у їх перевихованні. Так, у 1827 році сю�

ди вислали колишнього архімандрита Ніжинського Благовіщенського

монастиря Віктора Черняєва «за неповиновение и дерзость» [8, с.

211]. У 40�х роках XIX ст. – Івана Ходирєва, який належав до секти

молокан, та Афанасія Єрмилова із секти «хлистов» [5, с. 60�63]. За ба�

жанням Консисторії, настоятель Хрестовоздвиженського монастиря

переконав його навіть розкрити правила цієї секти. У 1854 році був

висланий до монастиря голова Феодосіївщини, однієї з гілок Розколу,

Семен Кузьмин Ковилін [5, с. 63]. Доволі часто таких осіб висилали

під нагляд настоятеля. 

Історія монастирів та деяких церков Полтавщини також знайшла

відображення в працях Івана Францовича. На той час монастирі відіг�

равали значну роль у житті суспільства, тому очільники полтавського

духовенства приділяли належну увагу організації побутових умов для

їх мешканців. 

Із праці Павловського довідуємося, що значні кошти та зусилля

очільників полтавського духовенства були спрямовані на будівництво
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споруд Консисторії [5, с. 130], архієрейських будинків у Києві [5,

с. 124�128], Андрушах [5, с. 128�129], Переяславі [5, с. 129�130], Пол�

таві [5, с. 64].

Під особливою увагою духовенства було облаштування території

«Шведська Могила». Її історії присвячені окремі праці І.Ф. Павлов�

ського: «Шведська Могила» (1910 р.) та «До історії Шведської Моги�

ли» (1904 р.) 

Доволі часто очільники єпархій ставали фундаторами освітніх зак�

ладів не тільки для дітей православного сповідання, але й для розколь�

ників та сектантів, сподіваючись таким чином навернути їх у єдино�

вір’я [7].

Задля підвищення освітнього рівня нижчого духовенства відкрива�

ли духовні училища та семінарії, рівень яких був досить високий, про

що свідчить також Іван Павловський: «… поставивший її дуже високо,

він відкрив в ній класи філософії та богослов’я» [9, с. 2].

Тож можна зробити висновок, що творчий доробок І.Ф. Павлов�

ського доволі значний – близько 200 надрукованих та неопублікова�

них праць, із яких значний масив (35) – це праці, присвячені дослід�

женню різних аспектів діяльності духовенства Полтавщини. Хоча не�

обхідно зазначити, що, зважаючи на тісну взаємодію релігійного і світ�

ського життя у XVIII – на початку XX століття, майже всі праці І. Пав�

ловського містять церковно�релігійну складову.

На основі аналізу праць Івана Павловського можна виділити ос�

новні напрями діяльності духовенства Полтавської єпархії: духовний

(проведення церковних заходів, літургій, освячення пам’яток та спо�

руд та ін.); благодійний (діяльність благодійних товариств, допомога

під час спалаху інфекційних хвороб та ін.); освітній (заснування і під�

тримка шкіл та училищ); навчально�педагогічний (викладання у ви�

шах та школах); науковий (проведення досліджень, написання книг),

видавничий (книги та «Полтавские епархиальные ведомости»); вихов�

ний (епітимія), мистецький та архівний (функціонування півчих хо�

рів, діяльність давньосховища, замовлення та збереження ікон, цінних

речей і документів та ін.); місіонерський (боротьба із сектантами та

розкольниками); краєзнавчий та пам’яткоохоронний (Полтавська

вчена архівна комісія та Полтавський церковний історико�археологіч�

ний комітет); побутовий (забезпечення виконанням представниками

Полтавської єпархії своїх обов’язків, облаштування їх побуту, будів�

ництво потрібних для цього споруд та ін.).

Вони цінні не тільки як джерело фактів статистичного матеріалу,

які автор збирав протягом багатьох років з архівних джерел, а й наяв�
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ністю ілюстративного матеріалу: фото церковних діячів, карти та пла�

ни, на яких позначені місця розташування церков та монастирів, гра�

вюри та живописні полотна, які зображують культові споруди, урочис�

тості, предмети мистецтва та релігійного культу, які зберігалися в

культових установах. Усі ці матеріали нині доступні нам здебільшого

саме завдяки працям Івана Павловського. 

Завдяки дослідженням ученого можна значною мірою відтворити

цілісну картину церковно�релігійного життя Полтавщини у XVIII – на

початку XX століття.
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Олег Безверхній,
військовий історик

Август Квіннерштедт – людина, 
яка врятувала від забуття 

щоденники воїнів Карла XII

Історична наука для свого продуктивного розвитку конче потребує

постійного введення у науковий обіг все нових джерел інформації.

Проблема пошуку таких джерел щодо подій Великої Північної війни

1700�1721 рр. пов’язана передусім з появою останнім часом великої

кількості компільованих історичних досліджень, котрі нічим, окрім

багатоступеневості переказу в них фактів і подій, що мали місце у най�

більш тривалому військовому протистоянні XVIII ст., не відрізняють�

ся [1]. З огляду на це, неабияку наукову цінність мають щоденники

безпосередніх учасників цього великого військового конфлікту між

Московією та Швецією. Утім, слід розуміти, що з точки зору співвід�

ношення відсотка освіченості серед воїнів Петра I і Карла XII, останні

мали переконливу перевагу, що й пояснює набагато більшу кількість

таких документів шведського походження, аніж російського. Але на�

віть серед щоденників, що є найбільш автентичними джерелами для

дослідників, слід чітко відокремлювати щоденники простих воїнів від

щоденників вищого військового керівництва. Останні у своїх записах

часто спотворювали справжній перебіг подій з метою виправдати свої

дії, які призвели до негативних наслідків. Що ж до солдатських або

офіцерських щоденників, автори яких не були обтяжені високими по�

садами, то в них можна знайти достовірні відомості про перебіг подій

трьохсотрічної давнини. Одним із видатних науковців, якому ми зав�

дячуємо поверненням із небуття десятків щоденників воїнів Карла

XII, є шведський зоолог, ботанік, історик Август Квіннерштедт (1837

– 1926) [12].

Август Вільгельм Квіннерштедт народився 3 липня 1837 р. у містеч�

ку Рюдахольм, що на півдні Швеції (земля Смоланд), у родині місце�

вого вікарія Нільса Йохана Квіннерштедта, який спочатку зробив ус�

пішну військову кар’єру, а потім здобув духовну освіту. Мати Августа

Квіннерштедта Ганна Софія Катаріна Ліллієкрейц походила із замож�
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ної дворянської родини землевласників, що в подальшому допомогло

Августу і його двом старшим братам отримати вищу освіту в універси�

теті міста Лунд. 

З дитинства Август перебував під впливом захоплення свого батька

ботанікою та ідеями видатного шведського природознавця, ботаніка і

зоолога Карла Ліннея. Навчання Августа в школі та гімназії міста

Ваксхйо відбувалося у надзвичайно суворому ортодоксальному релі�

гійному середовищі, виконання домашніх завдань та засвоєння дис�

циплін було під постійним жорстким наглядом батька. Після закін�

чення гімназії в 1856 р. майбутній учений став студентом природничо�

го факультету Лундського університету, де навчався сам Карл Лінней.

Август Квіннерштедт вивчав зоологію і після закінчення університету,

коли залишився працювати асистентом, а потім продовжив навчання

в аспірантурі цього ж закладу. У цей період він досліджував торф’яні

болота Сконе та проводив багато часу в зоологічному музеї Лунда, ві�

домого своєю колекцією зразків рослинного і тваринного світу півден�

ної Швеції. 

Одночасно Август Квіннерштедт зацікавився вивченням великих

льодовикових ер та їх впливом на тваринний світ Землі. У цей час він

познайомився зі студентом�медиком Отто Тореллом, майбутнім по�

лярним дослідником і видатним ученим у галузі геології та морської бі�

ології [13]. Полярні експедиції другої половини XIX століття Отта То�

релла і Адольфа Норденшельда привабили Августа Квіннерштедта, і

він став їхнім активним учасником. Він узяв участь у першій полярній

експедиції на острів Шпіцберген, де зібрав велику колекцію рослин та

віднайшов чимало закам’янілих решток. Під час експедиції Квіннер�

штедт відкрив у собі талант рисувальника і зробив багато малюнків на

берегах Шпіцбергена. Зустріч із недоторканною та невивченою при�

родою північних територій відкрила йому шлях у велику науку.

Кар’єра молодого вченого була доволі стрімкою, і вже у віці 40 років

він став професором зоології у рідному університеті, видав багато мо�

нографій, присвячених тваринному світу Шпіцбергена та Гренландії,

анатомії птахів тощо. Особливо активною на той час була боротьба Ав�

густа Квіннерштедта проти вчення Чарльза Дарвіна. Несприйняття те�

орії еволюції англійського науковця, яка мала неабияку підтримку у

науковому середовищі тогочасної Швеції, створило чимало проблем

молодому вченому. 1871 року він видав брошуру, у якій відстоював

біблійний погляд на розвиток природи. Останньою посадою Августа

Квіннерштедта в університеті Лунда була посада ректора, яку він обій�

мав упродовж 1895�1899 рр.
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А далі, несподівано для багатьох, відомий учений�зоолог почав ак�

тивно цікавитись історією каролінців – воїнів Карла XII. Утім, для са�

мого Августа Квіннерштедта такий поворот у наукових інтересах не

був занадто несподіваним. Річ у тім, що його батько, а також старший

брат активно цікавились історією Швеції часів великодержавності і

навіть друкували свої аматорські дослідження. Слід зазначити, що на

кінець XIX – початок XX століття припало велике піднесення націо�

нально мотивованого захоплення шведів часами, коли їхня країна бу�

ла чи не найпотужнішою європейською імперією. Утім, найбільше на

рішення Квіннерштедта переключитися від зоології на дослідження

історичного характеру вплинули роботи Гаральда Габріеля Йерне –

шведського історика і громадського діяча, члена Шведської академії

наук, палкого прихильника ідеї дослідження та популяризації історії

Швеції часів Карла XII. Август Квіннерштедт розпочав наукові пошу�

ки у багатьох європейських архівах та музеях і відвідував численні аук�

ціони старожитностей. 

На власні кошти він та його дружина придбали, а згодом передали

до історичного музею Лунда велику кількість речей часів Карла XII,

серед яких були зразки холодної та вогнепальної зброї, прапори, кар�

тини, рідкісні друковані документи, карти, плани битв, рукописи та

щоденники. Саме останні Август Квіннерштедт підготував до друку і

видав у 12 томах упродовж 1901�1918 рр. Невеликий наклад цього уні�

кального видання (200�250 примірників кожного тому) був зумовле�

ний тим, що всі витрати на розшифрування записів, зроблених ста�

рошведською мовою, їх граматичну корекцію, підготовку щоденників

до друку і видання фінансував сам учений. Перший том згаданої серії

вміщував щоденники фенріка з полку Хельсіньє Роберта Петре і пол�

ковника лейбгвардії Карла Магнуса Поссе. Можливо, вони, з точки

зору упорядника, були найбільш яскравими та літературно доскона�

лими. 

Деякі щоденники, листи, реляції потребували попереднього вив�

чення фахівцями, які розумілися на старошведській мові, котра відріз�

няється від її сучасної версії складним синтаксисом і великим відсот�

ком слів, запозичених із німецької, латинської та інших мов. Усі томи

мали відповідні вступи Августа Квіннерштедта, де він пояснював по�

ходження щоденника та наводив стислі дані про автора, його життє�

вий шлях.

Крім згаданих вище щоденників Роберта Петре і Карла Поссе, до

найвідоміших документів, які побачили світ завдяки невтомній праці

Августа Квіннерштедта, належать:



Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, 
присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського

22

• Листи секретаря Карла XII Йосіаса Цедергельма своєму братові;

• Щоденник лейтенанта Харда 1708�1722 рр.;

• Щоденник другого проповідника дипломатичного представництва

Швеції в Константинополі Свена Агрелла 1707�1713 рр.;

• Щоденник і записи фельдмаршала Карла Густава Реншельда;

• Заяви шведських військовополонених у Тобольську, надіслані до

державного секретаря графа Карла Піпера і фельдмаршала Карла

Реншильда;

• Листи фельдмаршала Карла Густава Реншильда до Карла XII;

• Реляції командира Далекарлійського полку полковника Густава

Генріка фон Сігрута;

• Рапорти генерал�майора Акселя Спарре;

• Щоденник генерал�аншефа Людвіга фон Алларта, віднайдений в

архіві Санкт�Петербурга.

Під час та після закінчення роботи над багатотомним виданням

щоденників каролінів Август Квіннерштедт видав кілька історичних

досліджень, серед яких:

• «Калабалик у Бендерах». 1910 р. [6]

• «Біля річки Прут». 1910 р. [7]

• «Карл XII у Лунді». 1912 р. [5]

• «З життя Карла XII». 1916 р. [10]

• «Про портрети Карла XII». 1917 р. [8]

• «Мініатюра Карла XII». 1917 р. [9]

• «Два сповідники Карла XII (Йоран Нордберг і Андреас Рузеліус)»

1918 р. [11]

Утім, в історичній науці ім’я Квіннерштедта пов’язують саме із два�

надцятитомним виданням щоденників воїнів Карла XII. 1910 року він

став одним із співзасновників Товариства Каролінців (Каролінів) і за�

лишався на посаді члена наглядової ради Товариства до кінця свого

життя.

Останні роки вчений провів у Лунді, де за проектом свого друга ар�

хітектора Хельго Зеттерваля ще в 1875 р. побудував особняк. Після

смерті Августа Квіннерштедта його вдова передала будинок школі для

глухих і німих дітей. Нині тут центр геронтології Лундського універси�

тету. Ще одну частину приватного парку, що належав родині Квіннер�

штедтів, було передано університету для будівництва на ній триповер�

хового студентського гуртожитку для дівчат. Тепер ця будівля є адмі�

ністративною і також належить університету м. Лунда.

За часів Радянського Союзу небагато російських істориків вико�

ристовували у своїх дослідженнях документи, видані Августом Квін�
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нерштедтом. Одним із них був академік Євген Тарле (1874�1955), який

упродовж 1920�1930 рр. мав можливість відвідувати Скандинавію і

працювати у її архівах. Він використав знайдені щоденники, реляції та

листи під час написання своєї фундаментальної праці «Северная вой�

на и шведское нашествие на Россию», яка побачила світ в 1957 р., уже

після смерті вченого. У новітній час щоденники воїнів Карла XII були

декілька разів перевидані. Відомий шведський історик і письменник

Петер Енглунд опублікував у 1998 р. книгу «Пам’ять про Полтаву.

Розповіді свідків російської кампанії Карла XII», до якої увійшли що�

денники Магнуса Дальберга, Магнуса Норсберга, Андерса Пільстре�

ма, Свена Агрелла і Роберта Петре. [4] Такі свідчення більш ніж трьох�

сотрічної давнини дозволяють фахівцям і всім, хто цікавиться військо�

вою історією, відкинути ідеологічні нашарування і поглянути на події

Великої Північної війни очима її безпосередніх учасників.
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Людмила Ольховська,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею В.Г. Короленка

Спадкоємці

Людина і час непорівнянні. Але письменники – то зовсім інше. За�

кінчується їхній земний шлях – і починається новий відлік: наступ�

ною датою виголошується 100�річчя, потім 150�річчя і далі, далі. Але

спочатку на арену виходять спадкоємці. Від їхньої відданості пам’яті

видатної людини, пов’язаної з ними кревними чи якимось іншими

узами, працелюбності та навіть пробивної сили, вродженої чи набутої,

часто�густо залежить доля духовної і матеріальної спадщини генія. У

родині видатного письменника Володимира Короленка все розгорта�

лося саме так.

Ще за життя Володимир Галактіонович склав заповіт на свою стар�

шу доньку Софію. Заповіт датований 22 листопада 1921 року, тобто був

оформлений та завірений Полтавською нотаріальною камерою (саме

камерою, а не конторою) за 1 місяць і 3 дні до смерті письменника. До�

кумент давав право Софії Володимирівні розпоряджатися всім рухо�

мим та нерухомим майном фізично вже недієздатного батька, отриму�

вати всі його гонорари, вступати у всілякого роду фінансові операції з

державними установами та приватними особами від його імені. Оригі�

нал цього документа зберігається у фондовій колекції, а його факси�

мільна копія, яку виготовив художник�експозиціонер В.М. Батурин, –

у літературній експозиції музею.

Це право залишиться за 35�річною Софією Володимирівною і піс�

ля смерті її знаменитого найближчого родича, хоча на той момент бу�

ли живі і дієздатні й інші члени родини: 66�річна дружина письмен�

ника Євдокія Семенівна (її не стало рівно через 19 років, у 1940�му) та

молодша донька, 33�річна Наталія Володимирівна. Зауважимо, чле�

ном родини була також і 81�річна тітка письменника Єлизавета Йоси�

півна Скуревич, яка тримала на руках маленького племінника Воло�

дю, коли він лише з’явився на світ, і вона ж провела його в останню

путь (її самої не стало в 1927 році).

Якщо вірити розповідям старих музейних працівників, був ще один

заповіт письменника, який обумовлював дії родини вже після смерті

Короленка. Він зберігався у потаємній поличці тумбочки в кабінеті
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письменника і був знайдений родиною лише через два роки після

смерті Короленка. Вірогідно, всі повноваження щодо подальшої долі

спадку письменника родичі добровільно переклали на плечі Софії. І

вона виконувала цю почесну місію все своє подальше життя, до само�

го його кінця: опрацювала архів, видала в академічному стилі у столич�

них видавництвах твори батька, навіть сама написала дві книги – «Де�

сять років у провінції» та «Книга про батька», які літературознавцями

були сприйняті як продовження «Історії мого сучасника» Короленка,

та – і для нас це найбільш важливо – у своєму батьківському домі

влаштувала літературно�меморіальний музей Володимира Галактіоно�

вича Короленка. 

Достеменно відомо, що вдова письменника публічною особою не

була, відповідної освіти не мала (хоча заради справедливості зазначи�

мо, що чоловік її літературний смак визнавав, називаючи здатність

сприйняття його рукописів «верхнім відчуттям»), а під час візитів нау�

ковців�короленкознавців із Москви і Петербурга у полтавський коро�

ленківський музей завжди говорила, можливо, з гумором: «І що вони

всі, як один, пишуть монографії? Написали б краще біографію». Була

ще одна важлива обставина: проживши майже 36 років у щасливому

шлюбі, Євдокія Семенівна, втративши чоловіка, ставши вдовою, вза�

галі протягом багатьох років не могла оговтатись, тож Софії Володи�

мирівні треба було докласти багато зусиль, щоб підтримувати матір та

й усю осиротілу родину.

Достовірним є і той факт, що молодша донька Короленка Наталія

Володимирівна була категорично проти відкриття музею свого батька

в домі, де вона зросла. Це не було пов’язано з якимись матеріальними

міркуваннями: вона вже давно жила із своєю донькою окремо від ма�

тері і сестри, у Москві. Це було її переконання. «Нехай краще читають

книги», – говорила вона.

Отже, щоб краще зрозуміти такий розклад повноважень у родині,

варто звернутися до біографій доньок.

Софія Володимирівна (1886�1957) – старша донька письменника

Володимира Галактіоновича Короленка – народилася 28 жовтня (9

листопада за новим стилем) 1886 р. у Нижньому Новгороді. Ще в ран�

ньому дитинстві у неї сформувалися ті риси, які в подальшому зумови�

ли характер уже зрілої особистості. Письменник у листі до П.С. Іва�

новської, рідної сестри дружини, тобто тітки, подав такий психологіч�

ний портрет її шестирічної племінниці: «Соня вдумлива, ніжна, я на�

віть боюся трохи її чуйності й легко спалахуючого почуття жалю та

симпатії до інших. Боюся, тому що це не легкі зверхні спалахи, а неди�
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тяча чуйність, котра їй може дорого коштувати в житті… Вона готова

роздати все, що у неї є, до останнього» [2, с. 43].

Близьким людям впадала у вічі спорідненість батька і доньки. У ду�

ховному та фізичному складі їх було багато спільного. Пристрасна лю�

бов до природи, блискуча зорова пам’ять, здібності до малювання бу�

ли у них спільними. Коли родина переїхала із Нижнього Новгорода до

Петербурга, до столичної гімназії Софію готувала Надія Костянтинів�

на Крупська, яка пізніше у своїх спогадах відзначала величезну любов

і відданість доньки своєму знаменитому батькові. Зазначимо, що істо�

рії властиво грати в такі своєрідні ігри: перетасовувати одних і тих са�

мих персонажів. Гадаємо, що у Петербурзі було багато молодих освіче�

них дівчат, які заробляли собі на життя приватними уроками, але доля

поєднала саме майбутню дружину Леніна з родиною Короленка. До

речі, коли Володимир Галактіонович завершив свій земний шлях, усі

закордонні ЗМІ написали, що в особі Короленка Ленін втратив свого

головного опонента. 

Потім дівчинку віддали у приватну гімназію Таганцевої, де викла�

дали найкращі педагоги столиці. Після переїзду родини до Полтави

Софія вступила до Полтавської жіночої Маріїнської гімназії, яку за�

кінчила у 1904 році із золотою медаллю. Ще навчаючись у випускному

класі, старша донька письменника ухвалила для себе дуже важливе рі�

шення: відтермінувати подальше навчання у вузі, а випробувати себе у

самостійному трудовому житті. Батько це рішення підтримав, і його

донька цілий рік пропрацювала помічницею вчительки у глухому селі

Дьомки Пирятинського повіту Полтавської губернії. У листі до свого

друга по журналістському перу С.Д. Протопопова В.Г. Короленко

назвав цей учинок «маленьким життєвим подвигом (в її умовах, безпе�

речно)» [3, с. 398]. Ось як він з гордістю переповідає про цю подію: «І

ось чотири дні тому наша Соня поїхала вже в Пирятинський повіт, у

глухе село. Їй 17 років, і це перша самостійна поїздка у її житті. Ми от�

римали від неї листа ще з дороги, із залізничної станції Яготин, де їй

довелося найняти коней та їхати ще 20 верст… А потім – незнайомі

люди, незнайоме місце й нова справа… Відчуваючи батьківську слаб�

кість, ми її умовляли взяти місце поближче до Полтави, в селі, де є зна�

йомі, гарні люди. Але вона не погодилася ні на які пом’якшення й не

дозволила матері провести її до місця. А тим часом навіть квиток у ка�

сі залізниці брала собі вперше в житті!.. Однак, поїхала весело і з ціка�

вістю» [3, с. 398].

Згодом Софія Володимирівна стала вірною й незамінною помічни�

цею свого батька. У буремні жовтневі дні 1905 року, коли вся Полтава
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завмерла в очікуванні погромів, а В.Г. Короленко щодня виступав на

багатолюдних площах, базарах, вокзалах з роз’ясненнями, поперед�

женнями, благаннями не ступати на цей ганебний шлях, поряд з бать�

ком завжди була вона. 

З 1906 по 1915 роки Софія навчалася на Вищих жіночих Бестужев�

ських курсах у Петербурзі (два перших роки – на математичному від�

діленні, а останні – на філософському відділенні історико�філологіч�

ного факультету). На курсах допускалися перерви у навчанні, і цим

правом неодноразово користувалася курсистка Софія Короленко –

знову для того, щоб допомагати батькові в його нелегкій праці або ус�

лід за ним допомагати знедоленим. Так, у 1911 році вона працювала

«на голоді» у Бузулукському повіті Самарської губернії (Поволжя) у

продовольчому загоні княгині Орлової. У 1912 році дівчина замінила

батька на посту редактора журналу «Русское богатство» (його у цей час

притягнули до суду за публікацію статті Л.М. Толстого «Посмертные

записки старца Фёдора Кузьмича»). Їй довелося редагувати часопис,

підписувати примірники, які виходили щомісяця. Зрештою, на цьому

посту й вона була заарештована, але потім звільнена за амністією з

приводу 300�річчя дому Романових.

У 1913 році Софія Володимирівна супроводжувала батька під час

його поїздки до Києва на процес Менделя Бейліса. Ходила у судові

інстанції, у редакції газет, не боячись відкритих погроз від чорносо�

тенців.

Наприкінці 1913 року В.Г. Короленко почав готувати до друку своє

перше повне зібрання творів. І тут незамінною помічницею батька бу�

ла Софія. 18 січня 1914 року у листі до свого давнього товариша

В.М. Григор’єва Володимир Галактіонович пише: «Я навіть не думав,

що доведеться так багато працювати. Написав я, виявляється, нема�

ло… Багато допомагала Соня, – не знаю, як би я без неї впорався» [3,

с. 502]. Підготовка повного зібрання творів до видання тривала всю

зиму 1914 року. Це відбувалося на півдні Франції, куди виїхала у сімей�

них справах вся короленківська родина. А навесні цього ж року дівчи�

на повертається до Росії, щоб завершити видавничі справи. Цілий рік,

доки батько перебував у Франції, донька�помічниця вела його справи

на батьківщині. Повне зібрання творів В.Г. Короленка вийшло як лі�

тературний додаток до журналу «Нива» за 1914 рік.

Коли батько повернувся в Росію у червні 1915 року, Софія знову

взяла на себе обов’язки його секретаря: збирала матеріали для публі�

цистичних виступів, організовувала прийом величезної кількості лю�

дей, які зверталися до письменника як до захисника й адвоката (йшла
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Перша світова війна), переписувала начисто його статті, писала під

диктовку глави «Історії мого сучасника», монументальної праці Воло�

димира Короленка.

Після жовтневого перевороту у Петрограді і в роки інтервенції

більшовицької Росії проти України участь доньки у справах батька

стала ще вагомішою. Софія вела його ділову кореспонденцію, разом із

ним приймала численних відвідувачів, супроводжувала його у відвіди�

нах НК (ЧК), виконкому і подібних інстанцій, куди В.Г. Короленко

ходив, як на роботу боронити людські життя. На ній лежала також тур�

бота про знедолених дітей, вона працювала у закладах, які опікували�

ся молодим поколінням в умовах руйнації та голоду: товаристві опіки

над дітьми, дитячих колоніях, Охмадиті, Лізі порятунку дітей, Раді за�

хисту дітей. Саме вона, пам’ятаючи настанову батька про те, що «супе�

речки та ворожнеча повинні вщухати біля тієї межі, де розпочинається

дитячий вік» [1], організовувала на Різдво ялинки для бідняків з місь�

ких околиць.

Коли смерть Володимира Галактіоновича перервала їх велику

спільну працю, настала пора служіння пам’яті батька. Своє призна�

чення вона побачила в тому, щоб зберегти для нащадків усі напрацю�

вання видатного письменника та неперевершеного громадського дія�

ча В.Г. Короленка. Власної родини їй створити не вдалося, її родиною

назавжди залишилися: батьківська родина, родина її молодшої сестри�

вдови, яка розросталася онучками, та музейний колектив.

Наталія Володимирівна (1888�1950) – молодша донька письмен�

ника Володимира Галактіоновича Короленка – народилася 1 серпня

(14 серпня за новим стилем) 1888 р. у Нижньому Новгороді. І знову

звернемося до Володимира Короленка: у листі до П.С. Івановської він

подав такий психологічний портрет її чотирирічної племінниці Ната�

лії: «Характер різко вималювався з дитячих років, та, мабуть, місяців.

Погляд злегка з�під лоба, в усмішці щось гумористичне.., думки рішу�

чі, дуже самолюбива. Раніше була дуже жадібна, все захоплювала й на�

копичувала. Нам вдалося подіяти на її самолюбство… Накопичує й до�

сі, але потім все роздає іншим. При всьому тому – жахлива раціоналіс�

тка.., і якщо плаче від легкого забиття, то завжди на це є своя причина,

суто логічна: їй здається, що хто�небудь її вдарив або штовхнув нав�

мисно. Варто переконати її – і сльози вщухають» [2, с. 44�45].

Молодша донька письменника теж вчилася у гімназії Таганцевої,

але встигла закінчити лише перший клас, а далі була Полтавська жіно�

ча Маріїнська гімназія, яку вона закінчила у 1906 році із золотою ме�

даллю. Вищу освіту здобувала на юридичному факультеті Вищих Бес�
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тужевських жіночих курсів (м. Петербург). У 1912 році виїхала у Фран�

цію, де прослухала курс із малюнку та скульптури у Тулузькій академії

мистецтв. У 1914 році вийшла заміж за політичного емігранта К.І. Ля�

ховича, 5 липня (18 липня за новим стилем) 1914 народила доньку Со�

фію Ляхович. У червні 1916 повернулася із Франції на батьківщину, у

Полтаву. У 1921 році овдовіла. Після смерті батька входила до редак�

ційної комісії з опрацювання його архіву. Під її редагуванням, з її ко�

ментарями та примітками були видані «Избранные письма» В.Г. Ко�

роленка у трьох томах (кооперативне видавництво «Мир», Москва,

1932), «Письма из тюрем и ссылок» (Горьковское издательство, 1935),

«Сибирские очерки и рассказы» (ОГИЗ, 1946), «История моего совре�

менника» (ГИХЛ, Москва, 1948) та багато інших. Наталя Володими�

рівна залишила прекрасні спогади про батька.

Так склалося, що молодша донька письменника В.Г. Короленка

завжди залишалася у тіні своєї старшої сестри. Як розповідала мені її

донька, Софія Костянтинівна Ляхович, навіть ніколи на людях, перед

авдиторією не виступала, а ось цікавою і вдумливою людиною, безпе�

речно, була. Крім того, поставимо їй у заслугу те, що вона зуміла ство�

рити власну родину, народити дитину, тим самим продовжуючи коро�

ленківський рід, не даючи йому згаснути.

Отже, Софія Володимирівна у 1928 році, відкривши двері свого

батьківського дому для численних відвідувачів, таким чином поклала

початок діяльності музейного закладу на садибі О.В. Будаговського.

Незмінним директором музею В.Г. Короленка у Полтаві вона залиша�

лася до самої своєї смерті у 1957 році. У цьому куточку нашої духовної

столиці царював дух поклоніння видатній людині. А ще дух гіркої лю�

бові до життя, що відходило, пам’ять про яке треба було зберегти за

будь�яку ціну.

Багато всіляких випробувань чекало на цю талановиту жінку, яка

наважилася стати директором ідеологічного закладу в радянські часи.

Їй часто доводилося оббивати пороги владних кабінетів, щоб виріши�

ти нагальні музейні питання. У Полтаві все начебто складалося успіш�

но, Софія Володимирівна любила повторювати: «Мені батько допома�

гає!». І справді, авторитет Короленка у Полтаві за його життя був вели�

чезний, відлуння від його світлого імені, від короленківських правед�

них дій котилося ще довго�довго. У Києві ж, звідки здійснювалося уп�

равління музейними справами УРСР, було інакше. Саме звідти надхо�

дили суворі вказівки, надсилалися циркуляри�розпорядження, туди

треба було звітувати про виправлення помилок. Розглянемо лише

один фрагмент музейного життя тих часів крізь призму архівних доку�
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ментів. Отже, у жовтні 1940 року до музею було послано комісію у

складі двох чиновників: інспектора музейного управління НКО Стри�

жевського та інспектора�методиста науково�методичного кабінету

Маєвського. Після здійснення перевірки у Полтаву надійшли загроз�

ливі документи: акт та супровідний лист (акт подаємо мовою оригіна�

лу, тобто російською, зауваживши при цьому, що супроводжуючий

лист від інспектора управління музеїв НКО УРСР Гезеля надрукова�

ний українською мовою і в ньому йдеться про таке: «При цьому надси�

лаємо акт комісії НКО УРСР від 15/Х�1940 р. і пропонуємо виконати

вказівки комісії до 15/ХІ�1940 р.»).

Ось текст акта із збереженням орфографії та пунктуації оригіналу (а

там є грубі помилки):

«Ознайомившись с состоянием и постановкой работы литературно-

мемориального музея Владимира Галактионовича Короленко, инспекто-

ра (перелічуються їхні посади та прізвища – Л.О.) составили настоящий

акт:

І. Мемориальный Музей Короленко занимает отдельный домик и усадь-

бу, принадлежавшие некогда писателю.

ІІ. Под Музей отведено 2 комнаты б. столовая и кабинет писателя. В

первой развёрнут биографический материал. Кабинет сохранён в том ви-

де, как он был при жизни писателя. В передней дома развешены венки

возложенные на могилу.

ІІІ. Экспозиция не заострена политически. Период 1905-1917 г. и позже

– представлен не удовлетворительно. Во всей экспозиции нет ни одного

текста характеризующего Короленко. Биография писателя показана отор-

ванной от окружающих условий, политической жизни страны. Плохо пока-

зана роль и место Короленко в революционный послеоктябрьский период.

Выставленные портреты Ленина и Сталина никак не связаны с экспозици-

ей, т.к. просто стоят на шкафу опёртые о стенку.

IV. Экспонаты не заинвентаризированы. План работы музея, методич-

ка экскурсии по музею отсутствует.

Из учётных материалов, есть графическая фиксация экспозиции обеих

комнат.

V. Книга впечатлений даёт наряду с записями удовлетворения, ряд се-

рьёзных существенных замечаний по перестройке музея.

Директором и научными сотрудниками музея работают дочери писате-

ля, связаны с Академией СССР.

VI. Даны были указания:

1) об инвентаризации

2) Предложено составить план работы музея
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3) Составить тезисы экскурсии-лекции по музею.

Все эти материалы вместе с копией графического плана экспозиции

прислать в НКО.

Дан срок две недели.

(підписи)» [4, № 68].

Здається, що це катастрофа, крах музею. Виконати деякі з цих ви�

мог взагалі неможливо! Музей можуть закрити, заборонити! Навіть че�

рез 40 років після описаних подій ми, науковці музею, панічно бояли�

ся подібних ідеологічних комісій саме в стінах короленківського зак�

ладу, а це ж все відбувалося за часів Сталіна. Але до Києва надіслано

сміливу й гідну та водночас абсолютно обґрунтовану відповідь від

доньки В.Г. Короленка –директора музею (подаємо її у скороченому

вигляді також мовою оригіналу із збереженням авторської орфографії

та пунктуації ):

«Инспектору Управления музеев НО УРСР товарищу Гезелю.

В ответ на Ваше отношение, полученное мною 12 ноября 1940 вместе с ак-

том комиссии от 15 октября 1940 г., имею ответить следующее.

Препровождаю списки экспонатов музея, расположенные в указанном по-

рядке, которые дают представление об экспозиционно-тематическом плане

музея. Графическое изображение витрин и их порядка, а также план кабине-

та и галереи с расположенными на ней венками будут доставлены дополни-

тельно. Выполнение копии с графического альбома музея несколько задер-

жалось вследствие занятости музейных работников в предпраздничное и

праздничное время. Препровождаю также краткие тезисы экскурсии-лекции.

В отношении присланного при вашем письме акта, подписанного товари-

щами Стрижевским и Маевским, должна сказать, что в этот акт вкрались не-

которые неточности и есть пункты, являющиеся с моей точки зрения плодом

недоразумения.

Пункт первый гласит, что «Музей Короленко занимает отдельный домик и

усадьбу, принадлежавшие некогда писателю Короленко». Необходимо ука-

зать, что дом, в котором жил и умер В.Г. Короленко и где в настоящее время

находится литературно-мемориальный музей его имени, никогда писателю не

принадлежал. Усадьба и дом принадлежали доктору А.В. Будаговскому, у ко-

торого в 1903 году В.Г. Короленко снял квартиру, в которой и жил до смерти

в 1921 году. После смерти писателя, в 1922 году, состоялся ряд постановле-

ний Совнаркома об увековечении его памяти и в том числе решение об орга-

низации музея в доме, где жил и умер Короленко, а в 1925 году было выне-

сено постановление о предоставлении семье Короленко права на пожизнен-

ное пользование домом и усадьбой. В 1928 году, к 75-летию писателя, была

организована выставка, которая затем стала постоянной и явилась началом
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литературно-мемориального музея.

Пункт второй редактирован также не точно. Под музей отведено не два, а

четыре помещения: стеклянная галерея, где расположены венки с лентами,

возложенные на гроб писателя, затем передняя, где стоят 2 шкафа с книгами

библиотеки В.Г. Короленко и его материалами и находятся другие вещи,

бывшие там при жизни писателя. Теперь это помещение служит передней

для посетителей музея Короленко. Из передней посетители проходят в са-

мую большую комнату дома, служившую одновременно столовой и приём-

ной… Затем кабинет писателя…

В пункте пятом указано, что «книга впечатлений даёт наряду с записями

удовлетворения, ряд серьёзных существенных замечаний по перестройке му-

зея». Это утверждение не точно,так как книга, содержащая записи с 1936 го-

да, даёт критических указаний не много и я всегда стараюсь воспользовать-

ся такими указаниями по возможности. Но не все указания с моей точки зре-

ния правильны. Так одним из посетителей было высказано пожелание, чтобы

комнаты музея все были затянуты красным бархатом, так как только это бу-

дет достойно уважения, которым должнапользоваться память В.Г. Коро-

ленко…

Пункт третий частью является ошибочным, частью является следствием

недоразумения… 1905 год представлен довольно полно: он отражает борьбу

В.Г. Короленко с подымавшейся волной еврейских погромов, его борьбу с

карательными экспедициямистатского советника Филонова и выступления

против него черносотенцев. В 1906 году статьи Короленко – «Сорочинская

трагедия», дальше идут – 1910 г. – борьба Короленко против военно-поле-

вых судов и смертных казней и 1913 год – роль В.Г. Короленко в деле Бей-

лиса. На этом экспозиция заканчивается и 1917 год и позже не представле-

ны вовсе. Это сделано совершенно сознательно. Есть материалы архива В.Г.

Короленко (рукописи и письма писателя), относящиеся к этим годам, они хра-

нятся в настоящее время в Государственной библиотеке им. В.И. Ленина в

Москве и публикации пока не подлежат. Известно, что есть некоторые мате-

риалы Горьковского архива, находящиеся также на особом хранении. То и

другое не мешает чтить память писателей… Я думаю, что…полемика в музее

памяти Короленко не нужна и не уместна и поэтому здесь сознательно про-

пущен тот материал, публикация которого сейчас считается несвоевремен-

ной, – то есть последние годы жизни писателя. Поэтому фразу (так у тек+
сті – Л.О.) – «Плохо показана роль и место Короленко в революционный

послеоктябрьский период», является, с моей точки зрения результатом недо-

разумения.

Место для портретов Ленина и Сталина было выбрано мною по общему

совету с секретарём полтавского окрпарткома и инспектором музеев, для че-
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го я перенесла находившиеся здесь экспонаты музея, – портрет В.Г. Коро-

ленко и картину масляными красками дома-музея В.Г. Короленко в другое

место. Шкафы с книгами, над которыми помещены портреты, являются од-

новременно и стендами музея, так как за их стёклами помещены экспонаты.

Вкралась и ещё ошибка в пункт пятый, – «Директором и научными сот-

рудниками музея работают дочери писателя, связанные с академией СССР».

Директором музея являюсь я, штаты не предусматривают других научных ра-

ботников. Сестра моя заменяет меня в случае отъезда моего из Полтавы во

время отпуска или по работе. Для этого она приезжает из Москвы, где ведёт

литературную работу. С Академией СССР мы никак не связаны.

Ввиду того, что беглое ознакомление товарищей Стрижевского и Маев-

ского с музеем В.Г. Короленко вызвало необходимость подробных объясне-

ний и в настоящее время возбуждён ряд вопросов, требующих личной дого-

ворённости, я приеду в Киев, кактолько это мне позволит здоровье. В насто-

ящее время я больна и по предписанию врача нахожусь в постели. Как толь-

ко смогу, приеду в Киев и тогда окончательно выяснятся остальные вопросы

–инвентаризация музея, составление плана работы и прочее.

С уважением Директор музея В.Г. Короленко

(підпис)

15/ХІ-1940 г.

Полтава, ул. Короленко №1» [4, № 68].

Музей було врятовано! Попереду у Софії Володимирівни ще було

багато випробувань: смерть матері, війна, евакуація музейних ціннос�

тей, повернення на згарище, на яке перетворилася музейна садиба,

відтворення її у меморіальному вигляді, смерть сестри. В усіх складних

життєвих і професійних ситуаціях вона залишалася справжньою донь�

кою свого видатного батька, справжньою спадкоємицею його великої

справи–служіння людям.

Джерела та література

1. Державний архів Полтавської області. – Ф. 3990. – Оп. № 1. – Спр. № 2. –

с. 15�18.

2. Короленко В.Г. Письма к П.С. Ивановской / В.Г. Короленко. – М.: Изд�во

политкаторжан, 1930. – 278 с.

3. Короленко В.Г. Собр. Соч. в 10 т.т., т. 10. Письма, М., 1956. – 717 с.

4. Науковий архів Полтавського літературно�мемориального музею В.Г. Ко�

роленка.
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Валентина Скриль,
старший науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського

З Котляревським поріднився
(На спогад про першого директора Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського 
А.Т. Залашка)

Здавна Полтава та Іван Котляревський сприймаються як одне ціле.

Тожідея створення музею славного краянина в його рідному місті ви�

тала давно. Вона то посилювалась, то згасала відповідно до ювілеїв

життя і творчості письменника. Особливої актуальності вона набула

наприкінці ХІХ ст., коли відзначали століття української літератури,

та після відкриття пам’ятника поету у Полтаві. Вона обговорювалася

не лише в Полтаві, але й на сторінках найвпливовіших українських ча�

сописів – «Київська старовина» та «Літературно�науковий вісник».

Пізніше – на шпальтах обласної газети «Більшовик Полтавщини». Але

відомі буремні події, що почергово йшли одна за одною з самого по�

чатку ХХ ст., загальмували втілення ідеї на цілих піввіку. Нова хвиля

зацікавленості виникла 1948 року під час відзначення 150�річчя пер�

шого виходу в світ «Енеїди». Урочистості, що відбулисьу Києві, а та�

кож у Полтаві за участі О. Вишні, Ю. Смолича, А. Малишка, М. Наг�

нибіди, актора Олександра Юри�Юрського стали поштовхом до вті�

лення шляхетного задуму.

22 травня 1950 р. вийшло Розпорядження Ради Міністрів УРСР за

№ 1522 про організацію літературно�меморіального музею І.П. Кот�

ляревського в Полтаві. На виконання рішення давалося 4 місяці, пла�

нувалось відкрити музей до 1 жовтня 1950 року. Завдання, слід зазна�

чити, було нереальним. Адже заснований на папері музей на той час не

мав ані приміщення, ані штату наукових працівників, ані основи кож�

ного музею – фондової збірки.

Усі ці складні питання становлення музею лягли на плечійого пер�

шого директора Анатолія Трохимовича Залашка, який очолював зак�

лад протягом 19�ти років. І саме в цей час музей набув статусу одного з

найкращих літературних музеїв України. Про цього справжнього под�

вижника музейної справи і винятково скромну людину відомо дуже
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мало. Інформацію про нього можна знайти у спогадах науковця музею

І. Котляревського А.О. Ротач, опублікованих у часописі «Рідний

край», у «Літературознавчій Полтавщині» М.І. Степаненка та в особо�

вій справі А.Т. Залашка, що зберігається у Полтавському літературно�

меморіальному музеї Панаса Мирного.

Із цих скупих джерел довідуємося, що він народився 14 березня

1910 р. у с. Давидівка (нині Якимівський район Запорізької області) у

родині селян�бідняків. За колишнім поділом – це Мелітопольський

повіт Таврійської губернії [1]. До жовтневого перевороту 1917 року в

Петрограді й приходу до влади більшовиків батько мав 2 десятини зем�

лі. Це не давало змоги прогодувати сім’ю, яка складалася з 10 осіб. То�

му батькові доводилося найматися на заробітки до заможніших селян.

Цікаво, що згодом сім’я отримала 18 га землі, яку не могли обробити,

тож і здавали їїбагатим селянам для обробітку «з половини». 

Але у спогадах Алла Ротач стверджувала, що Анатолій Залашко по�

ходив зі священницького роду і змушений був у часи панування ста�

лінської диктаторської системи цю сторінку своєї біографії ретельно

приховувати. Є ще деякі двозначності в його біографії. Наприклад, в

автобіографії, написаній при вступі на роботу до музею Панаса Мир�

ного українською мовою, зазначається, що він безпартійний. Про це

писала і Алла Олександрівна. У російськомовній же версії цього доку�

мента, заповненого того ж дня, записано, що він член КПРС, ще й

вказано номер партійного квитка. 

1927 року Анатолій закінчив сільську школу, навчався на курсах ста�

тистиків у м. Сталіно (Донецьк), потім вступив до Мелітопольського

інституту соціального виховання. Та через проблеми зі здоров’ям вузу

не закінчив. Упродовж усього життя у нього були хворі легені.

Вищу освіту здобув на мовно�літературному факультеті Полтав�

ського учительського інституту. Після закінчення працював учителем

української мови та літератури і завучем у школах Диканського райо�

ну. Два роки – (1939�1941) – був студентом Київського державного

університету імені Т.Г. Шевченка, але навчання перервала війна. Уже

з перших місяців Другої Світової війни – з вересня 1941 року і по жов�

тень 1945 року – перебував у діючій армії на Західному, Калінінсько�

му, Прибалтійському та Ленінградському фронтах. Під час виконання

бойових завдань двічі був поранений, мав бойові нагороди: медалі «За

бойові заслуги» та «За перемогу над Німеччиною».

З 1946�го по 1950 рік працював старшим науковим співробітником

Полтавськоголітературно�меморіального музею Панаса Мирного, був

автором першого музейного путівника цього закладу. 
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1950 року був переведений директором до новоствореного літера�

турно�меморіального музею І.П. Котляревського. І у нього почалося

дуже непросте життя. Адже все доводилось починати з чистого аркуша. 

Сьогодні це здається нереальним, але упродовж лише двох років

новонароджений музейний колектив зібрав солідну колекцію, котра

далапоштовх до створення першої експозиції. Великою проблемою і

клопотом директора було відселення із будівлі, наданої під музей,

спортивних товариств, приватних осіб, щорічне забезпечення закладу

дровами та вугіллям, безліч інших ремонтно�господарських справ. Але

творча складова його повсякденного служіння музеєві залишала мало

помітними побутово�фінансові труднощі.

Гортаючи сторінки архівних справ музею І. Котляревського 1950�

1960 рр., бачимо, що директор прагнув передусім встановити дружні

стосунки з письменниками, художниками, акторами, бібліотеками,

театрами та кіностудіями країни. Його кроки слід визнати абсолютно

вдалимита успішними, оскільки саме видатні діячі української культу�

ри стали фондоутворювачами музейної збірки: дарували, передавали,

виготовляли все те, що було необхідне, внайперші часи музею. До му�

зею надходили цінні експонати з Чехословаччини, Болгарії, Польщі,

Узбекистану, Литви, Росії, Білорусії, Канади. І сьогодні серед найцін�

ніших надбань музею – листи, спогади І. Козловського, М. Литвинен�

ко�Вольгемут, О. Гончара, П. Панча, Д. Косарика, Ю. Дольд�Михай�

лика, П. Усенка, Л. Дмитерка, І. Їжакевича та Ф. Коновалюка, А. Гор�

пенка, Д. Козачківського.

Найбільший фаховий та посадовий подвиг Анатолія Залашка як ди�

ректора – повернення до рідного міста рукописного архіву І.П. Кот�

ляревського, який з 1858 р. зберігався у Санкт�П-етербурзькій публіч�

ній бібліотеці. Сьогодні це найцінніший скарб музею і його осердя.

Перша найбільш значуща дата в історії очолюваного А.Т. Залашком

закладу – 28 вересня 1952 року, – день, коли музей прийняв перших

відвідувачів. Його штат на той час був мізерним. Окрім директора му�

зею,у штатному розписі були науковець, прибиральниця, бухгалтер та

нічний сторож. Пізніше в книзі відгуків гості музею написали, що не�

величкий колектив піднявся до «висот музейного героїзму» [2].

За спогадами Алли Ротач, Анатоліяй Залашко «... був науковим ке�

рівником, наставником, спонукав співробітників до пошуків і від�

криттів, вважаючи, що музей – це перш за все наукова установа, вже

потім масова, популяризаторська» [3].

Науковці музею, працюючи вархівах Москви і Ленінграда, розкри�

ли багато невідомих сторінок життєвого і творчого шляху письменни�
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ка. Науковий колективна чолі з директором до 1969 р. опублікував по�

над сотню наукових розвідок. Пошуки та дослідження втілились у

шість випусків «Наукових записок музею І.П. Котляревського», які з

ІV�го випуску стали називатись «Котляревські читання». Перший

збірник було підготовано до 120�річчя з дня смерті поета у 1958 р.

Статті, що друкувалися на сторінках наукових збірників, стали ваго�

мим словом у галузі котляревськознавства. Анатолій Трохимович –

співавтор першого путівника музею 1956 р. За його участі підготовле�

но до друку і видано мовознавче дослідження «Лексика п’єс та од

І.П. Котляревського». Ця велика робота провадилась у співпраці з Інс�

титутом мовознавства імені О.О. Потебні АН УРСР на чолі з доктором

філологічних наук А.А. Бурячком. 

Збірник «І.П. Котляревський у критиці та документах», упорядко�

ваний А.Т. Залашком і виданий у 1959 р., є першою спробою система�

тизації у хронологічному порядку статей, рецензій та висловлювань

про творчість письменника. До 200�річчя від дня народження Івана

Котляревського Анатолій Залашко впорядкував та видав фундамен�

тальну працю, що сьогодніє раритетною і потребує перевидання, –

«Іван Котляревський у документах, спогадах, дослідженнях» (К.:

Дніпро, 1969). У співаторстві з А. Василенком упорядкував і видав дво�

ма накладами у 1961 та 1967 рр. збірник «І.П. Котляревський. Життя,

творчість в ілюстраціях і документах», адресований передусім на допо�

могу вчителеві середньої школи. Працював також над створенням

ілюстрованого альманаху, альбомів, плакатів. Його наукові статті пе�

рекладалияь російською, азербайджанською, башкирською, білорусь�

кою, болгарською та іншимимовами.

1961 року до 100�річчя з дня смерті Тараса Шевченка та напередод�

ні 150�річчя від дня його народженняу музеї за ініціативи Анатолія За�

лашка було відкрито Шевченківську кімнату, експозиція якої розпові�

дала про перебування Кобзаря у нашому краї під час подорожей 1843,

1845 та 1859 рр. Саме в цей час музей отримав додаткові площі, на

яких планували відкрити кімнату В.В. Капніста. Та Анатолій Трохимо�

вич надав перевагу створенню Шевченківської кімнати.

Присвятивши свої найкращі роки служінню Іванові Петровичу

Котляревському, Анатолій Трохимович, образно кажучи, знимдухов�

но поріднився. Навіть серце його перестало битись у день народження

Котляревського — 9 вересня 1980 року. Він написав автоепітафію, яку

заповідав викарбувати на його надгробку. Дружина Галина Силівнави�

конала останню волю свого чоловіка:
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Хотів би я поле засіяти житом,

Та сили лишають мене,

А жити, так хочеться жити...

Та батько Енея вже кличе мене.

Джерела та література

1. Особова справа Залашка Анатолія Трохимовича. [Фондова збірка Полтав�

ського літературно�меморіального музею Панаса Мирного].

2. Степаненко М. Літературні музеї Полтавщини / М. Степаненко. – Полтава:

АСМІ, 2006. – с. 20.

3. Ротач А. Гіркі і світлі тридцять літ і три роки / А. Ротач. – Рідний край. –

2012. – № 26. – с. 170



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2016 рік

39

Вікторія Пащенко,
провідний науковий співробітник 

літературно�меморіального музею Панаса Мирного

«Гадяч$університети»
братів Рудченків

Іван та Панас Рудченки народилися в Миргороді. Виховувалися по�

старосвітському. Навчалися в Миргородському та Гадяцькому повіто�

вих училищах. Батько хотів бачити своїх синів тільки чиновниками. Як

же в таких умовах брати стали видатними письменниками Іваном Бі�

ликом і Панасом Мирним? Пояснюється це впливом оточення. 

Улітку 1858 року Рудченки перебралися до славного козацького

містечка Полтавської губернії Гадяча й оселилися на Середній вулиці

у найнятій хаті. Через рікродина купила двір на одну десятину на Са�

довій вулиці поблизу повітового скарбництва і спорудила будинок на

кам’яному фундаменті на сім кімнат. По сусідству жила родина Драго�

манових.Діти швидко познайомилися. Панас частенько ходив у двір

Драгоманових гратися, брав читати у них і книжки.

Навчався Панас чотири роки в Гадяцькому повітовому училищі,

кожного разу дістаючи похвальні листи «…за примерное благонравие и

отличные успехи в науках…» [10]. 18 червня 1862 року 13�літній хло�

пець закінчив усю свою науку. Офіційне свідоцтво відзначає його від�

мінні успіхи з усіх наук, які тоді вивчалися в повітових школах. А ще

Панас був нагороджений книгою Віктора Бур’янова «Прогулка с деть�

ми по России» (Санкт�Петербург, 1837) з таким написом: «За отлич�

ные успехи на годичном акте Гадячского уездного училища 1862 года

Июня 18 дня награжден ученик 3�го класса Афанасий Рудченко» [1].

Це саме училище закінчив Михайло Драгоманов, а Іван Рудченко нав�

чався тут тільки останній рік. В училищі давали пристойні знання з ос�

нов мови, математики, історії. Школу закінчено, той «Гадяч�універси�

тет», як пізніше охрестив рідне училище Іван Рудченко.

Багато цікавого і незнаного зі світу культури й передової думки

приходило в коло близьких гадяцьких знайомих із вуст Михайла Дра�

гоманова, який на той час навчався у Полтавській гімназії, а потім у

Київському університеті імені Св. Володимира. На різдвяних вакаціях

Михайло влаштовував домашні вистави. Олена Пчілка згадувала, як
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одного разу він надзвичайно потішив домашніх, показавши «Наталку

Полтавку» Котляревського. Усіх дійових осіб він зобразив сам. Нав�

чання в місті, знайомство з відомими людьми розширювало коло інте�

ресів М. Драгоманова. Без сумніву, великий вплив на формування сві�

тогляду братів Рудченків мав Михайло Драгоманов, освічений, тала�

новитий, вольовий представник нової хвилі українського національ�

ного відродження.

Саме за порадою Михайла Драгоманова, «щоб обтесати себе»,

обидва брати Рудченки взялися за самоосвіту. «Довгими роками праці

над собою вони досягли того, що стали в рівень сучасної освіти, куль�

тури, виробили широкі погляди на громадські справи. На добру стеж�

кувони стали з самих молодих літ і йшли нею цілий вік», – так харак�

теризував цей період життя братів Г.Коваленко [5, с. 9]. Вони бороли�

ся в силу своїх можливостей за освіту серед бідних верств суспільства.

Юнаки вірили, що прості люди з часом будуть іншими, добрішими,

розумнішими, досягнуть такого високого рівня розвитку культури,

про який на той час і мріяти не можна було.

Незважаючи на Валуєвський циркуляр, Рудченки активно збирали

усну творчість українського народу. А Панас ще й запрошував до себе

співців�бандуристів, розпитував їх про старовину, записував пісні.

Захоплений приказками і прислів’ями, що їх видав Номис («Укра�

їнські приказки, прислів’я і таке інше», 1864), Панас твердо вирішив їх

вивчати. 

У своєму щоденнику, який почав вести з 1865 року російською мо�

вою, а під впливом приказок Номисаперейшов на українську, Панас

записав: «Я сам себе у душі проклинаю, для чого я попереду учився

отого московського язика, а свого рідного не вчив.… Я тільки знаю, що

я дурень, та й превеликий, що не вчивсь нашої мови, та того москов�

ського духу набравсь… Дурень, дурень! Тепер серце рветься, хоче ви�

ливати своєю мовою сльози бідної вдовиці»… [7, с. 301�302]. 

У 1863 року Панас завів словничок української мови. 

Коли синові виповнилося 14 років, батько написав прошеніє про

зарахування юнака канцелярським служителем у Гадяцький повітовий

суд. 28 жовтня 1863 року Афанасій Рудченко взявся до виконання

обов’язків писаря. 

У цей же час Панас почав писати власні вірші російською мовою. А

в день третіх роковин смерті Шевченка П.Рудченко склав перший ук�

раїнський вірш «Мучить, давить моє серце…». Із тих часів закладаєть�

ся традиція щорічно відзначати роковини смерті Кобзаря. Тарас Шев�

ченко відіграв велику роль у формуванні світогляду Панаса Рудченка.
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У бібліотеці Мирного, як свідчить Г. Нудьга, зберігався «Кобзар» ви�

дання 1860 року «з вкладеними листками…, на яких були написані від

руки, очевидно з рукописних списків, місця, викреслені цензурою» [9,

с. 71]. У своєму щоденнику Панас із цього приводу з обуренням писав:

«А те издали?.. изуродовали «Кобзаря», такое гениальное произведе�

ние!.. Ну, какое несчастье Украине, этой бедной вдове; народ подав�

лен, воспитание на родном языке запрещено…, «Кобзарь», и тот изу�

родован. Несчастная Украина, мать ты моя!» [7, с. 301].

У 16 років хлопцеві стало соромно від того, що він «не зробив нічо�

го путящого, а так тільки проволочив годи» [7, с. 302].

Юнаків із родин Рудченків і Драгоманових захопив громадський

рух початку шістдесятих років ХІХ століття. То були часи незвичайні.

Молоді освічені люди йшли «в народ», відкривали недільні школи для

дорослих, змінювали своє власне життя на селянськийзразок. Хотіло�

ся якнайшвидше знищити ту прірву, що відділяла вільних і культурних

людей від простих, поневолених.

1861 року гадяцькі педагоги організували на громадських засадах жі�

ночу школу. Іван Рудченко захопивсяпередовими ідеями, пристав до

того руху, що визначився на початку 60�х років. Гадяцьке життя його

вже не задовольняло, його тягло на люди, до ширшої діяльності. У пер�

шому українському періодичному виданні на території Російської

імперії «Основа», яке почало виходити з 1861 року в Петербурзі, з’яви�

лася замітка шістнадцятилітнього Івана Кивайголови (псевдонім Івана

Рудченка) про цю подію: «Учителі взялись даром учити по 3 часи в день

– закону Божому, читати, писать і чотири справи з арифметики.До то�

го ж жінки учителів по 2 часи в день – шить і вишивать» [3, с. 76].

У видатній за освітою родині Драгоманових часто збиралася молодь

читати книги російських і українських письменників. У великій поша�

ні в гадячан була творчість Миколи Гоголя. Панас Рудченко міг позна�

йомитися з його творами із власної бібліотеки Драгоманових. Таму�

перше взяв до рук і «Кобзар» Тараса Шевченка.

Студент Михайло Драгоманов привозив на канікулах у Гадяч пере�

писані від руки «Наталку Полтавку» Котляревського, «Сватання на

Гончарівці» Квітки�Основ’яненка, «Оповідання» Марка Вовчка, пое�

зії Шевченка. Яскравим прикладом впливу Драгоманова на своє това�

риство, і зокрема на Івана Рудченка, є проведення любительських

спектаклів у Гадячі, заснування громадської бібліотеки та жіночої

школи на громадських засадах.

Сестра Михайла Драгоманова Олена Пчілка згадувала, що «під час

першого приїзду з університету додому (кінець 1859 р.) Михайло за�
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ходжувався коло думки, привезеної з Києва…, засновувати навіть і по

малих містах «общественные» бібліотеки. Знайшлись у нього нові при�

ятелі, що пособляли йому в тім. Було пожертвувано вже чимало кни�

жок від наших знайомих і інших. Книжки вже і привозилися з помі�

щицьких осель до нас. Переписувалися і зносилися всі в помешкання

при «Общественном собрании». Думалося, що опріч старих книжок,

випишеться ще багато нових. Багацько ще чого несло з собою нове ки�

ївське життя, поспішаючи поширити старе гадяцьке річище» [11, 

с. 14�15].

Із пізніших кореспонденцій Івана Рудченка в журналі «Основа» під

назвою «З Гадяча, Полтавської губ.» та «Дещо з Гадяча» ми бачимо, як

ці задуми М.Драгоманова оволоділи гуртком його друзів і втілились у

життя. Ясно, що й Іван був не стороннім спостерігачем, а досить ак�

тивною силою цих громадських починань.

Отож, у 1860 році розгорнулася діяльність зі збирання книг. Та од�

ними пожертвами зробити цікавою і корисною бібліотеку не можна

було, бо дарувалося старе, прочитане. А життя вирувало в країні, пот�

рібні були свіжі книги, журнали. Де взяти кошти? І гурток узявся за

підготовку любительських спектаклів, які й були вперше зіграні на га�

дяцькій сцені на Різдво 1861 року. На них бував і Панас. А «зароблені

кошти повернули вп’ять на бібліотеку», – сповіщав Іван Кивайголова

в журналі «Основа». Так з’явилися кошти, на які передплатили чима�

ло нових книг, журналів: «Русский вестник», «Современник», «Оте�

чественные записки», «Библиотеку для чтения», «Основу», «Русское

слово», «Драматический сборник», «Московские ведомости», «Рус�

ский мир», «Век», «Иностранные романы», «Художественный лис�

ток», «Журнал вольного экономического общества», «да ще послано

гроші, зароблені за другі два спектаклі, щоб прислали сочиненій самих

луччих писателів: Гоголя, Пушкіна і других. На українській мові тіль�

ки й є, що «Кобзар». Нема ні «Хати», ні «Повістей» Квітки, нічого не�

ма. А таких книжок треба, та ще й дуже, бо в Гадячі народ все почти ук�

раїнці, – так що ж їм рідніше – чи своє, чи чуже? Мабуть, своє» – по�

відомляв Іван Рудченко» [4, с. 150].

Так 1861 року у Гадячі була заснована громадська бібліотека (тепер

бібліотека імені Лесі Українки). Вона була відкрита на приватній квар�

тирі міського лікаря Черниша. Він нею і розпоряджався. За те, щоб

брати читати додому журнали й газети, платили три карбованці на рік.

У цей час почала закладатися міцна дружба між братами Рудченка�

ми, заснована на єдності поглядів на життя, на свої завдання в майбут�

ньому. Але 1863 рік назавжди розвів Панаса з улюбленим братом Іва�
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ном: того перевели в Полтаву на службу в контрольний відділ казенної

палати. На вихідні старший Рудченко приїздив із Полтави до Гадячого

в показному українському вбранні – у свитці, в червоному поясі, у со�

рочках, які вишивала йому сестра Олександра. Своїм рідним Іван спо�

вістив, що в Полтаві найняв квартиру на Кобищанах за 6 рублів. А нев�

довзі й Панас виїхав із Гадяча до Прилук. Молодший на 4 роки Панас

багато чого запозичив від старшого Івана, від нього одержав своє гро�

мадське і літературне виховання і зберіг той вплив на все життя. Іван

не тільки сам працював на літературній ниві, а й підтримував і залучав

до цього Панаса. І з нього був добрий учень, він пішов далі свого учи�

теля й перевершив його силою свого таланту. Як зазначив С. Єфре�

мов, «не створив Мирного Білик…, але він полегшив народження в

Панасові письменника…; давав йому заохоту до праці над собою, духа

в йому підтримував, допомагав розвиткові. Різниця вдач – кипучої й

повільної… не тільки не стояла на заваді «братській спілці», але, навпа�

ки, міцніше злютовувала її, бо брати немов один одного доповняли, –

один давав те, що у другого тільки ще в сповитку дрімало, а разом до�

давали одно одному гарту, завзяття, рішучості» [2, с. 52�53].

1872 року Панас Рудченко поїхав у Гадяч провідати батьків. Доро�

гою думав роздивитися народний побут і дізнатися, як живе народ.Так

народився нарис «Подоріжжя од Полтави до Гадячого». «Перше всьо�

го, що вам кидається в очі, так се поділ народної маси на два стани…

Се – горожани і селяни. Перші, живучи під напливом у городи різних

ненародних елементів, – людей уряду, омосковленого панства, людей

торгу й ремісництва, – й не маючи освіти, постановленої на народній

основі, почали збувати свої народні типічні ознаки; стали з них глузу�

вати, як з мужиччини, нехтувати, … і виродилися у перевертнів. Мова

стала пародією московської мови; дроп, сукна та ситці виперли з оде�

жі сірячину, китайку, полотно… Спустімось тепера всередину, заг�

ляньмо у душу. Може хоч там пораду знайдемо? Де вам! Гній, калюка

невилазна; страта честі, правди, віри на слово; ошукання одного од�

ним, хвастощі сим і до сього всього – п’яництво й п’яництво» [6, 

с. 13�14].

Дорогою візник розповів Панасові і про зарізяку Василя Гнидку,

який у пам’яті письменника «зостався, як здоровенний іржавий цвях,

забитий у білу гладеньку стіну мого спомину» [6, с. 30]. У романі «Хіба

ревуть воли, як ясла повні?» Василя Гнидку (у творі – Чіпку Варени�

ченка) письменник поселяє у селі Пісках рідного Гадяцького повіту,

перейменованого на Гетьманський.

Працювали над твором обидва брати Рудченки. Іван Білик написав
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до роману окремий розділ «Мекка», який був особливо насичений

життєвим матеріалом із недавнього минулого Гадяцького повіту. У

цьому розділі була вбивча сатира на всевладних панів�кріпосників, які

користувалися повною і необмеженою владою в повіті. На виборах

процвітала сімейщина, кругова порука: «Заверховодили пани Поль�

ські у Гетьманському, як у себе на царстві» [6, с. 403]. Найбільш коло�

ритною постаттю в розділі «Мекка» був Петро Колодязь – неприми�

ренний ворог кріпацтва, який допікав панів Польських «вольними».

«Тільки було й робить, що кріпакам волю одшукує» [6, с. 408]. Прото�

типом цього образу був Петро Якимович Драгоманов, батько Михай�

ла Драгоманова та Олени Пчілки. І перейменування майже ніякого,

адже мати Петра Якимовича була з роду Колодяжинських.

Коли Панас навчався у третьому класі Гадяцького училища, помер

батько Михайла Драгоманова. Цю подію Іван Білик теж описав у ро�

мані: «Не подарували йому провини його і після смерті. За убогим гро�

бом ішла його заплакана жінка з малими сиротами; коло неї – всього

тільки одним�один лисенький панок, з хлопчиком�сином, та ціла юр�

ба гетьманських міщан…» [6, с. 409]. Панок – це батько Мирного, а

хлопчик – сам Панас. 

На жаль, цей розділ не увійшов до роману. Його вилучили самі ав�

тори.Мабуть, подіяв інстинкт самозбереження, адже окремі ситуації і

персонажі дуже нагадували своїх життєвих прототипів – гадяцьких

дворян і чиновників, які на той час були ще живі.

7 травня 1865 року, гуляючи по Гадячу, Мирний за містом побачив

повію Дуняшку. Її гірка доля тяжко вразила серце чулого юнака. «Я так

і затрусився, та злякався, щоб не було біди. Як удержав себе, послі й

кажу поштальонові: «гірка доля оцих! тяжко гірка!» Я не знаю, чого я

такий чулий став тоді: у мене трохи сльози не потекли. Сьогодні, як

гарно буде, піду туди й розпрошу, яка її нива. Хочу з життя їх написа�

ти повість», – занотовує він у щоденнику [8, c. 111]. Далі Панас пише

про знайомство і зустріч із Дуняшкою, яка детально розповіла йому

про своє гірке життя. «...Вона рада такому, хоч і знає добре, що гірко

так жити. Сьогодні, може, напишу її життя; любивши оддалась, ще із

радістю – дурна! А вона на гречаночку похожа...» [8, c. 112].

Реальний факт – життя повії – і послужив для написання поеми

«Безталанна», яка стала відомою під іншою назвою – «Продана». Ге�

роїня поеми Христя розповідає про своє тяжке життя з мачухою, дяди�

ною, а потім розпусником�паном. Врешті�решт Христю викинули на

вулицю і вона стала повією. Оце і є те перше причастя до художньої

розробки теми, що пройде через усе життя Панаса Мирного, глибоко
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зачепить усі жанри його творчості і завершитьсянайкращим і найваго�

мішим соціальним романом «Повія». Писав до самої смерті, але так і

не встиг його закінчити. І в тому романі – правда життя, і в основі сю�

жету – реальні події, реальні люди.

Панас Мирний під тягарем роздумів про долю дівчат�«пролетаріа�

ток» узявся до написання первісної редакції майбутнього роману «По�

вія», яка до нас не дійшла.

Панас Мирний обурювався насильством, яке чинилось над жінкою

в сім’ї, шлюбом не за коханням. Проблему долі жінки він зробив го�

ловною у романі «Повія».

Перша згадка про роботу над романом належить до 1881 року. У

листі від15 груднядо Михайла Старицького Панас Мирний повідомив:

«Головна ідея моєї праці – виставити пролетаріатку і проститутку сьо�

го часу, її побут в селі – 1 частина, в місті – друга, на слизькому шляху

– третя і попідтинню – четверта. Гуртом усю працю я назвав «Повія»

Цією назвою народ охрестив без пристановища тиняючих людей, а

найбільше усього проституток» [7, c. 359].

У цьому романі Панас Мирний досяг вершин свого літературного

таланту, розгорнувся на повну широчінь своєї письменницької індиві�

дуальності.

Образ героїні роману Христі – один з найтрагічніших в українській

літературі. Панас Мирний правдиво і глибоко розкрив соціальні при�

чини трагізму героїні, її внутрішній світ.

Минули роки. 1905 року помер Іван Білик. І раптом на сторінках

часопису «Рідний край» з’явилося повідомлення про те, що в Гадячі

буде заснована земська народнашкола імені Івана Рудченка. У школі

будуть відділи ремісничий і садівницький. Ініціатором відкриття шко�

ли був син Івана Білика Петро Рудченко, який виділив 1500 рублів, а

сестра покійного Олександраподарувала три десятини землі. Автор

цього повідомлення сподівався, «що син славного українського пись�

менника поставить умовою, щоб діти, які будуть вчитись у тій школі,

знали, за що треба шанувати Івана Рудченка, якому й присвячена шко�

ла.…що в тій школі будуть шанувати українську мову, українське пись�

менство, якому послужив і покійний» [13, c. 15]. У наступних числах

часопису кореспонденти повідомили, що питання будівництва школи

розглядалося на земському зібранні, на якому «не вдалося ж нашим

«правим» провалить і школу імені Рудченка… Дивно було, що навіть ті

гласні, що обороняли школу Рудченка, не згадали ні одним словом,

що той Рудченко був звісним українським етнографом, … між іншим

написав цілий побитовий роман із життя гадяцького люду!.. Невже про
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все це гадяцькі гласні зовсім не знають? Чи, може, якраз знають, може,

якраз через колишнє «українство» Івана Рудченка наші «праві», «іс�

тинно�гадяцькі русскіє», Масюки та Борсуки, й не хотіли, щоб була у

Гадячі школа його імені? Дуже похоже на те, що й тут замішалась по�

літика!..» [12, c. 14�15]. А все�таки голосування вирішило справу на ко�

ристь школи.

Сергій Єфремов слушно зазначив: «Мирний, як ніхто інший, мо�

же,був продуктом обставин і середовища, оригінальним витвором

оригінальної громади, що склалася була ще задореформеного часу на

Україні» [2, c. 12].
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Людмила Шендрик,
заступник директора з наукової роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Сучасники І.Ф. Павловського – 
нащадки козацько$старшинського

роду Потоцькі

Чільне місце в історії Полтавського краю та України посідає прос�

лавлений рід Потоцьких із Просяниківки, що на Кобеляччині. З цієї

сім’ї вийшло шість генералів, усі були в діючій армії, один – очільник

військового навчального закладу, один – викладач, професор, водно�

час усі були військовими істориками та збирачами україністики, а за�

галом вся родина вела доброчинну діяльність, були благодійниками�

патріотами, меценатами не тільки з матеріального, але й морального

боку. Тож невипадково ми знаходимо відомості про них у біографіч�

них словниках І.Ф. Павловського: «Полтавці. Ієрархи, державні і гро�

мадські діячі і доброчинники», «Короткий біографічний словник уче�

них і письменників Полтавської губернії з половини ХVІІІ століття».

Іван Францович характеризував їх як громадян, котрі завжди були від�

дані присязі, чесними, порядними, про яких шанобливо говорили лю�

ди різного соціального стану.

Потоцькі відслідковували своє коріння за родинним архівом і вва�

жали, що їхній рід має гілки литовські [1]. Першим з українських коза�

ків був Григорій Потоцький, котрий обіймав сотенний уряд Кишен�

ської сотні Полтавського полку, впродовж 1713�1747 років [4, с. 198�

199]. Його ім’я знаходимо в компуті, тобто поіменному реєстрі козаків

Полтавського полку. Згадується сотник і в документах «Генерального

слідства про маєтності Полтавського полку 1729 – 1730 рр.» [3, с. 40].

У родинному архіві Потоцьких, який потім упорядкував Павло Плато�

нович (налічував 12 справ), збереглися універсали, донесення Григо�

рія Потоцького про його службу в Полтавському полку, похвальні гра�

моти, купчі на землю, синодик кишенської церкви 1734 року, де пере�

раховувалися члени його родини [1]. На підставі цих документів мож�

на константувати, що Григорій Потоцький розпочав службу рядовим

козаком, брав участь у штурмі Кизи�Кермена. Як сотник Полтавсько�

го полку разом з іншою старшиною підписав Коломацькі чолобитні
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1723 року – петиції козацької старшини до Петра І з домаганнями від�

новити автономні права України. Ще до жовтневого перевороту 1917

року в Архангело�Михайлівській кишенській церкві зберігалися по�

жертви старого сотника Григорія: три срібні й один мідний хрести, три

срібнопозолочені чаші, срібний дискос, три звіздниці, давній кіот,

епітрахіль (темно�фіолетова плиса) [1]. 

Правонаступниками Григорія були сини Тиміш – кишенський сот�

ник (1747�1759 рр.), Василь – теж кишенський сотник із 1759 року [9,

с. 79]. Онук Григорія Олександр, син Василя, після ліквідації полково�

го козацького устрою мав звання ротмістра. Правнук Григорія По�

тоцького Платон Олександрович був суддею Кобеляцького повітового

суду, предводителем дворянства. Його дружину – Ганну Петрівну се�

ляни називали благодійницею, лікаркою, бо вміла допомагати при ба�

гатьох хворобах, навіть робила нескладні операції [2, с. 575]. Платон

Олександрович та Ганна Петрівна виховували шістьох синів та двох

доньок (троє дітей померли малолітніми) [2, с. 575]. 

Свій родовий маєток у Просяниківці Потоцькі перетворили на

справжню оазу української культури. Частими гостями у домі були

кобзарі, чиї пісні і думи з’їжджалися послухати шанувальники не тіль�

ки з Полтавщини, а й Київщини. Як зазначив дослідник «Отчого

краю» Костянтин Бобрищев, «Потоцькі організовували у себе вдома�

щось на зразок сьогоднішніх фестивалів і конкурсів, де творчість са�

модіяльних артистів ставала предметом не лише мистецького, а й нау�

кового зацікавлення» [2, с. 583]. Подружжя Потоцьких були людьми

високої духовності й культури, в родині панувала атмосфера гуман�

ності, доброзичливості, взаєморозуміння. Батьки ніколи не ділили

людей на важливих і неважливих, знатних та незнатних. Отож, для ді�

тей вони були найбільшим і найнезаперечнішим авторитетом. Дітям

прищеплювали любов до праці, музики, живопису, українських звича�

їв, традицій, обрядів, історії свого народу. Потяг до історії у хлопців

формувався змалку. У маєтку була власна солідна бібліотека: книги,

рукописи. Водночас батько, Платон Олександрович, буваючи у служ�

бових справах у Кобеляках, Полтаві, завжди привозив синам нові кни�

ги. У кожного були свої уподобання, хлопці формували власні бібліо�

теки.Старший Микола захоплювався історією Запорізької Січі, діян�

нями українських гетьманів і особливо Івана Мазепи [2, с. 577]. Мен�

ший на два роки від Миколи Олександр буквально пропадав, дослід�

жуючи залишки фортеці у Переволочній, слухав розповіді старожилів

про героїчну оборону фортеці козаками від московських військ навес�

ні 1709 року, про переправу шведів і козаків через Дніпро після Пол�
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тавської битви [2, с. 587]. Захоплювався і знав напам’ять твори Тараса

Шевченка про козацьку добу. Найменший Павло теж не відставав від

братів в історичних студіях, любив слухати розповіді про героїчні часи

в історії України – козаччину. Усі ці дитячі захоплення минувшиною

реалізуються згодом, допоможуть у військовій службі. Бо всі сини По�

тоцьких – Микола, Олександр, Іван, Володимир, Петро, Павло – бу�

ли випускниками Петровського Полтавського кадетського корпусу [7,

с. 30, 34, 37, 47, 52, 56]. Останній – Павло, закінчив корпус 1874 року.

А Іван Францович Павловський цього року, закінчивши Київський

університет Св. Володимира, став викладачем історії у кадетів. Імена

Миколи, Олександра, Павла Потоцьких як кращих випускників були

викарбувані золотими літерами на мармуровій дошці Петровського

Полтавського кадетського корпусу. Усі шість синів Потоцьких про�

довжили навчання у вищих військових навчальних закладах, стали ге�

нералами і написали чимало праць з історії військової справи, узагаль�

нили досвід ведення бойових дій, адже були учасниками різних бойо�

вих конфліктів.

Старший, Микола Платонович, викладав у Михайлівській артиле�

рійській академії нарисну геометрію, артилерійську справу, був про�

фесором, увійшов в історію української науки як визначний учений,

зробивши неоціненний внесок у розвиток математичної науки, зокре�

ма нарисної геометрії, був великим знавцем матеріальної частини ар�

тилерії та її організації. У доробку вченого близько ста праць. Друку�

вався у різних журналах: «Артилерійський журнал», «Разведчик», в

«Энциклопедии военных и морских наук», окремим виданням вийшла

його книга «Артилерія, курс академії генерального штабу» [12, с. 163].

У 1906 році за станом здоров’я він вийшов у відставку, поринув у доб�

рочинність. І.Ф. Павловський у «Короткому біографічному словнику»

зазначив, що Микола Платонович помер у 1911 році [12, с. 163]. Ця да�

та вказана і на сайті Б. Трістанова (посилання на некролог, опубліко�

ваний в «Русском инвалиде»). Але К. Бобрищев, скрупульозно збира�

ючи відомості про своїх земляків, зазначив, що після відставки Мико�

ла Платонович дванадцять років прожив в одному з родових маєтків в

Озерах, ще в 1912 році приймав у себе Дмитра Яворницького, помер на

початку 1918 року і був похований біля батьків у родовому садку Про�

сяниківки [2, 5, с. 80]. Микола Платонович разом із братами виділив

для Просяниківської громади 10 десятин землі для школи, яку збуду�

вали власним коштом, а також і лікарню та церкву. Школою опікував�

ся до останніх днів життя, за висловом Олеся Пошивайла, «це звели�

чує не лише благодійника – патріота Миколу Потоцького, а й весь ук�
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раїнський народ, частиною якого він був» [2, с. 581].

Олександр Платонович 1846 року народження, 1863 року,закінчив�

ши Петровський Полтавський кадетський корпус, вступив до Павлів�

ського військового, потім до Михайлівського артилерійського учили�

ща, закінчивши його, служив у польовій кінній артилерії [13, с. 234].

1869 року він повернувся до Полтави і до 1880 року працював офіце�

ром�вихователем у Петровському Полтавському кадетському корпусі

[7, с. 106]. Затим його призначили інспектором Владикавказької про�

гімназії, через три роки – інспектором Тифліського кадетського кор�

пусу [13, с. 234]. З 1892 року Олександр Платонович знову в Полтаві. З

цього часу і до 1 серпня 1905 року він директор Петровського Полтав�

ського кадетського корпусу [13, с. 234]. Грамотний, хоробрий офіцер,

мудрий, дбайливий у ставленні до підлеглих, він користувався пова�

гою серед солдатів і офіцерів, був взірцем для наслідування. За тринад�

цять років очільництва корпусом Олександр Платонович докінно змі�

нив його матеріальну базу. Уже за перший рік перебування на посаді

облаштував власну електростанцію для освітлення всіх кімнат згідно з

вимогами шкільної гігієни, було збудовано водогін для постачання в

корпус води із міськихартезіанських колодязів; медичну частину за�

безпечили необхідними ліками, інструментами, розширили штат мед�

персоналу, з’явився навіть стоматолог; повністю замінили обладнання

в навчальних класах і кімнатах відпочинку [15, с. 50�51]. 

Звичайно, головний акцент робився на навчально�виховній прог�

рамі. Обов’язковими впродовж року стали для кадетів екскурсії по іс�

торичних місцях, на фабрики, заводи; було поповнено бібліотечний

фонд корпусу; для практичних занять кадетів облаштовано власніме�

теостанцію та дослідне поле для вирощування різних культур, май�

стерню на сорок верстатів тощо [15, с. 50�51]. Не полишив поза увагою

Олександр Платонович і заняття кадетів фізичною культурою та спор�

том як у літньому спортивному таборі, так і у зимовий період, катання

на лижах і ковзанах теж були обов’язковими. Щороку корпус інспек�

тував представник від головного управління військово�навчальних

закладів. Завжди інспектори залишали схвальні відгуки, зокрема й

Олексій Дмитрович Бутовський, перший член Міжнародного Олім�

пійського Комітету від Росії [15, с. 52]. 

Перед виходом у відставку Олександра Платоновича викладачі та

вихователі кадетського корпусу зібрали кошти, понад 300 карбованців,

щоб влаштувати на честь нього обід. Але О.П. Потоцький відмовився

від нього і попросив ці зібрані гроші внести в Кобеляцьку земську уп�

раву, щоб відсотки з них видавалися кращим учням Просяниківської
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школи [13, 236]. Вийшовши у відставку, Олександр Потоцький на

прохання військового міністра, був радником директора Петровсько�

го Полтавського кадетського корпусу. 

У Полтаві Олександр Платонович вів активну громадську роботу:

був членом правління Свято�Макаріївського братства, членом прав�

ління Полтавського відділення Імператорського Місіонерського това�

риства, сприяв створенню у місті гуртка фізико�математичних наук,

був почесним попечителем дворянського пансіонату�приюту, членом

правління опікунства над будинком трудолюбія (будинок було споруд�

жено коштом дружини губернатора Олександра Бельгардта у 1902 ро�

ці) та багатьох інших [13, с. 235]. З Іваном Францовичем Павловським

Олександр Платонович взяв діяльну участь у заснуванні Полтавської

вченої архівної комісії і з жовтня 1903 по серпень 1905 року був її пер�

шим головою [13, с. 235]. У Національній науковій бібліотеці імені

В.І. Вернадського АН України, в особистому фонді Ореста Левицько�

го (відомий український вчений, архівіст, археограф) зберігся офіцій�

ний лист, підписаний головою ПВАК О.П. Потоцьким та секретарем

І.Ф. Павловським, в якому О. Левицького повідомляють про обрання

його почесним членом [8, с. 52]. 

О.П. Потоцький долучився і до збору експонатів для музею на

Шведській Могилі [15, с. 111]. Олександр Платонович у 1905 році брав

участь у роботі ХІІІ археологічного з’їзду [6, с. 99]. Був знайомий з

Д.І. Яворницьким, в епістолярній спадщині останнього є два листи до

вченого від О.П. Потоцького. У листі від 23.07.1904 р. Олександр Пла�

тонович звертається до Дмитра Івановича з великою пошаною і вис�

ловлює йому подяку від себе і ввірених йому кадетів за проведену для

них екскурсію, ознайомлення з унікальними речами музею тацікави�

ми деталями історичного буття запорожців [1]. Ще один лист датова�

ний 25.10.1912 року [6, с. 99]. У цьому ж 1912 році Д.І. Яворницький

оглядав у Просяниківському маєтку Потоцьких українські старожит�

ності і вмовляв Олександра Платоновича продати частину речей для

Катеринославського музею. Але О.П. Потоцький погодився лише да�

ти на тимчасовий показ у музеї дерев’яний різьблений сволок [18,

с. 294], на якому було написано: «…Отца і поспішеніємь Сына і совер�

шеніємь Святого Духа Сооружения домь сей стараніємь і коштомь ра�

бомь Божіємь Григоріємь Потоцькімь его милостю паномь сотникомь

кишинківським 1733 лец…» [2, с. 581]. За висловом Дмитра Яворниць�

кого, це було для нього справжнє відкриття. Нині цей унікальний сво�

лок зберігається у Дніпропетровському історичному музеї імені

Д.І. Яворницького [2, с. 581]. 
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Коли закінчилося земне життя Олександра Потоцького, точно

встановити, на жаль, не вдалося. У репринтному виданні (збірнику)

«Історичного нарису Петровського Полтавського кадетського корпусу

(1840�1890)» у списку генералів�випускників корпусу помилково вка�

зані роки життя Олександра Платоновича (1844, натомість 1846, а рік

смерті � 1911) [7, с. 537]. Але ще жовтнем 1912 року датований його

лист до Дмитра Яворницького. І.Ф. Павловський у книзі «Полтав�

ці…», виданій 1914 року, не говорить про Олександра Платоновича як

покійного [13, с. 236]. К. Бобрищев в «Отчому краї» зазначив, що звіс�

тку про збройний жовтневий переворот у Петрограді О.П. Потоцький

отримав на фронті [2, с. 591]. Історик С. Білокінь назвав датою смерті

1918 рік [1]. О.О. Несвіцький у щоденнику 6 червня 1920 року заноту�

вав, що «у вдови колишнього директора Корпусу Потоцького під час

нічного обшуку з 3 на 4 червня забрали 1 ф. чаю, 15 ф. цукру, 1 подуш�

ку, 6 наволочок, 2000 крб. грошима і багато інших речей» [10, с. 165].

Тож на літо 1920 року Олександра Платоновича вже не було в живих.

І.Ф. Павловський у «Полтавцях…» подав відомості і про дружину

Олександра Платоновича – Софію Дормидонтівну, випускницю

Смольного інституту. Після другого повернення Потоцьких до Полта�

ви, з 1892 року Софія Дормидонтівна займалася громадськими справа�

ми: понад десять років опікувалася полтавськими недільними школа�

ми, училищем сліпих, була товаришем голови дамського гуртка опіки

над воїнами пораненими під час російсько�японської війни 1904�1905

рр. Мала відзнаку відомства імператриці Марії і відзнаку товариства

опіки над сліпими, срібну медаль в пам'ять російсько�японської війни

та знак Червоного Хреста за російсько�турецьку війну 1877 – 1878 рр.,

коли брала діяльну участь у виготовленні білизни пораненим воїнам, і

за догляд над пораненими солдатами у військово�тимчасовому госпі�

талі в Полтаві [13, с. 236]. Софія Дормидонтівна разом з О.Д. Ромаш�

кевичем, В.О. Байдаком та іншими заснувала Товариство допомоги

колишнім вихованцям Петровського Полтавського кадетського кор�

пусу. Організовувала у корпусі літературно�музичні вечори, ставили

опери�казки, спектаклі, залучаючи до постановки кадетів і викладачів,

вихователів [14, с. 21].

Найменшому – Павлу Платоновичу Потоцькому – український

письменник Михайло Слабошпицький дав коротку, але найвлучнішу

характеристику його діяльності: «Головна заслуга генерала Потоцько�

го полягає в тому, що він збирав розкрадену українську історію» [2,

с. 594]. «Великим українцем, фундатором унікальної скарбниці «Му�

зею України» назвав Павла Платоновича дослідник С. Білокінь [16,
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с. 669]. А сучасник П. Потоцького К. Штепа писав: «Це був рідкісний

знавець старовини, живий свідок багатьох історичних подій, який

пам’ятав придворне і військове життя при трьох імператорах. Розмова

з ним давала величезне задоволення всім, хто цікавився старовиною й

історією, й багато людей зверталося до нього за різними довідками,

особливо з української історії» [16, с. 669]. За бойові заслуги (брав

участь у трьох війнах) П.Потоцький мав 11 нагород, у тому числі й ор�

ден св. Георгія, Золоту зброю, французький хрест Почесного Легіону

та британський святого Михаїла [1, 7, с. 525]. Як військовий історик,

Павло Платонович написав 16 книг. В улюблену справу – колекціону�

вання – поринув у 80�х роках ХІХ століття. Був ініціатором створення

музеїв при військових частинах, перший – відкрив у 1896 році музей

гвардійської артилерії [1]. Для цього вивчав музейну справу, принци�

пи формування та збереження фондів, контактував із провідними му�

зейниками того часу М. Біляшівським, Д. Яворницьким. В архіві ос�

таннього збереглося чотири листи від Павла Платоновича, датовані

10.11.1884 р., 24.01.1928 р., 16.02.1928 р., 23.06.1933 р. Тобто листуван�

ня двох визначних музейників тривало з 1884 по 1933 рік (принаймні,

такий висновок можна зробити із цієї збереженої епістолярії) [6, с. 99].

Красномовним є вітання П. Потоцького з нагоди 30�літньої діяльнос�

ті Д. Яворницького: «Душевний привіт досліднику і відтворювачу ми�

нулого нашого рідного краю» [1]. 

Павло Потоцький мав сталі, тривалі контакти з Іваном Павлов�

ським як член Полтавської Вченої Архівної Комісії, член Міжвідомчої

комісії з підготовки святкування 200�річчя Полтавської битви та меце�

нат музею Полтавської битви на Шведській Могилі:подарував для

збірки цього музею чимало картин, гравюр, власні книги [11, с. 25�26,

33�34].

Ще до буремних подій 1917 року Павло Платонович сформував у

Петрограді власну унікальну й одну з найбільших приватних колекцій.

Сучасник Павла Платоновича петроградський книгар Ф. Шилов заз�

начив: «Найкраще у П. Потоцького було підібране все, що стосувало�

ся не тільки улюбленої, а просто обожнюваної ним України» [1]. Це

добірка козацької зброї: шаблі, рушниці, пістолети, сокири, булави з

багатою золотою насічкою; старовинні меблі, декоративно�ужиткові

речі, портрети гетьманів. Книгозбірня П. Потоцького нараховувала

14 тисяч томів, із них 4419 стосувалися України, рідкісні закордонні

видання україніки ХVІІ – ХVІІІ століть, рукописи ХІІ століття, уні�

версали Б. Хмельницького, І. Мазепи, літописи Самовидця, С. Велич�

ка, Г. Грабянки – тобто було сформовано широке коло давнього укра�
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їнознавства [1]. У бібліотеці Павла Платоновича були також книги ви�

датних українських письменників Івана Котляревського (рукопис і всі

три видання «Енеїди»), Г. Квітки�Основ’яненка, В. Капніста, Марка

Вовчка, понад 40 видань «Кобзаря» Т. Шевченка та ін. [16, с. 669].

Про справжній патріотизм П.Потоцького свідчить і той факт, що як

тільки відкрили у Петрограді представництво Генерального Комісара

у справах України, він 4 грудня 1917 року звернувся до цієї установи з

проханням про отримання посвідчення українського громадянства й

отримав його разом зі своєю сестрою Марією, В. Тарновським,

Ф. Вовком. До речі, В. Вернадський відмовився «сделаться украин�

ским гражданином» [1]. 

У цей час найзаповітнішою мрією Павла Платоновича було переве�

зення своєї колекції до України. Як з’ясував С. Білокінь, перший до�

кумент, де йшлося про умови передачі колекції в Україну, датований

11 квітня 1921 року [1]. До перемовин П. Потоцького з Наркомпросом

УРСР долучилися його давні приятелі – відомі українські вчені О. Ле�

вицький, М. Біляшівський, А. Кримський, М. Василенко. Але договір

було підписано лише через п’ять літ – 28 квітня 1926 року, а ще через

рік, у липні 1927 року, колекція Павла Платоновича загальною вагою

38 тонн була доправлена до Києва у семи вагонах. Колекцію П. По�

тоцького розмістили на території Києво�Печерської Лаври у щойно

створеному державному історико�культурному заповіднику «Всеукра�

їнське музейне містечко» як структурний підрозділ під назвою «Музей

України. Збірка Потоцького» [17, с. 16]. Отже, Павло Платонович по�

дарував своє надбання народові України, сам компонував експозицію

колекції в 14�ти кімнатах лаврського корпусу № 6 це колишні келії

співців митрополичого хору та в експозиційних виставкових залах; був

призначений пожиттєвим директором свого музею, особисто прово�

див екскурсії. 

Та в 1934 році офіційна посада П. Потоцького як директора музею

була скасована [17, с. 16]. Експонати почали розпорошувати по інших

музеях. Збірка зброї Павла Платоновича, разом зі зброєю колекції

В. Тарновського й А. Левковича, потрапила до Київського історично�

го музею, на початку 40�х рр. ХХ століття нараховувала понад 4 тисячі

предметів і за кількістю та якістю експонатів вважалася третьою в

Радянському Союзі після колекцій Москви та Ленінграда [5, с. 220].

Частина рідкісної зброї, срібного ужиткового посуду загальною вагою

20 пудів взагалі не була вивезена до України, а залишилася в Гохрані

Москви [1]. 

21 липня 1938 року начальник 3�го відділу УДБ НКВС УРСР
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О. Троїцький (з Калінінської області) склав таємну записку про арешт

П. Потоцького: «колишній граф і генерал царської армії належить до

антирадянської воєнно�повстанської офіцерської організації «РОВС»

– підлягає арешту» [1]. 23 липня 1938 року була видана резолюція за

підписом наркома внутрішніх справ УРСР О. Успенського «арештува�

ти та вилучити у П. Потоцького всі коштовності, що йому належать,

передати їх до фінвідділу НКВС УРСР» [1]. 24 липня 1938 року видат�

ного українця з Полтавщини заарештували. 28 липня чекісти вибили зі

старого генерала (йому був 81 рік) самогубний документ – зізнання,

що він був членом контрреволюційної організації» [17, 16]. За офіцій�

ною версією, Павло Платонович помер у тюремній лікарні 27 серпня

1938 року від паралічу серця. Проте є документ за підписами вартово�

го, лікаря, що П. Потоцький помер під брамою Лук’янівської в’язни�

ці, не дійшовши до камери після побоїв [1]. 

Дружину Павла Платоновича Єлизавету Денисівну та її сестру Лю�

бов Денисівну, котра мешкала разом із ними (жінкам було за сімдесят

років), заарештували 29 липня 1938 року і розстріляли 5 жовтня 1938

року. Їх звинуватили у зв’язках із колишнім офіцерством та у шпигунс�

тві через німецьке консульство [1]. Тобто були страчені всі, хто знав

про склад і цінність колекції. І хоча Павло Платонович всю колекцію

передав до музею, на його квартирі залишилися особисті речі: нагоро�

ди, посуд, меблі, щоденники, книги тощо. Документальний матеріал

спалили енкаведисти, частина речей була нібито передана в «доход го�

сударству», а «все цінне потекло по квартирах енкаведистів, котрі ро�

били трус» [1]. В окупованому нацистами Києві 1942 року торгували

речами П. Потоцького. Частина гравюр і книг у роки Другої світової

війни опинилася в Німеччині, по її закінченні – у Білорусії [1]. 

Отже, нині достеменно відомо, що частина колекції Павла Плато�

новича перебуває в Російській Федерації, є експонати у Національно�

му музеї історії України та Київському Національному музеї росій�

ського мистецтва; частина документів – у ЦДІАУ в Києві, в галузево�

му архіві СБУ (Київ),у Національній бібліотеці України імені В. Вер�

надського [1]. Але щоб з’ясувати долю всієї колекції Павла Платоно�

вича, потрібна копітка робота зацікавлених науковців, музейників.

Тож знаменита родина Потоцьких, сучасників Івана Павловського,

увійшла в історію краю й України як патріоти�доброчинники, громад�

ські й культурні діячі, меценати, і вони заслуговують на увічнення їх�

ньої пам’яті. 
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Євгенія Стороха,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського

Василь Горленко і Полтава

«Вообще я – изломанный, искалеченный, «понівечений» плод ис�

тории, обломок дворянства, с некоторыми сносными, но и с многими

несносными его сторонами. Я трагически сознаю все это…» [1]. Так

сказав сам про себедослідник�етнограф, історик мистецтва і наш кра�

янин Василь Петрович Горленко. Незважаючи нагіркі висновки, його

постатьта невтомна праця на користь України й українства заслугову�

ють на увагу, доброзичливу прихильність та серйозне вивчення.

Він – нащадок того самого дуже відомого козацько�старшинського

роду Горленків, до якого належали два прилуцьких полковники (Лазар

та Дмитро Горленки), полтавський полковник Андрій Горленко, свя�

тий Йоасаф Білгородський (Іоаким Горленко), котрий декілька років

був ігуменом Мгарського монастиря. Віддаленим родичем Василя

Горленка по материнській лінії був класик української літератури

Григорій Квітка�Основ’яненко. 

Майбутній письменник народився 13 січня 1853 р. у заможній пан�

ській родині і був останнім спадкоємцем прилуцької Ярошівки, що

належала до Полтавської губернії (тепер с. Українське Талалаївського

р�ну Чернігівської обл.). У Василя були дві старші сестри – Софія та

Ольга, котрі успішно закінчили Полтавський Інститут шляхетних па�

нянок. Він теж розпочав навчання у Полтавській гімназії, продовживу

Ніжинському ліцеї. Далі була Франція, навчання у Сорбонні. Сучас�

ники писали, що він володів «французькою мовою не згірше за знав�

ців тої мови з французів; досить буде сказати, що він писав фейлетони

у «Figaro».

Повернувшись до рідної Ярошівки на початку 80�х рр. ХІХ ст., він

із головою поринув у ті заняття, що стали головною справою його жит�

тя, – студії з української літератури, мистецтва та етнографії. Причому

наразі ніхто з певністю не може пояснити, під чиїм впливом прокинув�

ся у вихованця Сорбонни потужний інтерес до вивчення української

культури. Починаючи із 1882 р., відтоді, як був заснований часопис

«Кіевская Старина», Василь Петрович став одним із найактивніших

його співробітників і дописувачів. При цьому його етнографічні роз�
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відки базувалися не на книжковому досвіді, а на живих враженнях від

реальних подорожей, які він здійснював. Знайомство і спілкування з

М.І. Костомаровим, а пізніше і дві спільні подорожі допомогли моло�

дому, енергійному Василю Горленкові знайти правильні орієнтири у

його праці. Він об’їздив всю центральну Україну, збираючи пісенний

доробок кобзарів і лірників, залучив до цієї справи тоді ще зовсім мо�

лодого художника Порфирія Мартиновича.У листі до Василя Горлен�

ка від 20.09.1886 р. із Костянтинограда Мартинович дав дивовижно

точну замальовку зустрічі з кобзарем: «Идя в Полтаве по Александров�

ской улице, смотрю по другой стороне улицы скоренько идет кобзарь

и кобзавозле боку болтается; мне показалось не Холодный ли и вдо�

гонку сейчас пустился. Догоняю, рассматриваю, оказывается он. Но

только больше опустился на лице, чем я его прежде видел.… Какой�то

хохол пожертвовал ему штаны очень широкие… и сапоги рыжие пок�

роя городского. На голове старый�престарый рваный картуз и в пра�

вой руке высокая палка хорошо обточенная; с правого боку и бандура

тилипается, а с левого боку сумка с кусками. Ведет его обрюзглый па�

рубок�поводырь с красным лицом, похож больше на городского пово�

дыря, чем на сельского, в чумарке, штаны широкие навыпуск, одна ха�

лоша роспорона. Они почти рысью по Александровской куда�то бежа�

ли. Я повел его к знакомым гимназистам. Там просил его петь Азов�

ских братьев и Алексея Поповича, потом повел к себе на квартиру. До�

рогою он говорил, что когда�то знал песни про Бендеберю и Дивки

Бранки и Самарских трех братьев. Я его у себя на квартире просил

продиктовать еще Коновченка, так как он в Лютеньках не вспомнил

очень значительного места» [2]. Це дуже красномовне свідчення про те

як, працювали українські етнографи понад сто літ тому.

Василь Петрович товаришував з Опанасом Сластьоном, Марією

Заньковецькою, Тобілевичами, Миколою Лисенком, Василем Кри�

чевським, з братами Рудченками, залишив чудові літературно�критич�

ні рецензії на твори нашого видатного українського романіста Панаса

Мирного. Листування Василя Горленка з Панасом Мирним, П. Мар�

тиновичем, Ганною Барвінок взагалі може розглядатись як джерелоз�

навча база для вивчення історії розвитку української культури. 

Любов всього його життя – художник Володимир Боровиковський.

Над книгою про нього Василь Горленко працював до останніх днів,

але не завершив її.

Повернувшись із Франції на батьківщину, В.П. Горленко часто бу�

вав у Полтаві: по�перше, на початку 80�х рр. ХІХ ст. він брав активну

участь у діяльності губернського земства, по�друге, вирішував важливі
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управлінські та фінансові питання власного маєтку (він отримав у спа�

док 400 десятин землі і був далеко небідною людиною) в адміністра�

тивних та банкових установах  Полтави. Врешті�решт, тут жили його

двоюрідні брати та сестра по матері Марії Яківні Мамчич – Павло, Бо�

рис, Сергій, Володимир і Людмила Бобровські, з якими у Василя Пет�

ровича завжди булипо�родинному теплі стосунки. «Все они большие

мне приятели» [3], – писав він Панасові Мирному 14.06.1901 р. До ре�

чі, усі четверо хлопців Бобровських закінчили Петровський Полтав�

ський кадетський корпус,три із них стали полковниками, а Борис ге�

нералом і перебувалина високих військових посадах. Це саме вони

збудували у Нижніх Млинах власним коштом Святогеоргіївський

храм. Павло Павлович Бобровський відомий як один із фондоутворю�

вачів колекції музею Полтавського земства. Завершуючи темуродин�

них зв’язків Василя Горленка, варто зазначити, що серед його кузенів

були миргородські землевласники і поміщики князі Ратієви –родичі

по Варварі Яківні Мамчич, рідній сестрі матері Горленка. Був випадок,

коли він просив Панаса Мирного замінити прізвище одного з героїв

оповідання «На пастівнику» (Ратієва) на якесь інше, бо герой мало

симпатичний і двоюрідні брати будуть у відчаї. 

Василь Петрович був людиною, мало пристосованою до ведення

господарських та майнових справ. Цього він не вмівта й не хотів. Але

мусив. Його постійно обходили, а то й просто дурили, користуючись

непрактичністю цієї винятково чесної і порядної людини. Вінопинив�

ся в боргах у банків і постійно звертався за допомогою до Панаса Мир�

ного. Деяке уявлення про його вдачу маємо у рядках злиста до Панаса

Мирного від 26.06.1901 р.: «Недоволен за то я на себя, возымел несчас�

тную мысль послушать знакомых и притащить из Петербурга некую

чухонку Мари в качестве кухарки�домоводки. Она сразу вступила в

борьбу с малороссами и т.к. я, конечно, всегда на стороне малороссов,

то можете судить что выходит? Чухонка страшно жалуется на то, что ей

жарко, а еще чаще – что ей скучно! Каково положение – быть обязан�

ным занимать разговорами свою кухарку, чтоб доставить ей развлече�

ние?!» [4].

Опинившись у крайній матеріальній скруті, 1899 р. Василь Горлен�

ко вирушив до Петербурга і взявся за журналістську роботу – писав лі�

тературно�мистецькі рецензії у дуже популярній газеті «Новое время».

Йому й платили непогано, але задавнені чималі борги на давали віль�

но дихати. «Мученик жизни… и банка» [4], – говорив він сам про себе.

На ту пору В.П. Горленко вже був автором двох збірок – «Південно�

руські нариси і портрети» (Київ, 1898 р.), «Українські бувальщини»
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(Санкт�Петербург, 1899 р.). Він приїздив 1901 р. на Полтавщину з ме�

тоюпрацювати над альбомом«Гоголь на родине», що мав з’явитися до

50�річчя з дня смерті М.В. Гоголя, і написав до нього передмову. 

Початок творчої праці В. Горленка пов’язаний з іменем І.П. Кот�

ляревського. Він виявив глибоке і серйозне зацікавлення долею руко�

писної спадщини поета�полтавця. У журналі «Киевская Старина»

(1886 р., т. 6, кн. 5) він опублікував досить велику статтю «Из бумаг

И.П. Котляревского», де подав відомості про архів письменника,

опублікував листи поета до князя Я.І. Лобанова�Ростовського 1812 та

1813 рр., до князя М.Г. Рєпніна 1820 р., М. Мельгунова 1828 р.,

Д. Бантиш�Каменського 1829 р., О. Сомова 1830 р. Суть повідомлення

Горленка полягала в тому, що ряд матеріалів архіву поета, описаних у

статті О.В. Терещенка («Основа», 1861р. т. 2), треба вважати втрачени�

ми, бо їх немає на зберіганні у Петербурзькій публічній бібліотеці, де

зосереджено весь рукописний фонд автора «Енеїди».

Заради справедливості слід зазначити, що близько трьох десятиліть

у середовищі науковців дотримувалися думки В.П. Горленка про втра�

ту документів Івана Котляревського. Її спростував Всеволод Срезнев�

ський, віднайшовши у бібліотеці Харківського університетуту частину

рукописів, що вважалася втраченою, та опублікувавши їх.

Горленко виявляв серйозний інтерес також до спорудження

пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві. «Я не только знаю о

том, что делается в Полтаве по поводу памятника Котляревскому и

Музея, но даже писал об этом и сие писание на днях должно быть в

«Полтавских Ведомостях» [5], – повідомив Василь Петрович Панасо�

ві Мирному 09.05.1897 р. А через півтора місяця, у листі від

21.06.1897 р., він відверто висловив думки, з котрими важко погоди�

тись нашому сучасникові: «Разом с этим письмом посылаю фельетон в

«Полтавских відомостях» о памятнике Котляревскому, вызванный Ва�

шим письмом. Вероятно, он напечатан будет на днях, из него увидите

более обстоятельные ответы на некоторые Ваши вопросы.Я не жду

многого от Позена. Он дилетант и мелок. Он имеет ту цену, что мес�

тный и должен бы работать с любовью, но едва ли у него хватит поро�

ху. «Энеиду» как чтение я сам не уважаю, об историческом же значе�

нии говорить нечего. Как ни мудри, а для надписи кажется лучше два

начальные стиха «Эней був парубок…» и т.д. Против «Москаля» я ре�

шительно вооружаюсь и не из малороссийского патриотизма, а …

опять см. Статью. А кстати, знаете ли, что у Котляревского есть рус�

ское стихотворение (перевод з Сафо) и даже напечатанное! Но я мол�

чу, конечно, об этом и надо молчать!» [6].
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У подальшому листуванні тема текстів на пам’ятнику розвивається.

08.11.1897 р. Василь Петрович дав замітки, що виявляють справді ве�

лику чутливість до слова: «На счет надписейна памятнике Котлярев�

скому имею сказать кое�что. В первой надписи я не одобряю «кобза�

реви». Это не верно и не точно, т.к. это слово не означает поэт, а ясно

относится только к музыканту – певцу дум. Не лучше ли письменни�

кови или что�нибудь в этом роде. Кобзарей до Котляревского было

много, были и при нем, и Шевченко в названии своей книги взял это

слово не в смысле поэт, а в смысле репертуар поэта. Во 2�ой надписи я

не одобряю слов талановитого, и, я думаю, сам Позен не согласится на

постановку его. Идет ли хвалить автора на собственном его произведе�

нии… Я не знаю даже, в каком смысле употреблено слово мастак в

этой же надписи. Если в смысле мастера�искусника, то тоже оно лиш�

нее. Вот мое мнение. Остальное все хорошо… Цитата из «Наталки» по�

литично�подходящая» [7]. 

Усе, що було пов’язане з підготовкою до відкриття пам’ятника,

жваво обговорювалось. Панас Мирний інформував Василя Петровича

про розвиток ситуації у Полтаві. Очікувалося, що до 100�річчя виходу

у світ «Енеїди» пам’ятник поету буде відкритий. 30 жовтнятого ж1897

р. із Ярошівки Горленко написав Панасові Мирному: «Конечно, с

большим любопытством прочел Ваше сообщение… о прениях о па�

мятнике Котляревскому. Во многом Позен прав и кое�что из свого

заключения я беру назад (напр., он прав, что на маленький барельеф

нельзя поставить шесть лиц «Наталки»). Что до сценки из «Энеиды» –

то разницы касательно ее в наших предположениях немного (я реши�

тельно отказываюсть видеть в «Энеиде» какую�то идею протеста. Да�

лась им эта идея, суют везде, где уж попало). Уступаю ему и «Музу»,

хотя не во имя ее аллегоричности (уж слишком понятной всякому), но

«Москаля» решительно не могу одобрить. Если уж давать сценки на

все сочинения Котляревского, то почему не ставить чего�нибудь и на

«Оду до князя Куракина»? Позен очень милый человек и давай Бог ему

всякого успеха, – не был бы он только мелковатв своей работе, т.к. он

скульптор�жанрист, а эта вещь требует большого размаха. Все же па�

мятник будет – это главное!» [7]. Як бачимо, Василь Горленко був у

серйозних питаннях людиною принциповою і обстоював власні пере�

конання.

Він був присутній на урочистостях з нагоди відкриття пам’ятника

Котляревському  і, як він сам писав Панасові Мирному 7 вересня

1903 р., «… вынес сильнейшее впечатление от полтавских торжеств, да

иначе и быть не могло, это было что�то совсем особенное и захватыва�
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ющее… Полтава выдвинулась на передний план – заслужила общую

признательность… Памятник очень мил, все было прекрасно и выс�

тавка вышла преинтересной» [8]. 

Василь Петрович зажди був настільки далеким від політики, що на�

віть не помітив і майже не надав значення тій події, що обурила укра�

їнську громаду на святах, – забороні виголошувати вітання україн�

ською мовою. Мусив пізніше по�своєму виправдовуватись перед Па�

насом Мирним. Його вересневі репортажі 1903 р. у петербурзькій газе�

ті «Новое время» про полтавське свято і сьогодні становлять інтерес

для дослідників. До речі, В. Горленко бувчи не єдиним журналістом,

котрий написав про те, що на святі був присутній скульптор Леонід

Позен і йому урочисто вручена пам’ятна золота медаль з нагоди від�

криття монумента.

У листуванні Василя Горленка зустрічаємо чимало дуже неодноз�

начних оцінок творчості відомих літераторів, композиторів, худож�

ників:

– «Франко – очень плохой поэт. Говорят, прислал очень недурную

повесть в «Киевскую Старину» [9].

– «Я почитатель Лысенка, но не безусловный… У него талант, ми�

лый, но средних размеров и необширного полета… К несчастью, он не

Глинка (т.е. не создает сразу как тот творческой национальной музы�

ки), но будем счастливы и тем, что у нас в музыкальной области есть

это милое и несомненное дарованье и художественноеи общественное

значение которого очень и очень велико» [10].

– «Вот Мясоедов – живет в Полтаве долгие годы, а рисует все каки�

е�то кацапские онучи… художника делает не уменье всего лишь рисо�

вать, но общий порыв и влеченье духа, которое направляет его в ту или

другую сторону» [11].

Ці думки, висловлені у дружньому листуванні з близькою люди�

ною, на нашу думку, не становлять якоїсь непростимої образи носієві

іншого таланту чи обдарування: у них чіткіше, ніж будь�де, виявляє се�

бе художньо�естетична позиція автора. А він був, слід розуміти, дуже

вимогливою, глибокою і масштабно мислячою людиною.

В останні роки життя Василь Петрович часто хворів, а 1906 р. зане�

дужав на дуже небезпечну хворобу – сухоти, подолати яку не зміг. Йо�

го поховали спочатку у Петербурзі, а пізніше родичі перевезли його

прах до рідної Ярошівки.
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Оксана Сальнікова,
завідувачка відділом охорони культурної спадщини

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Пам’яткоохоронна діяльність 
І.Ф. Павловського та вандалізм як явище 

(на прикладі пам’яток поля Полтавської битви)

Охорона пам’яток культурної спадщини бере свій початок ще з ча�

сів Стародавнього Єгипту, де за наказом фараонів було взято під охо�

рону піраміди, бо їх грабували шукачі скарбів. В Україні ж одним із

перших проявів пам’яткоохоронної діяльності було відновлення хра�

мів, поруйнованих під час набігів монголо�татар. Таку діяльність вів на

початку ХVII століття відомий церковний діяч, просвітник та меценат

Петро Могила. Він виділяв кошти на відбудову церков, що постражда�

ли від нашестя кочових племен. Його послідовником був український

гетьман Іван Мазепа, під патронатом якого реставрували сакральні

пам’ятки часів Київської Русі, зокрема Софійський собор у Києві. 

У ХІХ столітті пам’яткоохоронну діяльність вели різноманітні нау�

кові товариства, створені в багатьох містах України, зокрема Церков�

но�археологічні товариства та Комітети. У Полтаві такий Комітет було

створено 1906 року за ініціативи єпископа Полтавського і Переяслав�

ського Іоанна. Діяльним членом цієї установи був І.Ф. Павловський,

науковець із широким спектром діяльності: викладав історію в Пет�

ровському Полтавському кадетському корпусі, досліджував історію

рідного краю, вивчав архіви, публікував віднайдені унікальні докумен�

ти. Не полишав поза увагою Іван Францович і пам’яткоохоронну

справу. Неоціненним скарбом є для нас його роботи з історії Швед�

ської Могили та Полтавської битви. 

Вивчаючи події Північної війни, Іван Францович долучився до

створення нових пам’ятників у Полтаві, присвячених Полтавській

битві. На початку ХХ ст. він провів активну роботу із розроблення про�

єктів нових пам’яток, листувався з науковими установами та приват�

ними особами Сант�Петербурга, Стокгольма. Збереглося його листу�

вання з колегами зі Швеції, в якомуйдеться про створення музею на

Шведській Могилі та про відкриття пам’ятника полеглим шведам.

«Многоуважаемый А. Керрберг. Очень благодарю вас за ваше внима�
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ние и обращение ко мне по вопросу вас интересующему. Памятник

можно поставить на «Побиванке» где три холма, о чем есть предание,

что будто… шведы там погребены, но это далеко, две версты за Швед�

ской могилой. Есть возможность поставить ближе, около леса села Бу�

дища. С точностью указать, где именно погребены шведы, нельзя, но

это не важно. Наверное их похоронили во многих местах, как это бы�

вает во время войны. Впрочем, где именно наилучше поставить памят�

ник, думается можно решить тогда, если бы кто либо приедет сюда и

лично обозреет … все эти места. Плана этих окрестностей нет, есть

карта всего полтавского уезда. Заказать, что сделает полтавский гу�

бернский землемер, но для этого нужно обратиться к полтавскому гу�

бернатору, который наверное не откажет в этом. Но предупреждаю,

что это не будет план с подробным показанием местности всего пол�

тавского поля, а так общий план. Единственное повторяю, средство

командировать кого либо, чтобы лично убедиться в наилучшем месте

постановки памятника. Эту местность видели капитан Там, подпол�

ковник Гриеет. Еще раз благодарю за внимание. Всегда уважающий

Вас Ів. Павловский Полтава 1 декабря 1908 года». Продовжив цю ро�

боту І.Ф. Павловський і після закінчення урочистостей з нагоди 200�

ліття Полтавської битви. У 1911 році він узяв участь у роботі шведської

археологічної експедиції, консультував офіцерів Шведського Геншта�

бу Карла Бенедіка і Фрея Людиберга.

З робіт І.Ф. Павловського дізнаємося, що не завжди було добре

ставлення до пам’ятників. Багато що пояснює заувага з його праці

«Полтавська битва та її пам’ятники», де згадується один із перших

полтавських пам’ятників, присвячених цій події: «Возможно допус�

тить, что упоминаемый в трудах Беляева и Феодози памятник, просто�

яв некоторое время, разрушился, так как ни местное население, ни

высшая власть по смерти Петра о нем не заботилась по отсутствию

сознания в необходимости памятников вообще». З огляду на сказане

І.Ф. Павловським, можна припустити, що в згаданий період взагалі з

боку держави охорона та догляд за пам’ятками не здійснювалися, а то�

му вони були не захищені від дій вандалів [1, с. 221].

Одні з перших проявів вандалізму щодо пам’ятників Полтавської

битви датуються кін. ХVIII – поч. XIX ст. Це факт пошкодження соки�

рою гравюри на мідній дошці на першому пам’ятнику душевнохворою

особою. Наступні прецеденти вже стосувалися монумента Слави.

Узимку 1872 року злодії зняли з пам’ятника масивні бронзові прикра�

си зі зброї, щитів, вінків і лат та безслідно зникли з викраденим. Для

місцевої влади це був великий скандал. Довелося заново відливати
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викрадені орнаменти. У травні цього ж року в Корпусному парку

влаштували народне гуляння на відзнаку 200�річчя від дня народжен�

ня Петра І. До цієї дати було відновлено пристойний вигляд монумен�

та Слави. Колону прикрасили зеленим віттям і квітами, кольоровими

ліхтариками. Такі ж ліхтарі прикрашали і сам сад. Увечері, коли ввім�

кнули освітлення, несподівано загорілися прикраси на колоні, і

пам’ятник перетворився на вогняний стовп. Як засвідчували очевидці

подій, це видовище «розпалило руйнівні нахили натовпу». Люди уда�

рами палиць з особливою люттю збивали ліхтарі, і святкування закін�

чилося скандалом. Наступного дня парк та обгорілий пам’ятник були

сумним видовищем [2, с. 35].

Ми звикли до того, що акти вандалізму найбільшого поширення

набули в буремному ХХ столітті. Навіть виник окремий термін – уза�

конений вандалізм. Під цим поняттям ідеться про прояви вандалізму

не окремими особами, а цілими державами. Саме так можна охаракте�

ризувати період знищення культурних цінностей та культових споруд

у 20�30�ті роки ХХ ст. більшовицькою владою.

Першим під її маховик потрапив пам’ятник Келіну. Згадку про ви�

дозмінення пам’ятки, а по суті узаконений акт вандалізму, можна

знайти у щоденнику лікаря О.О. Несвіцького. «По распоряжению

властей с памятника Келину снят стоявший на верху большой бронзо�

вий орел. Зачем и почему? Я видел потом этого орла в Пролетарском

музее. 17/30 августа 1921 года» [3, с. 211].

Наступним був пам’ятник на місці відпочинку Петра І після Пол�

тавської битви. Його взагалі розібрали у 30�ті роки ХХ століття. Про це

згадував Л.С. Вайнгорт у своїх спогадах. «Але мало хто тепер пам'ятає,

що у свій час пам'ятника цього не було ? його розібрали і готували до

здачі на металобрухт. А щодо церкви, напевно, ніхто й не знає, що во�

на була приречена на серйозну переробку <…>

<…> вся ця рідкісна пишність була розібрана в 1937 році, нібито «в

результаті пошкоджень, нанесених пам'ятнику ураганом».

Не можу стверджувати, але мої колеги перед війною розповідали,

що акт про пошкодження був сфабрикований за особистою вказівкою

тодішнього першого секретаря міськкому партії, щоб знищити

«пам'ятник царю».

Було рішення відправити металеві частини пам'ятника на переп�

лавку. На щастя,  воно не було виконано. Основні деталі пам'ятника

зберігалися в Спаській церкві, а частина – на складах міськкомхозу»

[4, с. 68�70].

Тривалий час побутувала думка про те, що бронзові частини з
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пам’ятника полковникові О.С. Келіну та захисникам фортеці Полтава

зникли під час нацистської окупації 1941�1943 рр. Але останні дослід�

ження підтверджують той факт, що бронзові дошки з текстом зняли

значно раніше. Це засвідчують фото 30�х років, на них добре видно,

що дошки відсутні. Коли та хто їх демонтував, невідомо. Бронзову

скульптуру лева, вірогідно, вивезли нацисти в останні дні окупації

Полтави.

Не оминула хвиля вандалізму і пам’ятки на Шведській Могилі у до�

воєнний період. За 20 років радянської влади братська могила воїнів

московської армії була доведена до жахливого стану. У 30�х роках у

склепі цієї пам’ятки розмістили склад пально�мастильних матеріалів

науково�дослідного інституту свинарства. З метою збереження паль�

ного вікно над вівтарною східною частиною склепу замурували. Від

випарів бензину та гасу постраждала каплиця, та і вся могила зазнала

руйнувань. Ланцюг навколо могили частково викрали невідомі. Згада�

ли про ці пам’ятки на Шведській Могилі лише напередодні 230�ї річ�

ниці Полтавської битви. До цього ювілею було виділено кошти на рес�

таврацію могили та проведено косметичний ремонт.

Після закінчення Другої світової війни провели реставрацію пош�

коджених пам’ятників Полтавської битви. Також відкрилиновий

пам’ятник Петру І перед фасадом музею історії Полтавської битви. Цю

скульптуру роботи естонського митця А. Адамсона було привезено із

краєзнавчого музею, де вона перебувала після ліквідації Петровського

Полтавського кадетського корпусу.

Нова хвиля вандалізму захопила пам’ятки Полтавської битви

наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., особливо в останні роки.

Великої шкоди пам’ятникам завдають так звані металошукачі, мис�

ливці за кольоровими металами. Саме від цієї категорії вандалів пос�

траждав у 90�ті роки пам’ятник шведам від співвітчизників, а на почат�

ку 2000�х років – пам’ятник на місці переправи московської армії на

правий берег р. Ворскли. З першої пам’ятки зникло кілька важких ме�

талевих ланцюгів, які згодом відновиласвоїм коштом шведська фірма

«Тетрапак». А от з іншого викрали бронзову дошку з меморіальним на�

писом. Її відновили під час підготовки до відзначення 300�річчя Пол�

тавської битви. Табличку виготовили з полімерних матеріалів.

Найбільше від вандалів постраждав пам’ятник шведам від співвіт�

чизників упродовж 2012�2013 рр. Улітку 2012 р. невідомі викрали час�

тину металевих ланцюгів та пошкодили гранітні стовпчики, на яких

були закріплені ланцюги. У період зими 2012�2013 рр. з пам’ятки зник�

ла решта ланцюгів. Було відкрито карну справу, але, не знайшовши
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винних її доволі швидко закрили.

Восени 2015 р. шукачі легкої наживи пошкодили пам’ятник шве�

дам від росіян. З пам’ятки викрали металеві ланцюги та металеві стов�

пчики, які створювали декоративну огорожу навколо нього.

Страждають пам’ятники Полтавської битви і від вандалів, котрі по�

яснюють свої дії політичними мотивами. Саме з таких міркувань було

облито фарбою пам’ятник Петра І. У національні кольори фарбували

кілька разів і пам’ятник на місці відпочинку Петра І після Полтавської

битви. Винних у здійсненні неправомірних дій, тобто актів вандалізму,

жодного разу не було покарано правоохоронними органами.

Побутує думка, що вандалізм найбільшого розмаху набуває в роки

нестабільності в державі, в той час, коли населення матеріально неза�

хищене, або в період духовної деградації. Відомий літературний герой

зазначив, що розруха починається в головах. А чи не є вандалізм од�

ним із проявів розрухи та духовної деградації суспільства?
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Наталія Білан, 
директор Державного історико�культурного заповідника 

«Поле Полтавської битви»

Федір Коваржик: доля людини

У когорті тих, хто поряд з Іваном Францовичем Павловським що�

денною працею творив славну історію нашого міста, навчав молодь,

яскравою постаттю є Федір (при народженні Франтішек) Коваржик –

викладач математики Полтавського реального училища (1880�1903

рр.),  Петровського Полтавського кадетського корпусу (1903�1911 рр.),

директор Костянтиноградської гімназії (1911�1919 рр.),  громадський

діяч Полтави початку ХХ століття. 

У спогадах кадетів і колег по корпусу Ф. Коваржик   постає перед

нами особою неординарною. Перш за все, він був  людиною з актив�

ною життєвою позицією. Проаналізувавши адрес�календарі й довід�

ники за період з 1901 по 1910 рр., що дійшли до нас, констатуємо, що

Ф. Коваржик, як і І. Павловський,  був  гласним Полтавської міської

думи (обирався двічі у 1905 та 1909 роках великою кількістю голосів).

Як і Павловський,  був членом театральної комісії міської думи, а та�

кож  входив до складу  Економічного товариства полтавських чинов�

ників і  Товариства взаємного кредиту. Як і Павловський, був членом

Полтавської вченої архівної комісії (від початку заснування  і зали�

шався в ній після призначення директором Костянтиноградської гім�

назії). Член редакції «Полтавського вісника», згодом «Полтавського

голосу» і активний дописувач  «Голосу Москви». Стояв біля витоків

спортивної організації «Сокіл» у Полтаві, був президентом Слов’янсь�

кого сокольського союзу.

За спогадами сучасників, Ф. Коваржик був професіоналом високо�

го рівня. Автор підручниківз арифметики й креслення: «Курс проєк�

ційного креслення» (1892 р.), «Курс арифметики для середніх навчаль�

них закладів» (1906 р.), співпрацював із «Вестником Опытной физики

и элементарной математики». Найкраще викладача Коваржика харак�

теризували його учні й колеги. Випускник корпусу 1906 року Павло



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2017 рік

71

Волошин�Петриченко так характеризує свого колишнього вчителя:

«Коваржик, Федор Осипович, феноменальный математик, совершен�

но идеально излагавший свой предмет. Чех, ноочень любивший Рос�

сию. Былоченьстрог и требователен» [1]. Подібними були й спогади

випускника корпусу 1914 року Олександра Шапаровського: «Объяс�

нял он четко, ясно, но не любил повторять, вдалбливать. Требовал,

чтобы у кадет работала мысль. Строг он был до предела. Единицы и

двойки ставил безжалостно. Но если кадет, имея несколько неудовлет�

ворительных отметок, проявлял способности, мыслил логически, в

четверти балл его мог быть весьма сносным» [2].

Цікаві спогади  про Коваржика – директора  Костянтиноградської

гімназії залишив губерніальний комісар освіти при Центральній Раді

1917�1919 рр. Віктор Андрієвський: «…якось до моєї канцелярії в зем�

ській управі з’явився чех Коваржик,  перший і єдиний з директорів се�

редніх шкіл на Полтавщині, щоб зложити мені офіціяльну візиту. При

тому сказав мені так: «Вітаю Вас і бажаю Вам від щирого серця успіху

у Вашій завзятій боротьбі! Не складайте зброї, не зважайте на можливі

часові поразки і вірте мені, що Ви переможете. Коли б Ви були знайо�

мі з історією боротьби за нашу рідну школу у нас – чехів, то Ви поба�

чили би, що ті самі арґументи, навіть у тих самих словах уживали ко�

лись супроти нас німці. І одначе ми вже перемогли. Переможете й

Ви!..». Оті слова старого учителя�чеха я не забуду ніколи» [3].

Яскрава постать Ф. Коваржика зацікавила нас ще й тим, що з фун�

датором і першим директором музею на Шведській Могилі І. Павлов�

ськимйого поєднували родинні зв’язки. Вивчаючи родовід Павлов�

ських, ми дізналися, що дві доньки Івана Францовича, Олександра й

Антоніна, одружувалися в один день – 11 липня 1910 року [4]. Чолові�

ком Антоніни став Володимир Федорович Коваржик, випускник Ки�

ївського військового училища,  за станом на 1 січня 1909 року підпору�

чик 34�го Севського полку, що був розташований на той час у Полтаві

[5]. Будинки Павловських і Коваржиків, за даними адресних книг, бу�

ли на одній вулиці – Кузнецькій.

Основні події життя Федора Коваржика і його родини на тлі бурем�

них років початку ХХ століття вдалося встановити шляхом вивчення

окремих чеських джерел: у виданні «Stahlavya Stahlavaci» (1932 рік)

вміщена біографія Федора Коваржика [6]. Але історія родини найбіль�

ше розкрилася в мережі Інтернет через  сайт MyHeritage. Історію цю

виклала Гелена Новак (у дівоцтві Коваржикова), онука Отакара Ко�

варжика, рідного брата Федора Йосиповича [7]. Тож основні факти бі�

ографії надаємо за цими  джерелами.
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Франтішек Коваржик народився 21 вересня 1854 року  в Щаглаві, за

12 кілометрів від Пільзена (Чехія) у багатодітній родині фермера Йозе�

фа Коваржика.  Навчався в реальній школі в Пільзені, протягом 1872�

1877 років – у вищій технічній школі в Празі.    

До Росії потрапив  1877 року у зв’язку з  освітньою реформою 1864

року, коли було прийнято новий «Устав о гимназиях». Традиційно в

Росії до викладання залучалися іноземці. В Австро�Угорщині діяла

ефективна система класичної гімназійної освіти, тож австрійців, чехів,

словаків запрошували для роботи. У Росії робота викладача була прес�

тижною – учитель мав чин колезького асесора, а через 12�15 років ро�

боти ставав статським радником  V класу. Директорам гімназій прис�

воювався чин дійсного статського радника ІV класу, що давало право

на спадкове дворянство. Та й оплата праці в Росії була значно вищою,

до того ж через 25 років служби викладачі виходили на повну пенсію

(800 руб. на рік), могли продовжувати викладання з повним збережен�

ням заробітку і пенсії. Тож сучасники стверджували, що  іноземців�пе�

дагогів «до Росії кликав шлунок, а не серце» [8, с. 138�141]. Але не це

стало головною причиною виїзду Коваржика з Чехії. У студентські ро�

ки він брав участь у проти урядових акціях. Хтось із знайомих  попере�

див про чорні списки празької поліції, які надійшли до місцевого суду.

Тож, зважаючи на  наполягання старшого брата, Франтішек  рятував�

ся переїздом до Росії [6, с. 25�26]. 

Тут йому вдалося отримати право на перепідготовку у Московсько�

му імператорському технічному училищі і стипендію Пебєдоносцева.

У 1880 році його послали в Полтаву викладачем математики реального

училища, де пропрацював 23 роки. Після виходу на пенсію у 1903 році

дістав дві пропозиції щодо роботи: до місцевої влади (заступником

старости, тобто міського голови) і до кадетського корпусу. Обрав ос�

танню пропозицію [6, с. 26]. З 1903 по 1911 рік викладав у кадетському

корпусі, про що говорив з особливим почуттям: «Там, где я служил,

недостаточно умели пользоваться разными случаями, чтобы бывшие

воспитанники могли проявить любовь к своему училищу и показать,

чтоучащие, учившиеся и ныне учащиеся образуют одно целое. Здесь я

встретил совсем другое. Здесь я встречаютот плюс, ту теплоту, которая

так греет душу каждого человека» [10].

Із 1911 по 1919 рік Коваржик – директор Костянтиноградської гім�

назії [9,  с. 90]. 

Своє кохання Федір знайшов в Україні. Його дружина – Раїса Пан�

телеймонівна Лосєва (1865�1897), восьма із одинадцятьох дітей у роди�

ні  генерал�майора Пантелеймона Івановича Лосєва,  героя оборони
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Севастополя (1853�1855 років), начальника артилерійської частини

Миколаївського порту. Федір і Раїса  познайомилися під час святку�

вання нового 1886 року і вже на Великдень одружилися. У родині Ко�

варжиків було  четверо дітей, усі народилися в Полтаві: Володимир

(1887�1959), Борис (1889�1897), Ольга (1891�1918), Ксенія (1893�1919).

Цей шлюб тривав лише одинадцять років. Трагічним для Коваржика

став 1897 рік – спочатку у вересні помер його восьмирічний син Бо�

рис, а через місяць не стало дружини Раїси, їй було лише 32 роки. Біль�

ше Коваржик не одружувався, а піднімати дітей і вести домашнє гос�

подарство йому допомагала найстарша сестра дружини Єлизавета, яка

на той час через епідемії  туберкульозу і дифтерії втратила своїх дітей і

чоловіка. До заміжжя вона була однією з найперших телеграфісток у

Росії, з Коваржиками жила в Полтаві, Костянтинограді, а згодом  і в

Чехії.

Зі своїх рідних Коваржик найтісніше спілкувався з молодшим за

нього на 14 років братом Отакаром, який теж у пошуках кращого жит�

тя опинився в Україні – Отакар фермерував у Бердичеві, а потім на Во�

лині. Отакар Коваржик не взяв російського громадянства, тож брат

всіляко допомагав йому, беручи на своє ім’я  земельні ділянки в

оренду.

Мало відомо про діяльність Федора Йосиповича на посаді директо�

ра Костянтиноградської гімназії, хоча члени родини зберегли найтеп�

ліші спогади про цей період. У Костянтинограді він пережив Першу

світову і більшовицький переворот.Тут довелося змиритися з новими,

страшними для батька втратами. Протягом 1918�1919 років Коваржик

втратив обох своїх доньок. Ольга викладала німецьку мову в жіночій

гімназії Костянтинограда, а в 1912 р. вступила до Сорбонни з метою

вивчення французької мови. З початком Першої світової війни повер�

нулася у Київ, де здійснювала переклади з німецької і французької

преси, згодом працювала у військовому госпіталі в Дарниці. У 1917 ро�

ці захворіла на туберкульоз, повернулася до батька у Костянтиноград,

невдовзі померла у віці 27 років. Найменша донька  Ксенія з відзнакою

закінчила Полтавську гімназію і в 1912 році вступила до  Празької кон�

серваторії, згодом продовжила навчання в Київській консерваторії.

Восени 1918 р. під час сильних обстрілів Києва їй довелося 10 днів пе�

реховуватися у холодних і вогких підвалах. До Костянтинограда вона

повернулася хворою на туберкульоз, виїхала на лікування до Алупки в

Крим, де і померла у травні 1919 року у віці 26 років. 

Переживаючи тяжкі втрати, був налаштований нічого вже не змі�

нювати у своєму житті: хай буде, що буде, зі своєї домівки я добровіль�
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но нікуди не поїду [6]. Однак восени 1919 р. він пережив обшук у квар�

тирі, конфіскацію рукописів книг (підручники з математики, рукопис

«Історії чеського народу», підготований до друку), був заарештований

більшовиками, пережив добу допитів у чекістів. На щастя, заступниц�

тво когось із впливових осіб сприяло тому, що його відпустили. Ковар�

жик вирішує повернутися на Батьківщину через Крим.

Переживши купу пригод,  Федір Йосипович дістався Керчі. Тут

тяжко перехворів на тиф. Через три місяці його знайшов старший син

Володимир – офіцер царської армії – і забрав до Перекопу за місцем

своєї служби. Але після поразки генерала Врангеля родині довелося

продовжити шлях на Батьківщину. Разом із дружиною сина Антоні�

ною  й онуком Ігорем на селянському возі вони три дні й три ночі

кримським степом добиралися до Севастополя. Там знову сталося

неймовірне: не маючи жодних засобів зв’язку,  випадково  зустрілися з

Володимиром. Із Севастополя на кораблі «Херсон» дісталися Стамбу�

ла. Далі довелося розлучитися: як військовик, Володимир мав продов�

жити свій шлях із колегами, забравши родину. Володимир, Антоніна і

9�річний Ігор у складі Збройних сил Півдня Росії вирушилиу Галліпо�

лію – тут розмістилися частини Російської Армії генерала Врангеля.

Федір Йосипович через Грецію, Болгарію, Сербію, Угорщину протя�

гом тижня дістався рідної землі. Згодом до Чехії прибув  і Володимир

із родиною.

Із 1 березня 1921 р. по листопад 1925 р. Коваржик викладав матема�

тику  в реальному училищі Великого Межича. За достойну працю в Ро�

сії йому була призначена невеличка пенсія. Жив він у родині свого

старшого сина Володимира, майора чехословацької армії,  у Брандісі

над Лабем, недалеко від Праги.

Коваржик не піддавався віку. У цей період розкрився його пись�

менницький талант. Він був активним дописувачем багатьох чеських

видань. А згодом почав писати мемуари і видавати їх: «Граф, або селя�

нин», «Щаглав і щаглавці», «Переживання і враження російського че�

ха в царській Росії». У рецензії на останню книгу зазначалося: «Якби

він не був математиком, то був би гарним письменником, бо в усьому

спирався на життя до самих глибин». 

Життя Федора Йосиповича скінчилося 13 січня 1937 року у Бранді�

сі над Лабем, а похований він на старому кладовищі у рідному

Щаглаві. 

За 82 роки Коваржик пережив дуже багато різних подій – і щасли�

вих, і трагічних, і в пам’яті людській залишився людиною слова і чес�

ті, великої працездатності, благородною і порядною. Його опорою на
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схилі літ став найстарший і єдиний, хто залишився в живих, син Воло�

димир. На щастя, йому одному з чотирьох дітей Коваржика судилося

інше  життя. Він  обрав військову кар’єру, закінчив Київське військо�

ве училище,  вижив під час навчання, коли епідемія лихоманки забра�

ла життя 60% його товаришів. Від шлюбу з Антоніною Павловською у

нього народилося троє синів, і це були онуки Коваржика і Павлов�

ського: Ігор (1911�2000), Володимир (1912�1915), Всеволод (1917�

1991). Офіцер�артилерист Добровольчої армії генерала Врангеля, офі�

цер�артилерист  чехословацької армії, а у відставці – викладач  мате�

матики і російської мови в Брандіс над Лабем у Чехії. На жаль, свою

Тоні, як називали Павловську в родині, він втратив у березні 1923 ро�

ку, вона померла від туберкульозу у Щаглаві у  віці 33 років. Померла,

коли син Ігор був ще малим, так і не побачивши своїх батьків, сестер,

свого найменшого сина Всеволода, якого дворічним  залишили у Кос�

тянтинограді з Єлизаветою Лосєвою, тіткою Володимира. Всеволод і

Єлизавета у Чехію приїхали вже в 1925 році завдяки клопотанню

Ф. Коваржика перед впливовими людьми, зокрема Прокопом Мак�

сою. Через два роки після смерті Антоніни Володимир удруге одру�

жився, мав ще трьох синів від цього шлюбу.

Із приватного листування з правнуком Федора Олегом Коваржи�

ком: «Федір Коваржик  залишив після себе щоденники – 15 зошитів,

списаних дрібним почерком, який інколи важко прочитати. Тут усе

його життя до дрібниць, є також записи про життя в Корпусі, а вам бу�

ло б цікаво дізнатися про святкування 200�річчя битви в 1909 році.

Наприклад, «… в огородженні могили був встановлений гарний істо�

ричний музей Полтавської битви, заснований нашим істориком

І.Ф. Павловським…». Олег зазначає, що ні в кого з родини в житті не

було таких пригод, які довелося пережити його прадідові. Час від часу

велика родина Коваржиків збирається разом, ці зустрічі започаткував

свого часу їхній дід  Володимир, син Федора Коваржика. Тож у Чехії

живуть нащадки двох непересічних  полтавців: Івана Францовича

Павловського та Федора Йосиповича Коваржика. 
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Віталій Григор’єв,
член Національних спілок журналістів та краєзнавців,

лауреат премій ім. Володимира Малика та Самійла Величка

Родина Бутовських – 
представники інтелектуальної еліти

Полтавщини

Праця Івана Францовича Павловського «Полтавцы: иерархи, госу�

дарственные и общественные деятели и благотворители» містить відо�

мості про багатьох людей, які становили інтелектуальну еліту тодіш�

ньої Полтавської губернії. У ній згадується Бутовський Петро Михай�

лович (?�1912) – обер�прокурор у Сенаті, товариш міністра юстиції

(перший заступник міністра – авт.) та Бутовський Олексій Петрович –

Полтавський губернський прокурор (з 1802 р.), Чернігівський віце�гу�

бернатор (з 1809 р.), губернатор (з 1813 р.), Вітебський губернатор

(1813�1823 рр.) [1].

У праці І.Ф. Павловського «Краткий биографический словарь уче�

ных и писателей Полтавской губернии с половины 18 в.» уже значать�

ся і брати�генерали Олексій Дмитрович та Микола Дмитрович Бутов�

ські [2]. Представників цього ж роду, які залишили помітний слід не

лише в історії Полтавщини, значно більше.

Першим його представником у наших краях був виходець із Молда�

вії Олександр Юрійович Бутовський (1703�?), якого 8 квітня 1737 року

призначили Чигирин�Дібровським сотником Лубенського полку за�

мість Івана Булюбаша (в Чигирин�Діброві його відразу нарекли

«чужестранный человек»). Він приїхав у Росію 1730 року і став їй

служити. 

Чигирин�Дібровська сотня Лубенського полку охороняла в той час

важливий стратегічний пункт на лівому березі Дніпра, при впадінні в

нього р. Сули (село Чигирин+Діброва колишнього Градизького району
затоплене водами Кременчуцького водосховища у 1959 році – авт.). Як�

раз у цьому місці татари особливо часто переправлялись для набігів на

Україну. Чигирин�Діброва була віддалена від Лубен на 100 кілометрів,

тому на її сотника покладалося завдання самостійного відбиття рапто�

вих нападів татарських орд. У тодішньому полку чин сотника був до�

сить значним. Прийнявши командування сотнею, О. Бутовський вжив
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негайних заходів щодо зміцнення оборонних рубежів території сотні і

самої Чигирин�Діброви. 

Його ім'я було досить відомим на тодішній прикордонній лінії. На

чолі сотні він брав участь в Очаківському поході 1737 року, Кримських

походах 1738 та 1739 років. З 1746 по 1748 рік перебував на Дніпров�

ських форпостах у команді Переяславського полкового обозного Без�

бородька, у 1750 і 1756 роках – на лінії з охорони російських кордонів,

у 1760 році – у заслонах на Дніпрі, також на Дону командував споруд�

женням фортеці Святого Дмитра Ростовського. 31 жовтня 1763 року

О. Бутовський вийшов у відставку в чині полкового осавула. Це було

підвищення за бездоганну службу.

Олександр Бутовський був одружений з Єфросинією Іваненко із

знатного роду, що й посприяло його переходу з драгунів у Лубенський

козацький полк. У них було чотири сини: Данило, Григорій, Федір і

Кирияк [3].

Данило Олександрович, як і його батько, був Чигирин�Дібров�

ським сотником, а після відставки отримав почесне звання бунчуково�

го товариша, яке прирівнювалося до полкового обозного, другого чи�

ну після полковника. Він брав участь у війнах: у 1770 році в облозі і

штурмі Бендер, у 1771р. – в Криму при взятті Перекопської фортеці і

міста Кафи. Після створення Київської губернії, куди входила терито�

рія Лубенського полку, у 1785 р. був обраний місцевим дворянством

земським справником Градизького повіту і пропрацював на цій посаді

три роки [4].

У 1787 році за прийом Катерини ІІ у Градизьку, під час її подорожі

з Києва Дніпром був «за отличность показаную им в этом случае наг�

ражден знаком, золотой табакеркой овальной синей» [5].

Кирияк Олександрович (1733�? ) вступив на службу «к письменным

делам в полковую Лубенскую канцелярию» у 1768 р., був значковим

товаришем, у 1770 обраний шляхетством у Чигирин�Дібровську сотню

возним. На цій посаді перебував до 1781 року. За відсутності сотника

під час походів виконував його обов'язки. Був одружений із Варварою

Іванівною Кодинець [6].

Петро Кириякович (1772�22.05.1841) доводився дідом генералам

Олексієві Дмитровичу та Миколі Дмитровичу Бутовським. Він вий�

шов у відставку із Бузького козацького полку урядником і поселився у

Шушвалівці, де в той час мешкала мати Варвара Іванівна зі старшим

братом Іваном. У 1805 році вони переселились у Пелехівщину та Ви�

шеньки. Петро Кириякович, одружившись на Ганні Василівні Піщан�

ській з Херсонської губернії, мав сина Дмитра 1805 року народження
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та дочку Анастасію. У 1807 році Петро Кириякович, за обранням пол�

тавського дворянства, вступив сотником в утворене тоді Полтавське

земське ополчення, а коли ополченські сотні перетворили на баталь�

йони, був призначений казначеєм і квартирмейстером у 3�й батальйон

третьої бригади земського ополчення. У 1808 році, після укладення

Тільзітського миру, ополчення розпустили і Петро Кириякович вий�

шов у відставку з чином колезького реєстратора із врученням золотої

медалі на Володимирській стрічці на пам'ять про ополчення і з правом

носити ополченський мундир. У 1814 році маршалПолтавського дво�

рянства Олексій Данилевськийнагородив його бронзовою медаллю в

пам’ять війни 1812 року [7].

Дмитро Петрович (1805�1865) закінчив Хорольське повітове учили�

ще, Полтавську гімназію, морально�політичний факультет Харків�

ського університету. Після закінчення університету з 1827 року працю�

вав у канцелярії київського військового губернатора, але недовго. У

1828 році поступив на військову службу і, прослуживши шість місяців

юнкером у Низовському Єгерському полку (2�й армійський корпус, 

7�а дивізія), став у цьому ж полку прапорщиком. Полк перебував спо�

чатку в Одесі, потім у Гомелі, Гродно, Смоленську і т.д. У 1831 році

брав участь у придушенні повстання в Польщі. Як офіцер з універси�

тетською освітою звернув на себе увагу начальства, і 5 квітня 1834 ро�

ку отримав розпорядження за підписом свого командира полку, пол�

ковника Падейського: «Низовского Егерского полка господину под�

поручику Бутовскому. В следствие отношения ко мне дежурного

штаб�офицера майора Маковеева от 4�го сего месяца за № 930, пред�

лагаю Вашему Благородию с получения сего отправиться в Корпусную

Квартиру г. Плоцк и явиться в Корпусное Дежурство, для исправле�

ния в оном должности Старшего Адьютанта…» [8]. Бутовський охоче

прийняв цю пропозицію, бо вона відповідала його характеру і здібнос�

тям і була перспективною у просуванні по службі. Але батько, віддав�

ши дочку заміж, відчув упадок сил і викликав його управляти маєтком.

Дмитро Петрович вийшов у відставку восени 1836 року в чині штаб�

скапітана.Гімназійними товаришами Дмитра Петровича були полтав�

ський поліцмейстер полковник Олександр Михайлович Ярошенко,

старший лікар Петровського Полтавського кадетського корпусу Ісаєв,

інспектор гімназії Іван Іванович Боровиковський, племінник відомо�

го художника Володимира Лукича Боровиковського. Університет�

ськими товаришами були Андрій Васильович Остроградський, рідний

брат відомого математика Михайла Васильовича, директор Хороль�

ського повітового училища Харлампій Данилович Здоров. 
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Відвідуючи у П’ятигірцях свою сестру, Дмитро Петрович познайо�

мився із сімейством фон Райзерів і одружився на середній із сестер На�

дії Степанівні. Мешкали вони у Пелехівщині. Було у них семеро дітей:

Олексій, Ольга, Володимир, Федір, Микола, Євгеній, Марія. Різниця

в роках була великою. Марія народилась у рік, коли Олексій уже став

офіцером у 18 з половиною років. Коли діти підростали, хлопців відда�

вали на навчання до Петровського Полтавського кадетського корпусу,

а дівчат – Полтавський інститут шляхетних панянок [9].

Дмитро Петрович постійно цікавився новинками науки, літерату�

ри, сам писав, особливо у молоді роки. Коли став досвідченим госпо�

дарником, вміщував свої сільськогосподарські статті у спеціальних

журналах. Серед них: «Ручная книга Новороссийского крестьянина»

(1846), «Статистические данные для проекта положення об улучшении

быта помещичьих крестьян Полтавской губернии» (1858), «Продаж�

ные цены на земли в Полтавской губернии» (1859) та ін.

У 1858 році разом із Василем Семеновичем Капністом  Дмитро Пет�

рович Бутовський був обраний виборним членом Полтавського гу�

бернського комітету по селянських питаннях від дворян Кременчуць�

кого повіту [10].

Раптово помер 3 лютого 1865 року у П’ятигірцях, де і похований по�

ряд зі своїми сватами фон Райзерами[11].

Бутовський Іван Григорович (1785�1870) – перекладач, журналіст,

мемуарист, онук Чигирин�Дібровського сотника Олександра Юрійо�

вича Бутовського. Доводився він дядьком батькові синів�генералів

Олексія та Миколи – Дмитрові Петровичу Бутовському. Уже шістнад�

цятирічним юнаком Іван Григорович служив канцеляристом у Київ�

ському губернському управлінні. З 1801 року – колезький реєстратор.

Наприкінці 1803 року перейшов на військову службу підпрапорщиком

Московського піхотного полку. З 1807 року – прапорщик 1�го Єгер�

ського полку. Брав участь у військовій кампанії 1805�1807 років проти

наполеонівських військ, зокрема у битві під Аустерліцем. Був ад’ютан�

том Багратіона та Кутузова. У 1805 році у званні портупей�юнкера був

прапороносцем батальйону. Під Аустерліцем, під час рішучого насту�

пу ворога зірвав прапор з древка і обмотав навколо тіла під мундиром;

тут же в сутичці його поранили в голову, але поля бою він не покинув.

У свиті Олександра І був свідком зустрічі царя з Наполеоном у Тільзі�

ті, про що залишив спогади, опубліковані у 50�х роках ХІХ століття. У

1809 році його перевели у 1�й Фінляндський батальйон; з 1810 року він

– поручик. Звільнився у відставку через хворобу 1813 року в чині

штабскапітана. З 1813 по 1819 рік – комісіонер Комісаріатського де�
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партаменту. У 1821 році вийшов у відставку і переїхав на постійне міс�

це проживання у с. Пронозівку (тепер Глобинського району). 

Літературну діяльність І.Г. Бутовський почав перекладами, в основ�

ному з французької, у журналі «Сын Отечества» (1821�1829). Тематика

перекладів яких надзвичайно різноманітна: історія, релігія, диплома�

тія, географія, медицина і т. ін. Та все ж найстійкішим був його інтерес

до історії. Пізніше В.К. Кюхельбеккер особливо відзначив статті, що

розповідали про «чудеса» людської природи (Путешествие. Днев�

ник…). Багато років Іван Бутовський працював над перекладом попу�

лярної в Європі «Історії хрестових походів» Ж.Ф. Мішо, загальноко�

рисне значення якого відзначали рецензенти. Він також першим у Ро�

сії здійснив повний переклад творів Блеза Паскаля «Думки», який

викликав однозначне схвалення критики, зокрема В.Г. Бєлінського. 

У своїй передмові «О жизни Паскаля и его сочинениях» Іван Бутов�

ський говорив про властиве вченому і мислителеві прагнення утверди�

ти буття Бога на «знание человеческого сердца», узгодити науку і

релігію.

Як мемуарист, Іван Григорович виступив у 1858 році, надрукував�

ши в «Русском инвалиде» свої спогади: «Первая война императора

Александра І с Наполеоном І 1805 г.», «Вторая эпоха борьбы Алексан�

дра с Наполеоном» і «Третья достославная эпоха борьбы Александра І

с Наполеоном». Першу і другу частини мемуарів вирізняє добре знан�

ня солдатського побуту, насиченість влучними спостереженнями сол�

датів над «заграничным» способом життя, широке використання

простої мови, прислів'їв і приказок. Серед інших його творів – перек�

лад із французької Б. Фонтенеля «Разговоры в царстве мертвых древ�

них и новейших лиц», некролог А.Я. Княжніна, брошура «Об откры�

тии памятника императору Александру І».

І.Г. Бутовський був переконаним прихильником олександрівської

епохи. Він прожив у ній свої найкращі роки і дивився на неї як на нез�

воротнє золоте минуле. Це висловлювалось і в його статтях «Алексан�

дровская колонна» та інших. Олександр І був його ідеалом, предметом

його поклоніння. Разом із тим це не завадило І. Бутовському написати

власний проєкт звільнення селян, у якому він висловив таке широке і

гуманне розуміння селянського питання, яке не завжди можна було

знайти навіть у передових діячів того часу.

Наприкінці петербурзького періоду життя його портрет написав

один із найкращих тодішніх портретистів Олександр Григорович Вар�

нек, виходець із Німеччини, учень Д.Г. Левицького. О. Варнека ще за

життя називали російським Ван Дейком за його майстерність. Оскіль�
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ки І. Бутовський був досить відомою особою, він і потрапив у поле зо�

ру художника, а той залишив нам чудовий портрет нашого земляка.

Мав Іван Григорович семеро дітей, шістьох синів і доньку. Помер у

1870 році. Похований у Пронозівці [12]. Місце поховання затоплене

водами Кременчуцького водосховища. 

Видатний спортивний діяч, один із засновників сучасних Олімпій�

ських ігор, член Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) 1894

року, генерал�лейтенант російської армії, учений�педагог Олексій

Дмитрович Бутовський народився 23 червня (9 за старим стилем) 1838

року в с. П'ятигірцях Лубенського повіту, що підтверджує нижче при�

ведений такий документ: «Июня 9 дня 1838 года Кременчуцького уез�

да деревни Пелеховщина у отставного штабс�капитана Дмитрия Пет�

рова Бутовского и законной жены его Надежды Стефановой, оба пра�

вославного вероисповедания, родился сын Алексей; крестил в селе

Юсковцах Лубенського уезда священник Іоанн Яновский того месяца

28 числа. Восприемниками были деревни Пятигорец Полещук, под�

поручик Алексей Стефанов Рейзер, дочь Стефана Анна» [13]. 

Похрестили Олексія в Юсківцях. По�перше, коли народився син,

Дмитро Петрович перебував на службі у Польщі, як сказано в доку�

менті, «уволен из службы 23 ноября 1838 года по домашним обстоя�

тельствам в чине штабс�капитана» [14]. По�друге, дружина Дмитра

Бутовського (дівоче прізвище Райзер) була родом із села П'ятигірець

Лубенського повіту, власником якого був її брат, Олексій Степанович

Райзер (вона туди і поїхала народжувати дитину). На його честь Бутов�

ські і назвали свого первістка. 

Дитинство Олексія минуло на придніпровських просторах у с. Пе�

лехівщині (тепер Глобинського району) в родовому маєтку батька.

Виховання хлопчиків у сім'ї велося мало не з спартанською жорс�

ткістю. За традицією їх готували до військової служби, тому заохочува�

лись ігри, всякого роду тілесні випробування і самостійність. Олексій

та його брати багато часу проводили на природі, самі ходили на полю�

вання, риболовлю, їздили на конях, восени бігали босі купатися, а

перші уроки фехтування отримали від батька і професійного інструк�

тора. Коли Олексієві ледве виповнилось десять років, його віддали

навчатися до Петровського Полтавського кадетського корпусу, який

діяв у м. Полтаві з 1840 по 1919 рік. Це був закритий військовий заклад,

до якого приймали дітей дворян віком 10�18 років. На запитання екза�

менатора хлопчик відповідав лаконічно і точно. Напам'ять знав урив�

ки із Вольтера, Гоголя, Гюго. Непогано грав на флейті. Разом із сес�

трою Ольгою, чудовою піаністкою, брав у часть у концертах, на яких
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вони виконували популярнісеред молоді композиції Беліні, Доніцетті,

Россіні. Проте шаблею володів і на коні скакав ще краще. Виділявся

вправністю й почуттям ритму і на паркеті. Уроки танців юним Бутов�

ським давав дід Іван, який знав усі старі і новомодні танці. Він запев�

няв, що під час Тільзітської зустрічі Олександра І з Наполеоном валь�

сував з королевою Луїзою, а та виділила його з усіх кавалерів.

У 1857 році Олексій Бутовський закінчив Костянтинівське артиле�

рійське училище. За розуміння військової справи і відмінне фехтуван�

ня шістнадцятирічному Олексію присвоїли звання прапорщика. Спо�

чатку він був викладачем фортифікації Петровського Полтавського

кадетського корпусу, потім отримав направлення на службу в лейб�

гвардії Павловський полк.

У ті часи в Російській імперії всі просто марили реформами. Після

скасування кріпосного права більшість світлих голів думала про

справжні перетворення в усіх сферах. Не залишився осторонь і Олек�

сій Бутовський. Бо юнаком прочитав запис батька, зроблений ним піс�

ля роботи в комісії по селянській реформі: «…Да будет воля Божья, да

направит Бог дела наши к прямому, а не мечтательному благу русско�

го человечества» [15].

Ця фраза стала девізом усього життя Олексія Бутовського. Саме то�

ді він виокремив значення фізичної підготовки в армії, наголошуючи,

що вона повинна бути науково обґрунтованою, цілеспрямованою.

Олексій Дмитрович наполягав, щоб його перевели зі стройової служби

до навчальної задля удосконалення підготовки солдат.

Ця ідея знайшла підтримку у керівництва армії, і молодого офіцера

перевели у військове училище Санкт�Петербурга. Там О. Бутовський

викладав фехтування, стрільбу, гімнастику та плавання. Ці заняття він

проводив практично, захоплюючи вихованців правильністю дій. Він

був невисокого зросту, худорлявий, але мав чіткі, швидкі рухи, винят�

кову витривалість, що робило його різнобічним, неабияким спорт�

сменом. 

О. Бутовський став головним авторитетом у сфері фізичного вихо�

вання. Він порушував питання про введення обов'язкового викладан�

ня цього предмета в загальноосвітніх цивільних навчальних закладах.

За його ініціативою при Міністерстві освіти створили спеціальну комі�

сію, стараннями якої фізичну культуру було введено до програми зви�

чайних шкіл, а потім і в інші цивільні навчальні заклади. 

У 1871 році Олексій Дмитрович закінчив Миколаївську військову

академію і отримав призначення на посаду педагога в Санкт�Петер�

бурзьку військову гімназію. Молодим юнкерам небагатослівний і зна�
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ючий учитель сподобався. Його уроки фехтування мали неабиякий ус�

піх. Але О. Бутовський, на той час уже полковник, відчував – цього

замало. Попросився у відпустку. Не для відпочинку, а для поїздки за

кордон і вивчення фізичного навантаження й інших тілесних вправ,

якими виховували солдатів у Західній Європі. Педагоги Швеції, Ні�

меччини, Швейцарії, Франції, Іспанії, Англії зустріли свого колегу�

фізкультурника більш ніж доброзичливо. Їх обеззброювала щирість і

добродушність Олексія Бутовського. А він усе, що бачив, записував у

зошит. Розуміючи, що перші викладачі фізкультури не мають ні прак�

тичного, ні теоретичного досвіду, він написав близько 70 посібників, і

серед них основоположні: «Как мы должны учить солдат», «Наставле�

ния для производства гимнастических упражнений в гражданских

учебных заведениях», «Ручной труд и телесное развитие», «Записки по

истории и методике телесных упражнений» та інші. Він був прихиль�

ником ідеї свого сучасника, однодумця, основоположника наукової

системи фізичної освіти П. Лесгафта. Вони мали спільний погляд на

найскладніші питання взаємозв’язку розумового, морального, есте�

тичного і фізичного розвитку особи.

Згодом О. Бутовського призначили директором Центральної Шко�

ли військової освіти Головного Управління військових закладів, що

посилило його вплив. Енергійний генерал узяв участь у створенні То�

вариства сприяння фізичному розвитку. При цьому він знаходить час

для наукових праць і в інших сферах. Блискуча освіта, глибокі знання,

зокрема знання п'яти мов, а французької – ідеально, дозволили гене�

ралові видати праці з історії, і зокрема, історії мистецтва, каліграфії,

геральдики, навіть співів. Уже в солідному віці він зібрав документаль�

ні свідчення про родовід Бутовських і написав книгу «В родном гнез�

де». Завершальна фраза цієї книгитака: «Буду думать, что сделал свое

дело, если эти воспоминания пробудят интерес к старым судьбам на�

шего рода. Питаю надежду, что кто�нибудь из потомков продолжит

эту хронику и передаст ее в свою очередь последующим поколениям.

Знание судеб своего рода – великое знание» [16].

З кров’ю батька і молоком матері Олексій Дмитрович увібрав у себе

непримиренну відразу до насильства. І якщо захищати Батьківщину

почесно, то сприяння розпаленню воєн він вважав гріховною

справою.

У 1892 році під час поїздки до Парижа генерал�майор О. Бутов�

ський познайомився з великим французьким мрійником (так його на�

зивали позаочі) – бароном П’єром де Кубертеном.Той із запалом роз�

повідав про те, що в еллінів був оригінальний засіб протистояння вій�
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ні – Олімпійські ігри. Якби ми змогли їх відновити… У ХVІІ і ХVІІІ

століттях людство уже намагалося це зробити. При дворах Людовіка�

Сонце і Катерини ІІ проводили показові змагання легкоатлетів і візни�

ків на колісницях. Але то була суцільна розвага – не більше… Незважа�

ючи на те, що Бутовський був на 25 років старший за Кубертена, вони

швидко знайшли спільну мову і взаєморозуміння з ключових проблем,

яким присвятили життя. 

Тому генерал О. Бутовський у 1894 році опинився серед запроше�

них на Міжнародний атлетичний конгрес у Париж, якому судилося

стати історичною віхою в історії сучасного олімпійського руху. Хоч йо�

му приїхати і не вдалося, але у прийнятому рішенні про створення

Міжнародного Олімпійського Комітету від Росії до перших його

13 членів було включено генерала О. Бутовського. Першим Прези�

дентом МОК став грек Димитрос Вікелас, генеральним секретарем –

П’єр де Кубертен.

У квітні 1896 року на Першу Олімпіаду сучасності до Афін прибуло

245 спортсменів із 14 країн світу та 70 тисяч глядачів. Свої враження

від Олімпіади О.Д. Бутовський виклав у книзі «Афіни навесні 1896 ро�

ку», яка вважається одним із найцінніших документів з історії Олім�

пійського руху. 

Повернувшись з Афін до Санкт�Петербурга, О. Бутовський став ще

активнішим пропагандистом олімпійських ідей, доводячи потребу

участі Росії в міжнародному олімпійському русі і створенні національ�

ного олімпійського комітету. НОК Росії створили у березні 1911 року.

На вимогу Бутовського з 1913 року стали проводитися всеросійські

олімпійські ігри. Перші змагання провели в Києві на «Спортивному

полі» (сьогодні це район метро «Лук’янівська») .

У середині 20�х років минулого століття про них згадали організато�

ри першої Всесюзної Спартакіади. А про першого олімпійця забули.

У 1900 р. О. Бутовський пішов з посади члена МОК у відставку, зап�

ропонувавши замість себе від Росії дві кандидатури на вибір. Але Ку�

бертен, для якого російський соратник був великим авторитетом, ви�

ходячи з принципу «Бутовський поганого не запропонує», затвердив

одразу обох. Це були граф Георгій Рибоп’єр, володар двох кінних заво�

дів, великий російський капіталіст, і князь Сергій Бєлосєльський�Бє�

лозерський, генерал�майор царської свити [17].

Відійшовши від активної участі у суспільному і спортивному житті,

літній генерал О. Бутовський значну частину часу проводив у родово�

му пелехівському маєтку. Тут було побудовану однорічну початкову

школу, а у 1903 році на кошти його дружини Ганни Василівни відкри�
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ли теслярсько�токарну навчальну майстерню. Ганна Бутовська при�

везла у село майстра�учителя, німця Рейнольда Пемпеля, який завіду�

вав майстернею до 1910 року, потім завідувачем був Віктор Михайло�

вич Майборода, дядько майбутніх братів�композиторів.

За високі заслуги перед Батьківщиною генерал�лейтенант О.Д. Бу�

товський був нагороджений російськими орденами: Святого Олексан�

дра Невського, Білого Орла, Святого Володимира, Святого Станісла�

ва; Командорським Хрестом грецького ордена Спасителя.

Помер Олексій Дмитрович 25 лютого (за старим стилем) 1917 року

в Петербурзі. Там і похований.

14 жовтня 2006 року відкрили пам’ятник Олексієві Бутовському бі�

ля стадіону «Ворскла» в Полтаві. Його іменем названа Полтавська об�

ласна гірськолижна дитячо�юнацька школа олімпійського резерву та

стадіон «Ворскла».

Бутовський Микола Дмитрович (1.02.1850�1917), генерал�лейте�

нант, народився в селі Пелехівщині у дворянській сім'ї відставного

штабскапітана Дмитра Петровича Бутовського.

У 1867 році Микола закінчив Полтавську військову гімназію, а у

1869 році – 1�е Павловське військове училище. Після закінчення учи�

лища був прикомандирований до лейбгвардії Павловського полку. У

1877�1878 роках добровольцем брав участь у російсько�турецькій війні

в складі 155�го Кубанського піхотного полку на Кавказькому театрі

військових дій та в складі Павловського полку на Балканському театрі

військових дій. По війні командував різними військовими з’єднання�

ми, в тому числі 32�ю піхотною дивізією Київського військового окру�

гу [18].

Микола Дмитрович був не лише бойовим генералом, а й таланови�

тим військовим письменником. Друкуватися він почав у 1877 році в

журналах «Военный сборник», «Разведчик», газетах «Голос», «Русский

инвалид». Його кореспонденції з театрів військових дій пізніше скла�

ли збірники «Военные очерки» і «Наши солдаты», де Д.М. Бутовсько�

му вдалося створити «картинки с натуры», в яких, незважаючи на дея�

ку ідеалізацію стосунків офіцерів і рядових, «все дышало правдой и

жизнью». Це проявилось і в книзі «Повести из современной офицер�

ской жизни», головна мета якої – утвердження моральної відповідаль�

ності офіцера, якої вимагає від нього військова служба. Творам Мико�

ли Бутовського властиві м’який гумор, виразність портретних ескізів.

Створені на основі бойового досвіду автора, вони практично позбав�

лені художнього вимислу. Визначальною рисою їх була симпатія і

співчуття М. Бутовськогодо до простого солдата. Як педагог за покли�
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канням, Микола Дмитрович глибоко вникав у психологію військово�

го оточення, досліджуючи шляхи для досягнення справжнього началь�

ницького авторитету і тієї вищої, непохитної дисципліни, яка грунту�

ється не на репресіях, а на впливі на моральні якості людини. Він га�

ряче боровся проти примусової системи занять, доводячи, що успіх у

вивченні військової справи залежить від заохочення до неї виховними

прийомами. Висміював нав’язування людині військової моралі засо�

бами примусового заучування моральних понять і прикладів.

На офіцерів і солдатів поганої поведінки Микола Дмитрович зав�

жди дивився, як на найцікавіший матеріал для педагогічної роботи, і

багатьох з них, як кажуть, поставив на рейки лише вихованням поваги

до себе як до начальника.

Одного разу Миколі Дмитровичу показали солдата, котрого бояли�

ся тримати в роті через його розбійницькі нахили. «А вот мы посмот�

рим», – мовив Микола Дмитрович, – «зачислите�ка его ко мне в ден�

щики». Через деякий час цей солдат палко прив’язався до генерала,

ніжно полюбив його дітей і плакав, повертаючись зі служби додому.

«Никого�то у меня нет на свете окромя вас», – написав з дому генера�

лові колишній денщик, – «Когда вспомню, как вы меня, болезного

пожалели и в госпитале сидели у меня на кровати, когда я в тифе ле�

жал, так слезы и льются... И по сей час вы мне во сне видетесь»... [19].

Микола Бутовський був також автором військово�педагогічних

творів: «О способах обучения и воспитания современного солдата»

(1888), «Прежняя служба и настоящая» (1890), «О производстве рот�

ных учений», «Новое направление в строевых требованиях», «Наши

солдаты», «Типы мирного и военного времени», «Очерки современно�

го офицерского быта», «Тип современного солдата», «Отец командир»

та багатьох інших. 

М.Д. Бутовського по праву вважають видатним військовим педаго�

гом 80�х років ХІХ – початку XX століття. Упродовж кількох десятиріч

його прізвище було відомим у військових колах за статтями і окреми�

ми виданнями, а їх було понад сорок. За методиками, які розробив

М.Д. Бутовський, навчалась уся армія. Незважаючи на це, ім’я вій�

ськового педагога було викреслене з історії науки практично весь ра�

дянський період. Не було жодної дисертації, присвяченої його твор�

чості, жодної статті з аналізом того, що він зробив. Перша сучасна

згадка про військово�педагогічну діяльність воєначальника зустріча�

ється тільки в 1990 році в збірнику «О долге и чести воинской в Рос�

сийской армии», яка вийшла під редакцією В.М. Лобова, куди вклю�

чено уривки з трьох робіт М. Бутовського і стисло подано його біогра�
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фію. 1992 року у збірнику «Военно�психологические взгляды русских

военных деятелей» опублікували статтю групи слухачів Гуманітарної

академії Збройних сил Росії, яка присвячена військово�психологічній

діяльності М.Д. Бутовського. Стаття була першою і вдалою спробою

критичного осмислення психологічного надбання педагога. Керівни�

ком авторського колективу був М.Ф. Феденко, який в 1993 році спіль�

но з В.А. Раздуєвим знову повернулися до фрагментарного аналізу вій�

ськово�психологічних поглядів М.Д. Бутовського в роботі «Русская

военная психология (середина XIX – начало XX века)». Практично всі

вказані в книзі положення знайшли пізніше відображення в кандидат�

ській дисертації В.А. Раздуєва. Військово�педагогічна спадщина

М.Д. Бутовського, його конкретні методики работи з людьми (методи�

ка навчання молодших командирів, методика організації позаслужбо�

вого часу військовослужбовців) мають не лише теоретичне, але й

практичне значення. Будучи узгодженими із загальнолюдськими

якостями воїнів, враховуючи їх загальноосвітній і культурний рівень,

всебічно обгрунтовані в психологічному плані, вони можуть з успіхом

використовуватися і в сучасних умовах. 

Чимало творів М. Бутовського видано німецькою, французькою,

румунською та болгарською мовами [20]. 

Микола Бутовський помер у 1917 році у Петрограді.
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Полтавські сторінки життєпису 
нетипового історика 

Володимира Пархоменка

В інтелектуальному середовищі Полтавщини першої чверті ХХ ст.,

у безпосередньому колі, до якого належав І.Ф. Павловський, відбува�

лося наукове становлення надзвичайно цікавої постаті – майбутнього

українського історика, державознавця, чиї історичні концепції виріз�

нялися академічною нетиповістю та неабиякою оригінальністю.

Йдеться про Володимира Олександровича Пархоменка (1880�

1942 рр.) – людину непростої долі, якого, за висловом дослідника йо�

го постаті Андрія Портнова, тривалий час оцінювали дуже однобоко

як «репресованого історика із незначною кількістю праць» [1, с. 39].

1930 р. у справі Спілки Визволення України (СВУ) він був засуджений

до 10�ти років таборів. Термін відбував на Соловках. 6 червня 1933 р.

як інвалід, за клопотанням сестри Ольги, був достроково звільнений з

ув'язнення. Помер 1942 р. у блокадному Ленінграді. Реабілітований

1989 р. [2].

Творча спадщина В. Пархоменка насправді досить різноманітна за

тематикою, суттєва за обсягом, непересічна і, як уже зазначалося, не�

типова за концептуальним змістом. Якщо починав науковець як дос�

лідник історії церковного життя, переважно доби Гетьманщини, то

згодом його наукові інтереси розширилися до проблем виникнення та

початкових етапів розвитку Київської держави, утвердження христи�

янства на Русі, взаємовідносин Давньої Русі із кочівниками Північ�

нопричорноморських степів.

В. Пархоменко не боявся підважувати усталені історіографічні сте�

реотипи і часто йшов у вітчизняній науці проти течії. Зокрема, він за�

перечував роль варягів в утворенні Київської Русі, натомість підтриму�

вав пантюркістські (зокрема хозарські) теорії походження давньорусь�
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кої державності, розглядав утворення Київської Русі як наслідок бо�

ротьби південно�східних слов'ян (мешканців хозарського Приазов'я) з

їх південно�західною групою.

Автора цієї статті постать В. Пархоменка зацікавила у часі підго�

товки комплексного монографічного дослідження, присвяченого ви�

датному теоретику українського державотворення, науковцю�істори�

ку, соціологу, релігієзнавцю, засновнику та ідеологу гетьмансько�мо�

нархічного руху в українськомунаціонально�визвольному русі ХХ ст.

В’ячеславу Казимировичу Липинському. Під час вивчення численних

джерел, у тому числі особового походження, з’ясувалося, що В. Пар�

хоменко у 1920�их роках вів наукове листування з представником

гетьманського руху в еміграції істориком Дмитром Дорошенком, діс�

тавав через нього відповідні видання, які потім уважно студіював, зок�

рема, Дорошенків «Огляд української історіографії» та працю В. Ли�

пинського «Україна на переломі» [3, с. 212].

У підрадянській Україні вже на той час було не так багато науков�

ців, що наважувалися підтримувати зв’язки з представниками «конт�

рреволюційної еміграції». Для В. Пархоменка, якому була притаман�

на, за висловом А. Портнова, «свідома настанова на відмежованість

від політики» [1, с. 97] (про що свідчить, зокрема, те, що він не брав

політичної участі у подіях Української революції 1917�1921 рр.), цей

факт був тим більше дивний. Його комунікації 1920�их років із зару�

біжними науковими виданнями (наприклад, чеським часописом «Sla�

via» [1, с. 53]), а також із представниками української політичної еміг�

рації були подиктовані винятково бажанням науковця бути макси�

мально обізнаним у царині новітніх наукових досліджень. І Пархо�

менко, певно, не дуже зважав на той факт, що такі зв’язки можуть бу�

ти небезпечними. Отже, й тут він ішов «проти течії». До речі, цей нау�

ковий епістолярій пізніше буде використано як «доказ» контрреволю�

ційної діяльності вченого у справі СВУ. 

У науковому й громадському життєписі цієї неординарної особис�

тості є два періоди, безпосередньо пов’язані з Полтавою. Перший –

1905�1912 рр. – це період становлення В. Пархоменка як науковця,

освітянина й громадського діяча, і другий – зовсім короткий, протягом

року – з кінця 1924�1925 рр. – коли вчений працював викладачем у

Полтавському ІНО. У нашій розвідці ми спробуємо ширше висвітлити

його перший полтавський період, як з погляду громадської, культурно�

освітньої діяльності, так і в ракурсі змісту його наукової спадщини.

Народився Володимир Олександрович Пархоменко 9 вересня

1880 р. у с. Сміле Роменського повіту Полтавської губернії (тепер –
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Роменський район Сумської області), в родині провінційного правос�

лавного священника. Освіту здобув у Полтавській місіонерській ду�

ховній семінарії та Санкт�Петербурзькій Духовній Академії, яку закін�

чив 1903 р., отримавши ступінь кандидата богослов’я. 1905 року закін�

чив ще й Петербурзький археологічний інститут, згодом став його дій�

сним членом. 

З грудня 1905 року В. Пархоменко викладав церковну історію у

Полтавській духовній семінарії. У пору своєї педагогічної діяльності в

семінарії справив значний вплив на іншого майбутнього знаного укра�

їнського науковця�історика, етнолога та релігієзнавця – Костя Штеп�

пу, визначивши його захоплення історією, яке починалося зі співпра�

ці семінариста з Полтавським історико�археологічним комітетом [4,

с. 33; 5, с. 97]. До появи та подальшої діяльності цього комітету Воло�

димир Пархоменко спричинився безпосередньо.

21 лютого 1906 року В. Пархоменко став дійсним членом Полтав�

ської губернської вченої архівної комісії (далі – ПГВАК) [1, с. 47], у

якій І.Ф. Павловський, як відомо, виконував функції правителя справ

(ученого секретаря), а також редактора всіх випусків її «Трудов» від

1903 по 1919 р. За свідченням самого В. Пархоменка, того ж таки

1906 р. він став автором проєкту Полтавського церковного історико�

археологічного комітету (далі – ПЦІАК) – об’єднання науковців та

церковних діячів Полтавщини для збирання й вивчення археологічних

пам'яток, наявних у церквах та пов'язаних із діяльністю Церкви.

Комітет було створено у відповідності з указом Священного Сино�

ду від 26 жовтня 1906 р. при архієрейській кафедрі, з давньосховищем

при ньому. Ініціатором його створення став преосвященнійший Іо�

анн, єпископ Полтавський і Переяславський. Ще напочатку 1906 року

він зібрав біля себе невеличке коло осіб, зацікавлених церковною ар�

хеологією, серед яких був і В. Пархоменко, який незадовго перед тим

переїхав до Полтави. Йому як дійсному членові Петербурзького архе�

ологічного інституту владика Іоанн і доручив підготовку «проєкту пра�

вил» (тобто статуту – І.П.) майбутнього комітету [6, с. 37]. До складу

новоствореної установив війшли члени ПГВАК, як�от історик

І.Ф. Павловський, учений�лікар О.Ф. Мальцев (завідувач Полтавської

психоневрологічної лікарні), історик і краєзнавець Л.В. Падалка та ін�

ші. Почесними членами комітету були обрані вчені Петербурга, Мос�

кви, Києва – М.Ф. Біляшівський, М.В. Покровський, Ф.І. Успен�

ський, О.І. Левицький, М.І. Петров, В.О. Біднов та інші. Увійшов до

складу комітету й В.О. Пархоменко, якому на першому засіданні було

доручено виконувати функції члена�діловода (виконував ці обов’язки
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до осені 1909 р.), члена Ради комітету, а також разом із скарбником

А. Житецьким – завідувати давньосховищем [7, с. 4]. 

Комітет розпочав пошуки і придбання для Полтавського давньос�

ховища церковних старожитностей, давніх рукописів, друкованих ро�

біт з історії єпархії, різних історичних джерел у місцевих церковних та

приватних архівах. Комітет також збирав колекції монет, килими,

рушники, козацькі пояси, стріли, твори мистецтва на релігійні сюже�

ти видатних майстрів інших народів. Вів він і пошук експонатів для

музею історії Полтавської битви. На засіданнях комітету заслуховува�

ли доповіді з історії місцевих монастирів та окремих церков, повідом�

лення про надходження до бібліотеки літератури, предметів старовини

тощо. Основні напрями діяльності комітету розгорталися навколо ар�

хівної справи, охорони пам'яток, переважно церковних, польових ар�

хеологічних досліджень тощо.

Як завідувач давньосховища, В.О. Пархоменко безпосередньо опі�

кувався зібранням старожитностей у церквах Полтавської єпархії та

подальшим формуванням полтавської колекції церковної старовини,

про що свідчать журнали засідань комітету та звіт про перший рік йо�

го діяльності [6, с. 48]. Функції завідувача давньосховища він викону�

вав до 5 вересня 1907 року, коли воно було перетворене на музей і від�

крите для відвідувачів щонеділі. З цього часу обов’язки завідувача дав�

ньосховища комітет поклав на священнослужителя Володимира Три�

польського [7, c. 32]. 

Завдяки зусиллям членів комітету, зокрема Володимира Пархо�

менка, було створено історико�єпархіальну бібліотеку. На самому по�

чатку роботи комітетудля його практичних цілей Володимир Олексан�

дрович придбав у грудні 1906 р. у Петербурзі наукову літературу, зок�

рема, з різних галузей спеціальних історичних дисциплін (як�от – па�

леографія, картографія, нумізматика, іконографія тощо), яка мала

прислужитися при визначенні мистецької та культурної цінності ста�

рожитностей, що надходили до давньосховища. Звідти ж учений при�

віз й інші наукові праці, узяті в тимчасове користування в бібліотеці

Археологічного інституту, які одержав за сприяння тамтешнього – ди�

ректора професора Миколи Покровського. Крім того, В. Пархоменко

подарував і кілька власних книг з історії й опису московських древніх

церков бібліотеці комітету [7, с. 7, 12, 33]. 

За дорученням комітету В. Пархоменко брав участь уроботі двох

Всеросійських археологічних з'їздів [8, с. 21]. На ХІV�му з'їзді, що від�

бувся в Чернігові влітку 1908 р. і був майже повністю присвячений ар�

хеології України, В. Пархоменко увійшов до складу Ученого комітету
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з’їзду та виконував обов’язки секретаря секції церковних старожит�

ностей. Разом із В. Трипольським представляли 290 експонатів Пол�

тавського давньосховища, серед інших Плащаницю 1466 р. та Пере�

сопницьке Євангеліє. На з'їзді була також представлена доповідь про

церковні будівлі стилю ампір Полтавської губернії [9, с. 245], очевид�

но, що її виголосив один із полтавських делегатів від комітету або

ПГВАК, можливо, й В. Пархоменко.

У звіті про участь у цьому науковому форумі Володимир Олексан�

дрович згодом писав, що з’їзд дав «багато цікавого тому, хто їздив … з

метою повчитися» [10, с. 69]. Очевидно, учений мав на увазі насампе�

ред себе самого, оскільки, безперечно, прагнув усотувати на подібних

зібраннях знання й досвід маститих науковців, адже пізніше принагід�

но зазначав, що археолого�історичні знання на таких з’їздах «добува�

ються швидше, легше йвідчутніше, ніж шляхом лише одного вивчення

книг» [11, с. 185].

На наступному ХV�му археологічному з’їзді у Новгороді (1911)

В. Пархоменко, який єдиний представляв ПЦІАК, був обраний секре�

тарем відділу пам’яток руської мови й письма, увійшов до складу Вче�

ного Комітету З’їзду та виконував у цьому комітеті обов’язки секрета�

ря [11, с. 180]. На з’їзді вчений зробив нове повідомлення про полтав�

ські старожитності [12, с. 758]. Загалом археологічні з’їзди, учасником

яких був В. Пархоменко, неабияк вплинули на його подальші наукові

зацікавлення. 

Як учений�історик, Володимир Пархоменко починав із проблем

церковної історії, ранній інтерес до якої у нього, очевидно, сформу�

вався передусім під впливом сімейного виховання. Свої перші наукові

розвідки відповідної тематики з доби Гетьманщини ХVІІІ ст. учений

опублікував у «Киевской старине» ще 1904 року. Протягом лише

1905 р. В. Пархоменко надрукував у цьому часописі, за твердженням

А. Портнова, 19 статей, випередивши таких постійних його дописува�

чів, як І. Павловський, В. Модзалевський, В. Данилов [1, с. 92�93].

Переважна частка цих та інших наукових публікацій ученого першого

полтавського періоду мали краєзнавчий характер. Наприклад, одну з

них він присвятив постаті Константинопольського патріарха Серафи�

ма, який останні роки свого життя провів на Полтавщині [13, с. 58].

Ця розвідка вперше побачила світ 1906 р. у «Полтавских єпархиаль�

ных ведомостях», а згодом, 1908 р., була суттєво доопрацьована на ос�

нові нових архівних даних й опублікована у другому випуску «Трудов

Полтавского Церковного Историко�Археологического Комитета» [14,

c. 25]. 
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На підставі архівних матеріалів учений підготував і в 1908 р. опублі�

кував коштом ПЦІАК монографічне дослідження «Очеркистории Пе�

реяславско�Бориспольскойепархии (1733�1785 гг.)». Праця була по�

мічена фахівцями, і 1912 р. історик захистив її як магістерську дисер�

тацію у Київській духовній академії (першим опонентом був Микола

Петров, а науковим керівником – Платон Жукович) [1, с. 48].

У цій праці він зумів відтворити широку панораму церковного і сус�

пільно�політичного життя Лівобережної України доби Гетьманщини

XVIII ст. (у самому підзаголовку праці відзначалося, що це є церков�

но�політичне дослідження). Опублікуванню праці передувала апроба�

ція окремих її розділів на засіданнях Полтавського церковного істори�

ко�археологічного комітету. Так, 31 січня 1907 р. В. Пархоменко

представив на засіданні комітету реферат на тему «Утворення та склад

Переяславсько�Бориспільської єпархії (1733�1785 рр.)», а 15 лютого

того ж року – реферат «Історія ієрархії Переяславсько�Бориспільсько�

їєпархії за часз 1733 р. по 1757 р.» [7, с. 17, 19].

Відтоді В. Пархоменко неодноразово виступав із рефератами своїх

наукових розвідок з історії церкви на засіданнях ПЦІАК, які згодом

друкувалися у «Трудах ПЦІАК». В. Пархоменко був фактичним упо�

рядником і редактором цього видання комітету [15, с. 91].  

До речі, саме Володимир Олександрович представляв на засіданні

комітету 20 травня 1907 р. і рукопис наукової праці І.Ф. Павловсько�

го «Битва під Полтавою 27 червня 1709 р. та її пам’ятники». Імовірно,

Іван Францович з якихось причин не зміг бути на цьому засіданні і по�

передньо доручив зробити відповідне повідомлення В. Пархоменкові.

У журналі, веденому секретарем�діловодом, занотовано, що ця праця

заслуговує особливої уваги з боку комітету. Результатом обговорення

праці І. Павловського стало виділення авторові «200 руб. пособия на

издание указанного труда» [7, с. 29].   

15 липня 1907 р. В. Пархоменко за дорученням комітету брав

участь у святкових заходах із нагоди тисячоліття найстарішого міста

Полтавської єпархії Переяслава, де виголосив промову «Церковно�

історичне значення міста Переяслава». Власне, саме Володимир Олек�

сандрович ініціював таку участь у зв’язку з його «вельми помітною іс�

торичною роллю у церковному житті місцевого краю», яку, власне,

історик принагідно висвітлив у своїй вищеназваній монографії про

Переяславсько�Бориспільську єпархію. До ювілейної дати комітет ви�

дав підготовані В.О. Пархоменком брошури «К тысячелетнему юби�

лею г. Переяслава» [7, с. 44].

Поступово наукові інтереси вченого змінилися. Він став вивчати іс�
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торію раннього християнства на Русі. Свої студії вчений узагальнив у

синтетичній праці «Начало христианства Руси», яка побачила світ у

Полтаві 1913 р., коли сам дослідник уже переїхав до Тифліса, де пра�

цював інспектором народних училищ. Саме ця праця принесла

В. Пархоменкові справжнє наукове визнання. 

Загалом протягом першого полтавського періоду В. Пархоменко

опублікував понад півсотні наукових праць. Найактивніше він друку�

вався у «Полтавских епархиальных ведомостях» (близько 30�ти публі�

кацій), «Киевской старине» (24 публікації), а також «Трудах Полтав�

ского Церковного Историко�Археологического Комитета (3 публіка�

ції). Отже, якщо оцінювати науковий доробок ученого лише цього пе�

ріоду, можна сміливо спростувати стереотип про нього як про істори�

ка «з незначною кількістю праць». У змістовому ж аспекті, як слушно

твердить В.І. Граб, зібрані дослідником фактичні відомості неоцінен�

ні, оскільки значна частина першоджерел, якими він користувався,

втрачена назавжди» [16].
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Людмила Ольховська,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею В.Г. Короленка

Суспільство і людина в Першій світовій війні
(за краєзнавчими матеріалами із фондової колекції 
Полтавського літературно�меморіального музею 

В.Г. Короленка)

Зміни в суспільному житті, зумовлені участю країни у воєнних діях,

зрештою, людина на війні і в тилу, її психологія, мораль, поведінка

потребують детального дослідження, бо, вочевидь, існують загальні

закони розвитку суспільства в аномальних умовах людської ворожнечі

та масового вбивства собі подібних. Ці закони діють в усі епохи, в усіх

країнах, де розгортаються воєнні конфлікти. Видатний письменник,

белетрист і публіцист Володимир Галактіонович Короленко був свід�

ком Першої світової війни, до того ж початок та перші роки цієї траге�

дії йому судилося побачити із Франції. 

27 січня 1914 року, до речі,у річницю свого весілля, разом із дружи�

ною Євдокією Семенівною та старшою донькою Софією митець виру�

шив із Полтави у закордонну подорож для лікування, а також на гос�

тини до родини своєї молодшої доньки, яка з середини жовтня 1912 р.

мешкала на півдні Франції. Цього разу письменникові їхати дуже хоті�

лося, на відміну, наприклад, від подорожі за океан, у США, 1893 р., ко�

ли йому властиві були великі сумніви щодо необхідності тієї подорожі.

А відтак – 29 січня короленківська родина вже була у Берліні, 31�го –

у Парижі. У червні – на початку липня 1914 р. письменник разом зі

своїм зятем Костянтином Ляховичем перебував у Наугеймі (Німеччи�

на), де лікувався ваннами. 3 липня він змушений був повернутися у

Францію, оскільки отримав телеграму про погіршення здоров’я мо�

лодшої доньки Наталії, яка була при надії. 5 липня відбулася приємна

сімейна подія: Володимир Галактіонович став дідусем, у Тулузі наро�

дилася його єдина внучка Софійка. 

18 липня Німеччина оголосила війну Росії, 21 липня – Франції.

Жартуючи, новоспечений дідусь розповідав знайомим, що онучка

врятувала його від німецького полону. Це справді так: залишившись у
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Німеччині, він ризикував би стати полоненим. Але і у Франції не вда�

лося уникнути деяких неприємностей. 24 липня письменника із дру�

жиною затримали на вулиці у Тулузі й доставили в мерію як іноземців

(за твердженням старшої доньки, у зв’язку з настроями перших днів

війни). У мерії після з’ясування всіх обставин члени родини на чолі із

самим Володимиром Галактіоновичем одержали офіційний дозвіл на

проживання у Франції. Відразу В. Короленко передплатив туди пол�

тавські газети, щоб знати, чим живе його рідне місто. І вони в умовах

світової війни доходили до адресатів! До 19 травня 1915 р. письменник

із дружиною (старша донька Софія повернулася у Полтаву раніше)

жили у Франції, після чого їм з великими труднощами вдалося діста�

тися рідних берегів. На батьківщині на них чекав період воєнної роз�

рухи, поразка на фронтах, заборона «Спілок земств та міст», розпуск

Державної Думи.

Наприкінці війни, у серпні 1917 р. письменник написав розлогу

публіцистичну статтю «Війна, вітчизна і людство (Листи про питання

нашого часу)», яка в тому ж 1917 році була видана окремою книгою.

«Війна, яка охопила Європу, – велика і сумна трагедія… Скільки пра�

ці, винахідливості, скільки часу і природних багатств кожної країни

йде на виготовлення знарядь смерті. Зростає тягар податків, бідність;

людям доводиться відмовлятися від необхідного й корисного для жит�

тя, щоб створювати шкідливе, потрібне лише для вбивства… Війна

стає все страшнішою… Людина стала могутнішою за попереднього ди�

куна�предка. Вона піднялася у повітря. Вона опустилася на дно моря.

І всюди внесла можливість війни, і притому війни не місцевої, а за�

гальної… Вже давно передбачували: якщо війна спалахне у ХХ століт�

ті, то вона буде жахливішою від усіх попередніх війн» [2, с. 15�16]. 

Як же змінила Перша світова війна людину і суспільство? На цю те�

му створено цілі томи досліджень. Спробуємо ж додати до цього гі�

гантського полотна деякі фрагменти – роздуми, припущення, нареш�

ті, факти, які ґрунтуються на першоджерелах – документах із фондо�

вої колекції музею.

Нещодавно музейну колекцію поповнив документ – «Звернення до

полтавських громадян» за підписом В.Г. Короленка у вигляді чи то

листівки, чи то плаката, надруковане у Полтавській губернській ти�

пографії. Звернення не має дати, дату можна встановити лише з тексту

документа. Маючи детальні дані (число, день тижня, місяць), рік вста�

новити зовсім не важко: 1916. У зверненні йдеться про те, що групою

осіб, яким вдалося організувати щомісячні відрахування у середовищі

службовців губернського земства на користь військовополонених, бу�



Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, 
присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського

100

ло ініційовано скликання установчих зборів для створення товариства

з метою допомоги співвітчизникам, які потрапили в полон, уже на

постійній основі. Були призначені дата й місце: вівторок, 4 квітня, у

їдальні Губернської управи. Але на цей заклик відгукнулося лише…12

осіб. Чи то люди втомилися, чи зневірилися у власних ініціативах, але

В. Короленко намагався підтримати цю шляхетну справу й доводив до

відома населення нашої Полтави, що нове зібрання планується на

п’ятницю, 14 квітня, у тому самому місці. Важливість події він нама�

гався обґрунтувати: «Тільки таким чином можна заложити основу пос�

тійному збору й здійснити врешті�решт цю потрібну справу, цей свя�

тий обов’язок… суспільства по відношенню до своїх полонених земля�

ків» [5]. Тут на допомогу письменникові прийшов його талант, його

вміння правдиво змалювати всі обставини. Переконуючи читачів у

важливості події, В. Короленко суто діловому тексту прокламації на�

дав емоційного забарвлення: «Громадяни Полтави і Полтавського

краю! Постарайтеся тільки уявити собі становище наших полонених у

ворожій країні, яка на додачу сама терпить нужду. У Німеччині і Авс�

трії, в Болгарії і Туреччині вони перебувають у найбільш жахливих

умовах. Полонені інших країн мають хоча б ту втіху, що про них та про

їхні страждання пам’ятають на батьківщині. Англійці, французи, іта�

лійці отримують з батьківщини постійну та повноцінну допомогу. Ли�

ше до наших полонених, як до безрідних сиріт, ця допомога майже не

доходить, неначе у них й насправді немає батьківщини, немає співвіт�

чизників. Справа доходить до того, що їхнє жахливе становище полег�

шують іноді такі ж полонені інших національностей. Поміркуйте, гро�

мадяни, це ж означає, що ми примушуємо наших земляків на чужині

підтримувати своє існування ледь не подачками інших народів, які бе�

руть на себе наш борг, наше святе зобов’язання. І це не тому, – вип�

равдовує своїх співвітчизників Короленко, – що «ми про них забули

або що ми не співчуваємо їхнім тяжким стражданням, а тому «що ми

відучені старим ладом від ініціативи, ми нелегко організуємося й від

того втратили так багато часу і в цій справі. Будемо ж вдячні тим, хто

починає добру справу. Згадаємо, що коли�небудь ті страждальці, які

витримають жахливі умови полону, повернуться до нас. Необхідно,

щоб ми, ті, яких війна торкнулася меншим тягарем, які не бачили ні

поля бою, ні страждань полону, мали право дивитися їм у очі без соро�

му, але лише із чистою радістю з приводу їх повернення» [5].

Наприкінці звернення подали оголошення про те, що запис у чле�

ни товариства для надання допомоги військовополоненим і пожертви

на цю доброчинну справу приймають у редакціях газет: «Полтавський



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2017 рік

101

день» (Пушкінська, 33), «Хуторянин» (Пушкінська, 55) і «Полтав�

ський Вісник» (Кобеляцька, 7).

Збори відбулися, і на них Володимира Короленка одноголосно об�

рали Почесним головою Полтавського товариства допомоги військо�

вополоненим. Письменник написав ще багато подібних закликів; йо�

го авторства також статут товариства, створений у червні�серпні

1917 р.

Як відомо, у В.Г. Короленка не було подвійних стандартів, його

слова ніколи не розходилися із його ділами. Допомога була істотною: і

від товариства, і особисто від Короленка. Так, Федір Корнієнко, урод�

женець Полтавського краю (він мешкав неподалік дачі письменника у

Хатках), згадував (подано мовою оригіналу): «Я був у пліну в Германії.

Пошлю письмо, а грошей з дому не получаю. Написав Короленкові і

він прислав мені три посилки» [3, с. 168].

У тому ж 1916 році В. Короленко надіслав 100 карбованців «на ко�

ристь російських волонтерів у Франції та їх родин», позначивши, що

це із Полтави, від родини Короленка. Через письменника з цією ж ме�

тою надсилали гроші від інших полтавців, і ми можемо бачити, що су�

ми ці непідлягають порівнянню із внеском письменницької родини:

«Від Л.П. Шимкова – 10 крб., від С.Г. Семенченка – 5 крб., від Н. (ві�
рогідно, ця особа побажала бути невідомою – Л.О.) – 3 крб., від

О.І. Смагина – 10 крб.; від Єлизав. Як. Курбатової – 5 крб., від Я.

(теж не залишив свого імені для історії – Л.О.) – 3 крб.» – зазначив Во�

лодимир Галактіонович у листі до М.П. Сажина [4, № 2154 (887)].

Доброчинність полягала також і в наданні власних книжок. 29 бе�

резня 1916 р. письменник попросив редакцію «Русского богатства» да�

ти необхідну кількість його авторських книгдля організації благодій�

ної лотереї. Книги тут повинні були слугувати великоднім подарунком

воїнам. Надавав Володимир Галактіонович свої видання також для

комплектування бібліотек на фронті: «Кількість не визначаю: 5,10,15

– дивлячись попотребі» [4, № 2156 (889)].

Зрозуміло, що В. Короленко не був «один у полі воїн». Перекона�

них, свідомих патріотів на теренах країни було багато. Тогочасні газе�

ти й журнали переповнені закликами допомагати військовополоне�

ним, які своїми стражданнями у полоні, своєю ностальгією за Батьків�

щиною давно заслужили увагу й любов. Навіть жіночі журнали, які,

ймовірно, передплачували у письменницькій родині, розміщували на

своїх шпальтах подібні матеріали. Ось як детально змальовує «Журнал

для хозяек» № 11 за 1916 р. роль жінки у справі допомоги військовопо�

лоненим: «Безпомічне село. Хто напише там правильно адресу німець�
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кою, навіть російською– Краще, проте, написати адресу правильно

російською, ніж неправильно німецькою: з російською мовою німці

знайомі. Інтелігентна жінка у селі – дружина поміщика, вчителька,

жінка�лікар, фельдшериця тощо, а також учнівська молодь могли б

узяти на себе цей обов’язок. І це не так важко: треба переписати адре�

су з листівки, надісланої військовополоненим.

На німецьких листівках адреса здебільшого друкованими літерами.

Від правильної та точної адреси залежить усе – можливо, сама доля

полонених. Двадцять тисяч поштових відправлень повернені назад,

на поштамт через неправильну, неточну адресу, тим часом як відправ�

лення з точними адресами доходять. Це засвідчив досвід» [1, с. 22].

Не залишилося відомостей, чи відгукнулася на наведений заклик

жіноча половина родини Короленка, але є свідчення, що Володимир

Галактіонович працював саме у такому жанрі: під диктовку писав лис�

ти родичам хатчан, які були на фронті або у полоні. Якось місцева се�

лянка Антоніна Діденко показала одному із дачників, а саме Володи�

миру Беренштаму, затяганий конверт, підписаний характерним коро�

ленківським почерком і адресований у діючу армію. На запитання, що

це за конверт, селянка не забарилася із відповіддю, охоче пояснивши

панові, що це зразок, залишений Короленком, і так лист обов’язково

дійде.

У цій же статті жіночого журналу роз’яснювали типові помилки

простого люду, а також давалислушні рекомендації людям освіче�

ним:«У відділі допомоги військовополоненим при Всеросійській Зем�

ській Спілці відома маса випадків, коли всіляке листування із полоне�

ними обривалося: писали не туди, куди потрібно, не вказували табору,

номера барака, номеру самого військовополоненого.

Жінки у селах та й у повітових містах у змозі взяти на себе також і

ознайомлення селян із способом одержання довідок про військовопо�

лонених, із порядком замовлення ними продуктів через Голландію,

що зараз успішно практикується. Для цього є методички, які безкош�

товно розсилаються міськими комітетами допомоги військовополоне�

ним та Земською Спілкою. Їх можна дістати й на місцях, у земських

управах. Селяни розгублені, впадають у відчай, не знаючи, де і як

знайти близького, узятого в полон. Вони не мають навіть уявлення про

полон. Дізнавшись, що у Москві облаштований притулок для полоне�

них, селяни звертаються туди у пошуках своїх синів, коли зрозуміло,

що у тому притулку утримуються солдати ворожих армій. Село позбав�

лене писемності і йому зовсім не сила впоратися із листуванням, з від�

правкою продуктівза кордон» [1, с. 22].
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У пресі засуджувався флірт із закордонними полоненими. Конста�

туючи, що подібний флірт – це не поодиноке явище, йому була вису�

нута, наприклад, така екстраординарна протидія, як звернення до гро�

мадянок міського голови Філіпенка (місто Обоянь (промовиста наз�

ва!) Курської губернії. Ось його текст: «Останнім часом помічено, що

деякі особи жіночої статі, гуляючи тротуарами побіля будинків, де роз�

міщуються військовополонені офіцери, дозволяють собі кидати їм у

вікна квіти і демонструвати ворогам нашим знаки уваги, викликаючи

цим глибоке почуття обурення громадян міста.

Для профілактики цього і аби запобігти можливим протестам пуб�

ліки, що прогулюється тут, проти таких антипатріотичних дій з боку

громадянок міста, вважаю за необхідне просити наших громадянок

припинити ці дії, пам’ятаючи, що ці полонені узяті на полі брані зі

зброєю у руках, на яких кров наших доблесних захисників батьківщи�

ни, і що приділення їм уваги ганебне» [1, с. 19].

У 1915 році допомога від родичів складалася із великої суми гро�

шей, що були переведені в полон поштою. Але у 1916 році в газетних та

журнальних статтях радили відправляти краще їстівні продукти, ніж

гроші: на гроші неможливо купити у тій же Німеччині їстівного: про�

даж багатьох, майже усіх продуктів першої необхідності був забороне�

ний у табірних ятках. У Петрограді (Фонтанка, 112, кв. 2) був організо�

ваний гурток «Прийомних матерів російських військовополонених»

за прикладом французької «Спілки хрещених матерів французьких

військовополонених». Члени цього гуртка зобов’язувалися взяти під

свою опіку хоча б по одному воїну, який перебував у полоні. Цікаво,

що тут малася на увазі скоріше моральна опіка, а матеріальний бік

справи цілком був уже на совісті так званої прийомної матері. Членки�

ня гуртка була зобов’язана не менше одного разу на місяць надіслати

«своєму прийомному сину» листа і посилку, причому в останній може

бути хоча б фунт (трохи менше півкілограма) житніх сухарів. Важли�

вим було те, щоб полонений не відчував себе одиноким і забутим. У

пресі висловлювалося припущення, що кожна родина має можливість

виділити раз на місяць щось і краще, ніж фунт висушеного чорного

хліба.

Щоб стати членом згаданого гуртка, треба було заявити (письмово,

за вказаною адресою) про своє бажання й надіслати 50 копійок (мар�

ками) на поштові витрати. Усі довідки й вказівки гурток обіцяв нада�

вати новим членам негайно.

Ціни на все, а особливо на продукти, виростали катастрофічно

швидко. Зрозуміло, що це турбувало читачів, а особливо читачок�гос�
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подинь. Ось безапеляційна характерна відповідь тих часів на запитан�

ня, якими будуть ціни: «в Одесі, як і всюди, життя дорожчає не по

днях, а по годинах, тому вказати вам, які там будуть ціни до того часу,

коли до вас дійде ця відповідь, неможливо (рубрика «Поштова скринь�

ка»)» [1, с. 31].

Короленківська родина разом із іншими співвітчизниками у ці тяж�

кі роки теж повинна була затягнути пояси. Головними продуктами на

той час були: хліб, картопля, крупи, борошно, макарони. Ці продукти,

як стверджував той же «Журнал для хозяек» (№ 11 за 1916 р.), у поєд�

нанні із вершковим маслом або навіть салом, молоком і зеленню, мог�

ли замінити м’ясні страви, що для більшості населення стали недос�

тупними. М’ясо, ціна якого доходила майже до карбованця за фунт,

було вже делікатесом, дозволити його собі могли лише дуже забезпече�

ні люди, та й ті дуже часто не могли його дістати ні за які гроші. Номе�

ри згаданого журналу 1916 р. рясніють закликами споживати якомога

більше хліба, причому його рекомендували пекти самим: «Домашній

чорний хліб обійдеться не дешевше магазинного, але він буде незрів�

нянно ситнішим та смачнішим. Такого хліба можна з’їсти фунт на

день із задоволенням, а покупного не з’їсти і чверті фунту. Білий хліб

– поживний – коштує у продажу тепер 12 копійок. При домашньому

виготовленні він обійдеться у 8 копійок і буде значно поживнішим че�

рез відсутність великої кількості води, що є у магазинному поживному

або французькому хлібові» [1, с. 7]. Там же пропонували вживати спо�

чатку дешевші каші: гречану (30 коп. фунт), ячмінну, пшоняну, котле�

ти із квасолі, а потім уже більш дорожчі продукти: макарони і рис; для

супів: горох, сочевицю, вермішель та перлову крупу. Нагадували не за�

бувати про домашній квас, «незамінний для небагатих людей» [1, с. 7],

який можна споживати знову ж таки із накришеним хлібом. До речі,

деякі читачки висловили обурення з приводу здешевлення рецептів,

мовляв, кому дорого, нехай не готують за журнальними рецептами.

Слід віддати належне редакції: вона цих непатріоток присоромила.

Цікаво, що в цих же журналах, так само, як і в газеті «Нива» воєн�

них літ, є рубрика модного одягу. Автори цієї рубрики неначе виправ�

довуються за те, що у моді розкіш, але вони безсилі цьому протидіяти.

Навіть викрійки збільшилися у ціні, тому що збільшилися вдвічі ціни

на папір. Пропонуються: ротонда, манто, костюм тайер, англійський

та фантазі, спідниця амазонка з коліном або підбором, шемізетка із

мережива та шифону.

Яким би важким та страшним не було це випробування – війна –

мусимо констатувати, що вона принесла новий досвід. На одному по�



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2017 рік

105

люсі були втрати, голод, полон, на другому – взаємна допомога, під�

тримка, щире бажання поділитися тим, що маєш, бо це може врятува�

ти комусь життя, захистити від смерті. А ще усвідомлення безпосеред�

ньої участі у долі своєї країни, хвиля патріотизму, перевірка незлам�

ності моральних цінностей. Володимир Короленко закінчив свою

програмну публіцистичну статтю «Війна, вітчизна і людство» такими

словами: «якщо ці нариси… спрямують деякі уми на усвідомлення

важливості батьківщини, пробудять у деяких серцях старе, святе за�

конне почуття вічної любові до вітчизни, то я буду вважати, що я не да�

ремно думав над цими тяжкими питаннями нашого страшного часу»

[2, с. 47].
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Юрій Гужва, 
історик, краєзнавець

Рафаель Салітан. Кілька штрихів 
до родоводу полтавського фотографа

Донедавна вважалося, що перше фотоательє у Полтаві відкрив 1861

року Лейба Тираспольський, який став засновником цілої династії фо�

тографів дореволюційної Росії. Його діти і внуки у різний час володіли

фотосалонами в Одесі, Херсоні, Миколаєві, Саратові, Житомирі, Єли�

заветграді, Катеринославі, Полтаві, Москві, Воронежі, Лодзі, Варшаві

тощо. Однак останнім часом знайдено кілька ще більш ранніх фото�

графій, які можна датувати 50�ми роками ХІХ ст. Їх авторами були

Ф. Тадовський, котрий працював у фотоательє провізора Костянтина

Ромера, внучка якого пізніше стала дружиною найвідомішого полтав�

ського фотографа Йозефа Хмелевського (ательє останнього працюва�

ло в Полтаві з 1875 р.), Фр. Такман, можливо, ще хтось. За короткий

час заняття фотосправою набуло значного поширення. У Полтаві один

за одним відкривалися фото� та портретні салони, яких на початок

ХХ ст. вже налічувалося більше десятка. Серед полтавських фотомайс�

трів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. можна відзначити Євгена

Котельникова, художника Василя Волкова, Бориса та Гдаля Варшав�

ських (з 1877 р. та з 1889 р. відповідно), Юлію Горсальку (з 1891 р.),

Костянтина Лєхніцького (з 1892 р.), Аврама�Лейбу Смілянського 

(з 1895 р.), Мойсея Фріденталя (з 1896 р.), Хаїм�Бера Бериславського

(з 1896 р.), Григорія Харлаба (з 1908 р.), Давида Меєровича (з 1912 р.),

Давида Волинського (з 1912 р.), Янкеля Вінштейна (з 1914 р.) та інших

– загалом можна назвати до 30�и прізвищ. На жаль, дуже мало інфор�

мації маємо про цих майстрів (окрім хіба що Волкова, Хмелевського та

Фріденталя), і пам'ять про них залишилася лише в їхніх роботах [1]. 

Серед полтавських фотографів того часу одне з чільних місць нале�

жить і Рафаелю (Рафаїлу) Осиповичу Салітану. Про нього було відомо

лише те, що його будинок під № 11 (пізніше – № 15?) стояв на розі ву�

лиці Кобеляцької та Карпівського провулка (тепер вул. Європейської

та пров. Р. Шухевича) і в ньому з 1896 р. містилося фотоательє

майстра [2]. 

Переглянувши полтавські Пам'ятні книги того часу, ми можемо

константувати, що перше своє ательє він відкрив не в Полтаві, а в Кре�
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менчуці ще 1895 р., а вже через рік, очевидно, переїхав до Полтави [3].

Варто зазначити, що в перші кілька років він мешкав і тримав фотоа�

тельє у будинку міщанина Абеля Ванцвайга на Кобеляцькій вулиці, а

потім, можливо, викупив його, оскільки пізніше згадується вже як

власник цього будинку [4]. Крім самого ательє, тут був також магазин

і склад (депо) фотоприладдя. 

Відомо також, що в 1910�х рр. Р. Салітан утримував ще й один із

двох у Полтаві спеціалізованих фотомагазинів, який містився на

Ново�Петровській (тепер Гагаріна) вулиці [5].

І хоч Р. Салітан участі у різних виставках не брав, нагород у нього не

було, як, наприклад, у Й. Хмелевського, але його фотоательє користу�

валося не меншою популярністю у полтавців та гостей міста. У тих же

Пам'ятних книгах у списку фотографів його ім'я завжди значилося од�

ним із перших. Про високий рівень його робіт свідчить і реклама, яку

фотомайстер постійно друкував у періодичних виданнях. Наприклад, у

газеті «Полтавские губернские ведомости» за 19 жовтня 1900 р. гово�

риться: «Получены в большом и разнообразном выборе рамы, альбо�

мы, багет и паспарту в складе фотографических принадлежностей

Рафаэля Салитана в Полтаве. Специальная отделка картин и портре�

тов в паспарту и багетные рамы. Цены вне конкуренции» [6]. У путів�

нику за 1909 р. реклама звучить так: «Лучшие фотографические сним�

ки, вне всякой конкуренции, только в фотографии Рафаэля Салитана,

Кобелякская улица, свой дом. Пробные карточки всем бесплатно» [7]. 

Жовтневий переворот 1917 р. у Петрограді і наступні буремні події,

внесли корективи у долю багатьох митців того часу. Це стосувалося і

Рафаїла Салітана. Як уже зазначалося, жодних біографічних даних про

фотографа немає і його подальша доля достеменно невідома. У серпні

1919 року в полтавських газетах з'явилося оголошення про продаж фо�

тоательє Салітана [8]. Очевидно, в цей період воно й закрилося, а ро�

дина виїхала з Полтави, перебравшись до Петрограда. Чому саме туди,

можна лише зробити припущення. Так, у списку петербурзьких жите�

лів станом на 1913 рік значаться Осип Савелійович Салітан та, очевид�

но, його донька Роза Осипівна Салітан [9]. Чи мають вони якийсь сто�

сунок до Рафаїла Осиповича Салітана, невідомо. Можливо, це були

його батько й сестра, можливо просто родичі, а можливо й однофа�

мільці. Але є фактом, що сім’я Салітанів, за винятком однієї з доньок,

яка раніше вийшла заміж і жила в Харкові, із Полтави переїхала до

Петрограда. 

В архіві Служби безпеки України в Полтавській області зберігаєть�

ся кримінальна справа на сина фотографа – Ісака Рафаїловича Саліта�
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на, з якої можемо отримати певні відомості про цю родину. Наприк�

лад, там вказаний склад сім'ї Салітанів, тобто дані про дітей Рафаїла

Осиповича, станом на 1938 р. Згідно з цим документом, він мав чоти�

рьох синів та двох доньок:

– найстаршим був Марк, 1894 р. н. У 1938 р. працював заступником

директора контори Ленінградського союзкультторгу; 

– Єлизавета (в заміжжі – Асє), 1895 р. н. Працювала бухгалтером у

Харкові; мешкала там на вул. Клочковській, 17; 

– Ісак, 1896 р. н. Військовий. Мешкав у Москві по вул. Серафимо�

вича, 2 (про нього мова піде нижче); 

– Борис, 1903 р.н. Був комерційним директором Ленінградського

будинку торгівлі [10]; у роки Другої світової війни служив у Військово�

морській медичній академії на посаді начальника ОВС (рос. «отдел ве�

щевого снабжения»), мав звання лейтенанта інтендантської служби;

1945 р. нагороджений медаллю «За перемогу над Німеччиною у Вели�

кій Вітчизняній війні 1941�1945 рр.» [11]; 

– Яків, 1906 р. н. Психічнохворий. Мешкав у Ленінграді; 

– Берта (в заміжжі – Краснова), 1907 р. н. Домогосподарка. Також

мешкала в Ленінграді; її чоловік працював на Ленінградському молоч�

ному комбінаті [12]. 

Про самого Ісака Салітана відомо, що він закінчив Полтавське

комерційне училище. Ще 1918 року вступив до лав Червоної Армії. Во�

ював у складі 1�ї Кінної армії, де пройшов шлях від рядового бійця�

кіннотника до командира кавалерійського полку. Після завершення

війни направлений на навчання у Військову академію ім. М. Фрунзе.

Після її закінчення в 1928 р. працював у Генеральному штабі РСЧА,

начальником академічного відділу в Головному управлінні вищих вій�

ськово�навчальних закладів РСЧА. З 1936 р. обіймав посаду помічни�

ка начальника військового училища ім. ВЦВК, мав звання полковни�

ка. У 1925 р. нагороджений Почесною грамотою ЦВК Білоруської РСР

[13]. Є автором книг з військової справи: «Бій на коні і в пішому

строю» (1927 р.), «Кіннота та її бойова робота» (1929 р.), «Служба кін�

ноти. Посібник для інструкторів ОСОАВІАХІМу та начскладу запасу»

(1935 р.), а також перекладів російською мовою праць іноземних авто�

рів: «Війна на італійському фронті. 1915�1918» Луїджі Вілларі (1936 р.)

та «Катастрофа 8 серпня 1918 р.» Тіло фон Бозе (1936 р.). 

15 лютого 1938 року Ісака Салітана заарештували органи НКВС за

звинуваченням у приналежності до т. зв. «антирадянської військово�

фашистської змови», яка начебто ставила своєю метою повалення ра�

дянської влади збройним шляхом, здійснення терористичних актів,
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проведення підривної роботи з ослаблення РСЧА тощо [14]. 

Ісак Рафаїлович спочатку відкидав ці звинувачення, але вже за

кілька днів, під тиском слідчих, змушений був визнати себе винним і

дати ті свідчення, які від нього вимагали. Так, він свідчить, що у вій�

ськово�фашистську змову в РСЧА його залучив ще влітку 1935 року

колишній заступник начальника 4�го відділу Генштабу РСЧА комбриг

Аркадій Іванович Сатін на квартирі у завідуюча відділу редакції газети

«Красная звезла» полковника Казимира Антоновича Залевського,

який немовбито так само був членом цієї організації. До антирадян�

ської «змови» належали також старший викладач курсів підвищення

кваліфікації комскладу РСЧА «Выстрел» майор Олександр Григоро�

вич Онацевич та колишній начальник УВНЗ РСЧА, член Військової

Ради при наркомі оборони СРСР, армійський комісар 2�го рангу Йо�

сиф Яремович Славін (Бас), який начебто і давав завдання щодо під�

ривної роботи. Як Салітан вів цю «підривну роботу» в училищі

ім. ВЦВК, де працював, він засвідчив на допиті: «Щоб порушити пра�

вильний процес навчання і цим самим знизити якість підготовки ко�

мандирів, я часто міняв викладачів, запізнювався зі складанням роз�

кладів і ламав навчальні плани. Це вносило безлад у навчальний про�

цес, знижувало якість підготовки командирів; крім того, це викликало

невдоволення у курсантів і командирів». Ісака Рафаїловича звинувачу�

вали ще й у тому, що залучив до антирадянської «змови» двох виклада�

чів училища ім. ВЦВК –Василя Михайловича Зубарєва та Анатолія

Івановича Єрохіна, а також шпигував на користь Польщі (а в деяких

документах – Англії). Щодо останнього факту, він свідчив таке: «У

1934 р. я займався вивченням англійської мови у себе на квартирі. Мо�

їм викладачем був Реймерс Борис Дмитрович, який на той час працю�

вав викладачем англійської мови… Навчання велося методом живого

спілкування – запитань та відповідей. Реймерс задавав мені запитання

головним чином на побутові та військові теми. Із моїх відповідей він

робив висновок, що я не зовсім задоволений своїм матеріально�побу�

товим становищем. Під час бесіди він мені говорив, що офіцери іно�

земних армій живуть значно краще, ніж офіцери РСЧА. Під час уроків

Реймерс непомітно ставив запитання так, що в моїх відповідях на них

містилися таємні відомості про Червону Армію, а також ті, які не під�

лягали загальному оприлюдненню. Одного разу на уроці Реймерс мені

заявив про те, що я йому розповів такі таємні свідчення, і тепер я зму�

шений буду їх давати кожного разу на його вимогу. Я, боячись відпові�

дальності за раніше надані йому таємні свідчення, дав свою згоду зай�

матися шпигунством» [15]. 
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Усі названі вище особи також були репресовані як учасники «анти�

радянської військово�фашистської змови». 

Як вибивалися потрібні свідчення, ми знаємо. Слідчий НКВС

В. Анохін, який брав участь у розслідуванні цієї та інших справ, пізні�

ше на допиті свідчив, що не пам’ятає, чи застосовував до Салітана «не�

законні методи слідства», однак не відкидає цього, оскільки «заареш�

тованих на допитах били всі співробітники, які вели слідство» [16].

16 вересня 1938 р. було складено обвинувальний висновок на І. Са�

літана і справу передано до суду. Закрите судове засідання виїзної сесії

Військової колегії Верховного Суду СРСР відбулося в Москві 20 ве�

ресня того ж року. На суді підсудний заявив, що винним себе не виз�

нає, про існування військової змови нічого не знає, його ніхто не вер�

бував, шпигунством не займався, правильність показів свідків запере�

чує, а свої свідчення, дані на попередньому слідстві, не підтверджує,

оскільки обмовив себе під тиском слідчих. Незважаючи на це, суд

ухвалив рішення – «піддати його вищій мірі покарання – розстрілу».

Того ж дня вирок було виконано [17]. 

Але на цьому справа не закінчилася. Після арешту Ісака Рафаїлови�

ча постраждала і його дружина Паня Федорівна. Ось як вона пізніше

писала про це: «…15 квітня 1938 р. до мене на квартиру по вул. Сера�

фимовича, 2, кв. 202 у м. Москві прийшов капітан органів НКВС, ві�

дібрав у мене всі документи, описав основне майно, вручив мені від�

ношення на ім'я начальника Управління НКВС м. Рибінська (Ярос�

лавської обл. – Авт.) і заявив мені, що я можу взяти із собою дві валізи

з речами, а інші речі будуть конфісковані. Він відвіз мене на вокзал, де

вручив мені залізничний квиток до ст. Рибінськ. Там я й прожила в

засланні до 1954 р…» [18].   

У лютому 1956 р. Військова колегія Верховного Суду СРСР справу

переглянула і за відсутністю складу злочину припинила її, а вирок від

20 вересня 1938 р. відмінила. Таким чином Ісака Рафаїловича Саліта�

на було повністю реабілітовано [19].
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Людмила Шендрик,
заступник директора з наукової роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Карти і плани Полтавської битви 
в колекції музею І.Ф. Павловського

Військові карти і плани, схеми бойових порядків військ, складені

учасниками чи свідками тих чи інших військових операцій та битв, є

важливими історичними джерелами. Вони дають чітке уявлення про

фортифікаційні споруди, бойові порядки військ, про хід і послідов�

ність битви, про дислокацію та переміщення військ, про використан�

ня військовим командуванням природних особливостей місцевості.

Географічна основа військових карт і планів є джерелом для дослід�

ження топографії району бойових дій, а також окремих географічних

елементів (рельєф, гідрографія, ліс, дороги, болота та ін.), що відігра�

ють важливу роль у підготовці й ході битви, у виборі бойових порядків.

З історії Полтавської битви є чималий масив картографічного мате�

ріалу, створений як безпосередніми учасниками баталії, так і наступ�

ними поколіннями військових картографів. Карти і плани з історії

Полтавської битви збирав і використовував у своїх дослідженнях бата�

лії І.Ф. Павловський. У монографії вченого «Битва під Полтавою

27 червня 1709 року і її пам’ятники» видання 1908 року вміщено чоти�

ри плани битви. Така ж їх кількість у розширеному та доповненому ви�

данні цієї праці 1909 року [5]. Перший план, який подав у книзі Іван

Францович, містить усі надписи російською мовою. Ким створений

план, невідомо, але в його основі достеменно лежить план битви Пет�

ра І з огляду на форму другого укріпленого табору та систему редутів:

6 у поперечній і 4 у повздовжній лініях, розташованих Т�подібно, які

перекривають простір поміж Яківчанським і Малобудищанським ліса�

ми. Схематично, як і на плані Петра І, показано дислокацію військ під

час битви. Другий план – копія з плану битви невідомого автора, на

якому повздовжні редути (їх три) зображені під косим кутом до попе�

речної лінії із шести редутів, але, що важливо, система фортифікацій

перекриває прохід між лісами. Другий укріплений табір московського

війська, як і на попередньому плані, має трапецевидну форму. Третій

план – копія з плану 1714 року французького картографа Ніколаса де
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Фера. На ньому показано тільки п’ять редутів, і вони розташовані

вздовж узлісся Яківчанського лісу, залишаючи вільний прохід для

шведської армії до укріпленого табору війська Петра І, а сам табір має

трикутну форму та зображено ще два редути з лівого флангу від табору.

Четвертий план, який подав І.Ф. Павловський, – копія з плану 1709

року французького картографа П’єра Гуссона. Цей картограф показав

п’ять редутів уздовж узлісся Яківчанського лісу та два редути для прик�

риття лівого флангу другого укріпленого табору московської армії,

який має трикутну форму [5].

На жаль, Іван Францович не прокоментував подані у своїй моног�

рафії карти битви, авторство їх визначалося нами в ході цього дослід�

ження. Але те, що вчений використовував «Реляцію Полтавської бит�

ви» та «Ордер де баталії», укладені Петром І, не викликає сумніву. Ад�

же у дослідженні І.Ф. Павловський чітко описав фортифікаційні ук�

ріплення, зведені московською армією напередодні битви, визначив

конфігурацію другого укріпленого табору війська Петра І, кількість

редутів, їх форму та систему розташування з указанням на причини,

чому саме такі оборонні споруди були побудовані за планом москов�

ського командування [5, с. 35].

У монографії «Битва під Полтавою 27 червня 1709 року і її пам’ят�

ники» видання 1909 року, в заключній главі, І.Ф. Павловський пові�

домив читачів про зібрані предмети для майбутнього музею Полтав�

ської битви на Шведській Могилі. Серед них 15 планів баталії, отрима�

них від Військово�ученого архіву Генерального Штабу, один – зі

шведського Королівського архіву та ще два без указання джерела їх

надходження. Отже, в колекції Івана Францовича було вже 18 карт�

планів битви [5, с. 249]. Водночас учений зазначив, що очікує на отри�

мання нових експонатів для музею, в тому числі й планів битви [5,

с. 251]. З цього масиву карт І.Ф. Павловський обрав для друку в книзі

тільки чотири, на його думку – основних. Ці плани різняться поміж

собою, адже показують різну конфігурацію фортифікаційних укріп�

лень московської армії, їх кількість та місце розташування.

1910 року І.Ф. Павловський уклав «Каталог музею Полтавської

битви на Шведській Могилі». Серед експонатів є 22 карти�плани бата�

лії [6, с. 18, 19, 32]. Відомості про ці карти досить скупі. Єдине, що

можна встановити, і то не для всіх карт, за винятком чотирнадцяти, –

джерело їх надходження: 7 – із Військово�ученого архіву Генерально�

го Штабу; 1 – з архіву Військово�ученого Комітету; 1 – із Стокгольм�

ського Королівського архіву; 1 – із Академії Художеств; 1 – із «Книги

Марсової»; 1 карту склав на підставі архівних джерел О. Несвіцький,
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потім цей план у збільшеному масштабі накреслив викладач Петров�

ського Полтавського кадетського корпусу А. Корольов; 1 карту нак�

реслив і подарував музеєві штабскапітан Нижньогородського полку

Суслов; 1 карту створив син О. Несвіцького Борис, на той час гімна�

зист 6 класу полтавської гімназії. Під номером 336, тобто в останніх

числах нумерації Каталогу, Іван Францович вказав на наявність у ко�

лекції музею карти «План поля Полтавської битви 27 червня 1709 ро�

ку. Знятий інструментально у травні 1909» [6, с. 32]. Але, на жаль, він

не зазначив, ким виконаний цей план. Проте з джерел відомо, що на�

передодні ювілейної дати 200�річчя Полтавської битви топозйомку

поля здійснили офіцери Корпусу військових топографів Кусов і Мі�

хельсон, а фотографії головних історичних місць виконав капітан Ген�

штабу О. Носков [1, с. 280]. У травні рекогносцировку поля Полтав�

ської битви здійснив і капітан А. Соколовський. Назви карт, створе�

них цими офіцерами, не співпадають із назвою карти за Каталогом

І.Ф. Павловського. І все ж можна припустити, що вони обидві були в

колекції музею Полтавської битви на Шведській Могилі. План А. Со�

коловського, з поясненням до нього, вийшов у видавництві «Полтав�

ського голосу» 1909 року [7]. На нашу думку, Іван Францович просто

не міг не придбати його. Карта Кусова�Міхельсона була опублікована

у додатку карт Полтавської битви під № 16 у ювілейному збірнику до

200�річчя Полтавської баталії видання «Общества ревнителей воен�

ных знаний». У Каталозі І.Ф. Павловський подав перелік наймену�

вань книг бібліотеки музею, де під № 19 зазначено це видання [6,

с. 34]. Отже, карта Кусова�Міхельсона теж була в колекції музею Пол�

тавської битви на Шведській Могилі. 

Капітан А. Соколовський, досліджуючи територію історичного по�

ля, основний акцент зробив на рекогносцировці місцевості по шляху

наступу армії Петра І до поля Полтавської битви. На карті позначені

місця, де здійснювалася переправа московської армії через Ворсклу,

зокрема й артилерії. На місцевості, що особливо важливо, військовий

картограф віднайшов залишки земляних валів першого укріпленого

табору (плато на узвишші с. Семенівки) та редутів, які були спорудже�

ні для його прикриття (на схід від Побиванки). Ці фортифікаційні спо�

руди знайшли теж відображення на карті [7]. А. Соколовський позна�

чив систему редутів (як і на плані Петра І) перед другим укріпленим та�

бором і сам цей табір. Водночас він зазначив, що місце другого укріп�

леного табору співпадає з частиною території, яку займає літній спор�

тивний табір Петровського Полтавського кадетського корпусу, та під�

креслив, що відтворена кадетами частина фортифікаційних укріплень
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табору відповідає історичним [3, с. 253].

Отже, карта А. Соколовського є важливим історичним джерелом,

створена фахівцем картографічної справи з використанням новітніх

на той час технічних засобів для проведення топозйомки та з прив’яз�

кою плану Полтавської битви до місцевості.

Наслідком роботи офіцерів з Корпусу військових топографів Кусо�

ва і Міхельсонабула карта «План современных окрестностей г. Полта�

вы, заключающий место переправы армии Императора Петра І через

р. Ворсклу и поле сражения 27 июня 1709 г.» [2]. Дослідження поля

провадилося через двісті років після баталії. Якщо особливості рельє�

фу практично не змінилися (на карті офіцери позначили висоти, ви�

балки, яри, ставки, заболочені місця та ін.), то сама територія, на якій

відбулася битва, змінилася докорінно. Значно зменшилася площа

обох лісів – Яківчанського і Малобудищанського. Через поле була

прокладена залізниця, яка пройшла поміж 5 та 6 редутами поперечної

лінії. Збудована шосейна дорога Полтава – Зіньків пройшла поміж

другим і третім редутами поперечної лінії. На місцевості Шведська

Могила, де був один з епіцентрів битви, навколо братської могили за�

гиблих воїнів Петра І виникло ціле поселення. Зросла кількість насе�

лення, а через це збільшилася площа сіл Малі Будища, Побиванка,

Тахтаулове, Семенівка, Петрівка. Дальні Павленки, Яківці, Івонченці.

На ділянці поля, де відбувався завершальний етап битви, з’явилися за�

будови госпіталю душевнохворих, земської економії, черепичного за�

воду. Усі ці зміни знайшли відображення на карті Кусова – Міхельсо�

на [2]. Військові топографи позначили на карті місця редутів, ознако�

вані обелісками (цікаво, що біля третього редуту повздовжньої лінії

показана царська ставка – будинок для Миколи ІІ під час його перебу�

вання у Полтаві 26�27 червня 1909 року), щойно зведені пам’ятники

шведам від росіян та шведам від співвітчизників, літній спортивний

табір Петровського Полтавського кадетського корпусу на території

другого укріпленого табору царської армії [2]. Тобто Кусов і Міхельсон

зробили кореляцію плану Полтавської битви до сучасної (1909 рік) то�

пооснови. Отже, карта цих військових топографів є унікальним джере�

лом для порівняння топооснови поля битви 1709 року через 200 років

– у 1909, а відтак із сучасною топоосновою – через триста років по

битві, та через сто років від часу створення карти.

У серпні 1911 року поле Полтавської битви досліджували офіцери

Шведського Генерального Штабу Карл Бенедік і Фрей Рюдеберг [4,

с. 390]. Згідно з інструкцією Генштабу, вони мали з’ясувати, де похо�

вані загиблі під час битви шведські воїни, як були розташовані мос�
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ковські укріплення, відтворити в цілому топографію (наскільки зміни�

лася місцевість через 200 років), нанести на карту важливі епізоди бит�

ви. У цих дослідженнях шведським офіцерам допомагав, був консуль�

тантом І.Ф. Павловський, базуючись на картографічному матеріалі з

колекції свого музею, зокрема, й картах А. Соколовського та Кусова і

Мехельсона.

Отже, картографічний матеріал музею Полтавської битви на Швед�

ській Могилі, зібраний І.Ф. Павловським, був вагомим, мав різні ва�

ріанти планів баталії, плани фортифікаційних укріплень навколо Пол�

тави, карти з позначенням розташування військ до Полтавської битви

та під час неї. І хоч музей І.Ф. Павловського припинив свою роботу

1918 року, але збереглися праці вченого, присвячені історії Полтав�

ської битви, з картами і планами події, які є основою для подальшої

роботи щодо дослідження історичного поля.
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Віта Гармаш,
головний зберігач фондів

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Московські та шведські знамена в колекції
ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Серед реліквій Полтавської баталії почесне місце посідають прапо�

ри – свідки і учасники цієї події. Здобуття в бою ворожого знамена

завжди вважалося подвигом. Так, понад 2000 прапорів, захоплених

шведами в різних боях, були зібрані на початку ХІХ століття в усипаль�

ниці Шведських королів [1, с. 30]. За даними «Журнала… Петра Вели�

кого», у Полтавській битві було захоплено 137 шведських штандартів

та прапорів [5].

У колекції музею історії Полтавської битви зберігається п’ять зна�

мен: три – московського війська і два – трофейні шведські. Історія їх

створення, походження і є темою цього дослідження. 

Уперше, ще в середині ХІХ століття, до історії створення знамен

звернувся Лукіан Яковлєв у своїй праці «Русские старинные знамена».

Він типологічно розподілив їх на групи: великих государів, великі пол�

кові знамена, воєводські, стрілецькі, полків іноземного строю, ко�

зацькі прапори, значки. Л. Яковлєв дав визначення поняттям «стяг» і

«знамено»: «В ХV веке название знамя начинает входить в употребле�

ние; в ХVІ веке оба названия стяг и знамя встречаются одинаково; к

концу ХVІ века слово – стяг употребляется все реже и реже, и к нача�

лу ХVІІ века вовсе выходит из употребления, уступив место слову –

знамя» [8, с. 17].

О.В. Вісковатов у своїй праці «Историческое описание Одежды и

Вооружения Российских войск» дав таке визначення поняттям «стяг»

і «знамено»: «В России первоначальное название знамени было стяг, и

как войска имели обыкновение сражаться вокруг своих стягов, рас�

пускавшихся только перед битвою, то от этого и произошли встречае�

мые у летописцев выражения: поставить стяг, наволочить стяг, озна�

чающие приготовления войска к бою» [3, с. 110].

В енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза і І.А. Ефрона зазна�

чається, що знамено – стяг, хоругв, прапор. Тобто, терміни «стяг» і

«знамено» тотожні. Знамено – цеодиничний виріб, тоді як прапор –
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навпаки, вирібмасового виробництва. Наприклад, прапор може бути

держави, а знамено – конкретного полку. 

У Московській державі до петровських реформ полкові знамена,

знамена воєводські і сотенні Государева полку, всі без винятку, виго�

товляли у казні, інші знамена – у військах. Їх виготовлення відбувало�

ся в майстернях Зброярного приказу під наглядом боярина та зброяра.

Іноді знамена кроїли і шили на казенному дворі, потім передавали до

Зброярного приказу для остаточного оформлення [8, с. 105].

Виготовлення знамен розпочинали тільки за іменним указом царя.

Спочатку за певним зразком їх кроїли, а потім зшивали кравці казен�

ного приказу. Розписували їх іконописці разом зі своїми учнями. На�

писи і слова, затверджені царем, писали словописці. Древко робили

теслі Зброярного приказу, для полкових знамен в основному із липи,

для інших – із осикового чи ялинового дерева. Древко було кругле і

тонке, його обшивали полотном, розфарбовували. Затверджені царем

знамена відправляли до полків, а ті, що не пройшли огляд, – у Зброяр�

ну велику казну на зберігання [8, c. 108].

Старі знамена, а також ті, що поверталися з полків, були під нагля�

дом Зброярного приказу і зберігалися: Государя знамена в хоромах на�

горі, всі інші – у Зброярній палаті. Відомості про знамена заносили у

загальний розпис Зброярної казни, а потім здавали для обліку зброяр�

ним наглядачам, які відповідали за їхню цілісність і збереження [8,

с. 111]. Надходження і видачу знамен записували у спеціальних кни�

гах. Час від часу знамена у Зброярній казні переглядали, звіряли і піс�

ля кожної перевірки переписували. Найстаріший такий перепис зна�

мен датується 1638 роком. У ньому записано: старих полкових знамен

– 5, нових – 4, воєводських – 4. 

З утвердженням на московському престолі Петра І починає форму�

ватися регулярна армія. Цар упорядкував систему полкових і ротних

знамен. До нього вона була досить заплутаною, з чималою кількістю

кольорових поєднань, малюнків і розмірів полотнищ. У 1695 році зат�

вердили зразки нових знамен. Гвардійські Преображенський і Семе�

нівський полки були першими, які отримали від Петра І знамена но�

вого зразка. 

Дослідник прапорів Л. Яковлєв зазначив, що Велика Північна вій�

на розпочалася 1700 року за участі військ старого зразка і під старими

знаменами. При цьому він посилався на записи Московського архіву

Зброярної палати і доводив, що в похід 1700 року було надане велике

Государеве знамено царя Івана Васильовича Грозного. Тому, на його

думку, й інші знамена були старого зразка [8, с. 26]. З ним не погоджу�
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вався П. Бєлавенець, який у своїй праці «Краткая записка о старых

русских знаменах» зазначив, що у Швеціїї залишилися описи знамен,

взятих під Нарвою. Більшість з них була саме нового зразка, і тільки

невелика частина старого іконописного типу [1, с. 25]. 

Наступна заміна знамен відбулася у 1700 р. Преображенці мали 16

прапорів: один білий – полковий і кілька (ймовірно п'ятнадцять за

кількістю фузилерних рот) чорних – ротних.Чорні ротні прапори ма�

ли розмір:висота по древку 3 аршини (2,13 м), довжина 3 аршини 6

вершків (2,40 м). По краю стяга розташовувалася прикраса з гілок і

листя блакитного кольору, а на середині, під жовтою царською коро�

ною, – човен на блакитній воді; у човні Сатурн навчає юнака керувати

веслом. Ліворуч від човна – зображення палаючого міста, праворуч –

будуються кораблі. У верхній частині знамена зображені блакитні хма�

ри, з яких виступає рука з мечем під «всевидячим оком». Лівіше пала�

ючого міста – фігура Марса, а праворуч, від кораблів,які споруджують,

– Нептун. На білій стрічці між Марсом і Нептуном напис золотом

«AnnoDomini 1700». Цей напис з’явився на знаменах зразка 1700 року

замість золотих цифр «1695». Але зображення на знаменах зразків

1698, 1700 рр. повторювали одне одного. Головною їх відмінністю був

саме напис на стрічці, який позначав рік виготовлення прапора [6,

с. 43].

Для відновлення втрачених знамен кампанії 1700 року гвардійські

полки уже наступного року отримали їх нові комплекти: преображен�

ці – 1 біле і 15 чорних, семенівці – 1 біле і 11 блакитних. Чорні знаме�

на Преображенського полку хоч і були схожі з попередніми зразками

1698, 1700 років, але мали дещо видозмінений малюнок: на полотнів

середині орденського ланцюга замість двоголового орла – оголений

меч, над яким всевидяче око і хмари. Над ланцюгом зображена коро�

на, по боках – білі і срібні зірки. Вони вказували, до якої роти належа�

ло знамено. У верхньому кутку біля древка – срібний хрест у білій хма�

рі [3, с. 55].

У колекції музею історії Полтавської битви зберігається ротне зна�

мено чорного кольору Преображенського полку. По краю стяг оздоб�

лений рослинним орнаментом у вигляді гілок та стилізованого виног�

радного листя, намальованих олійними фарбами. По середині зверху

– велика царська корона жовтого кольору, з�під якої випущена ман�

тія, утворюючи ніби розкриті фіранки. Під короною у променях – все�

видяче око. На передньому плані ліворуч, на колесі – символи успіху,

щастя. В обладунках зображений Марс – бог війни, біля його ніг час�

тина гармати. Інший бік знамена не зберігся.
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У результаті дослідження було зроблено висновок, що зображення

на знамені, яке зберігається в музеї історії Полтавської битви, збігаєть�

ся з описом знамен зразка 1695, 1700 років. Малюнок на пізніших

зразках знамен не співпадає із зображенням досліджуваного предмета.

Визначити точніше датування зразка можна лише за стрічкою з напи�

сом «AnnoDomini» з роком його виготовлення в нижній частині зна�

мена. Оскільки саме ця частина музейного предмета втрачена, ми не

можемо точно встановити до якого року належить цей зразок: 1695 чи

1700.

Окрім ротного прапора Преображенського полку, в музейній ко�

лекції зберігається ще два ротних знамена армійських солдатських

полків. Варто зазначити, що услід за гвардійськими полками нові зраз�

ки знамен повинні були надати й іншим новосформованим полкам.

Уже в лютому 1700 року було розіслано першу партію знамен. На них

з’явився знак ордена Андрія Первозваного, який Петро І заснував у

1698 році. Знамена видавали на кожен новосформований полк, в за�

лежності від кількості рот (окрім гренадерських). 

Кольорові ротні знамена в центрі полотна мали медальйон, обрам�

лений золотим ланцюгом, у верхній частині якого вишивали хмари із

всевидячим оком. З них виступала рука, яка тримала меч. Під золотим

ланцюгом – хрест Андрія Первозваного. Усю центральну композицію

знизу і по краях обрамляв вінок із листя зеленого кольору. За кольором

ротні знамена були різними. Відомо, що у 1700 році були виготовлені

знамена: «два полка красных, два полка песочных, два полка диких

(пепельных), три полка светло�боринных (серо�голубых), желтой,

светло�малиновой, светло�зеленой, рудо�желтой, зеленой, нажелез�

ной цвет» [6, с. 43]. Орім кольорів, знамена перших зразків різнилися

між собою за малюнком, орнаментом і символікою. Але спільною оз�

накою для всіх було зображення руки з мечем, що виступала із�за хмар.

Однаковими були лише прапори, які виготовляли централізовано в

Зброярній палаті. Кожне знамено мало мідне навершя, і додавався

чохол.

З 1712 року було проведено чергову заміну зразків знамен, які від�

різнялися своїм зображенням від попередніх. 

Головна проблема атрибутації збережених прапорів з колекції му�

зею історії Полтавської битви полягає в тому, що до наших днів не збе�

реглося відомостей про кольори ротних знамен. Обидва знамена ма�

ють однаковий малюнок: полотнище зеленуватої камки із сіро�жов�

тим візерунком. Зображено руку, яка виходить із хмар і тримає меч віс�

трям до землі. Навколо малюнка – кільце із золотого джгута. Компо�
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зиція обрамлена пальмовими гілками, що схрещуються внизу із ко�

ричнево�жовтої камки. Під мечем і золотим джгутом залишки апліка�

ції від знака ордена Св. Андрія Первозваного. Тож, можна з вірогідніс�

тю твердити, що обидва знамена зразка 1700�1712 рр., але дослідити до

якого конкретного полку вони належали, неможливо. 

Шведські прапори
Шведська армія вже за правління Карла ХІ була потужною силою в

Європі, завдячуючи реформам, які впроваджували правителі, почина�

ючи ще з Густава І Вази, котрий заклав основи регулярної армії. За

своїм складом вона не була однорідною, це пояснюється підходом до її

комплектування, а саме: 

1) поземельна військова повинність;

2) вербування найманих солдат, так званого ополчення.

Відбірні полки складали основну силу війська Карла ХІІ в ході Ве�

ликої Північної війни 1700�1721 рр. Але ж і частини ополчення теж ві�

дігравали значну роль у війні. Їх набирали у Прибалтиці, німецьких

провінціях. Звичайно, за чисельністю естляндські і ліфляндські полки

ополчення поступалися основним полкам та мали скромніше обмун�

дирування [2, c. 98].

Кожна військова одиниця мала своє знамено. Ще у 1672 році вій�

ськова колегія прийняла рішення щодо забезпечення новими знаме�

нами Шведських та Фінських провінційних полків, які повинні були

мати відповідні герби провінцій на своїх прапорах. Livfana (по суті,

лейбзнамено, тобто полкове знамено) мало бути білого кольору з де�

тальним зображенням герба провінції, а ротні знамена – кольору про�

вінції [11, c. 43]. Але насправді цього правила не завжди дотримували�

ся. Тому в 1674 році видали додаткову постанову, згідно з якою необ�

хідно було розміщувати лавровий вінок навколо провінційного герба,

а також по гранаті із запаленим гнотом у кожному куті [11, c. 43]. Та це

знову не вирішувало проблеми. Досвід воєн диктував тенденцію, що

прапор повинен бути однієї моделі та мати правильне зображення

провінційного герба. Як наслідок, вийшли Постанови 1686 року, які

залишилися чинними аж до наших днів. Базуючись на правильній ге�

ральдиці, практичному, естетичному та візуальному досвіді, Постано�

ви 1686 року були досить зваженими. 

Піхотні Livfana (полкові знамена) відтепер мали бути білими із зоб�

раженням Національного герба з обох боків. Як ознака розпізнавання

– провінційний герб був розташований у верхньому внутрішньому ку�

ті. Основа знамен, для того щоб розрізняти їх від знамен, зроблених
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включно до 1682�85 років, не повинна була мати гранатиіз запаленим

гнотом у кутах. Ротні знамена мали виконувати у традиційних кольо�

рах провінції із зображенням провінційного герба всередині лаврово�

го вінка. Були введені стандартні розміри та ціни на знамена. Піхотні

шили з тафти. Вони повинні булимати стандартні розміри: висота 180�

190 см, ширина 210 см. Карл ХІ встановив ціну на знамена на підставі

економічних розрахунків – 40 талерів срібної монети за Livfana та 26

3\2 талери за ротне знамено [11, c. 43].

І все ж нові знамена чи штандарти виготовляли не тільки згідно з

новими Постановами. Штандарти були досить дорогимий обтяжували

державний бюджет. Тому більше їх не замінювали новими до того ча�

су, доки вони повністю не зношувалися. 

Постанови 1686 року діяли також і для тимчасово створених у 1701

році провінційних полків.

Окрім привезених із ткацьких фабрик Стокгольма, знамена та

штандарти виготовляли також у Ризі, Ревелі та в німецьких володін�

нях. Дуже часто такі знамена додатково оздоблювали зображенням ко�

рон, гранат та язиками полум’я, що, можливо, не зовсім відповідало

Постановам. Ті знамена, що були виготовленні на місцевому рівні,

важко ідентифікувати, оскільки часто бракує джерел [11, c. 44]. І саме

така проблема постала при дослідженні двох шведських прапорів із ко�

лекції музею історії Полтавської битви. 

У фондових документах музею вони позначені: 

1. Шведський прапор області Або, зразка 1700 року, взятий під Ліс�

ною у 1708 році. На шовковому полотнищі бежевого кольору, у вер�

хньому лівому куті, зображений стоячий на задніх лапах золотого ко�

льору лев (фрагмент герба Фінляндії). На голові лева корона. У кожній

лапі він тримає по мечу. З його відкритої пащі видно червоний язик.

Навколо лева розміщені дев’ять розеток темного кольору. Знамено

прикріплено мідними заклепками до древка з навершям.

2. Знамено шведське полкове, захоплене в бою під Полтавою 1709

року. Двостороннє. Із сірого полотна. Прямокутної форми. Роз�

мір187х220 см. З обох боків на тканині зображено коричневою фарбою

вензель Карла ХІІ під короною. З обох боків вензеля, зеленими фарба�

ми – орнамент у вигляді гілок. Знизу гілки перев’язані червоною

стрічкою.

Для консультації з атрибутації шведських знамен ми звернулися до

провідного шведського експерта з цього питання Лейфа Торнквіста.

Стосовно першого зразка він зазначив, що є три варіанти до якого

полку він міг би належати. Якщо має лише герб Фінляндії у внутріш�
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ньому верхньому куті, але відсутні інші декоративні елементи, то це

може бути:

1. Або, Бйорнеборзький, Нюландський полки, які втратили свої

прапори біля Дерпоті 1704 року. 

2. Аболандський подвійний батальйон, який втратив свої прапори

під час боїв у Фінландії 1713�1715 рр. 

Основним елементом, на підставі якого можна встановити, кому

належав прапор, єрозмір герба у куті. Якщо він малого розміру, то це

1�й варіант, а якщо більшого, то це – 2�й. Однак є ще й 3�й варіант: 

3. Аболандський полковницький прапор (менш імовірно, що був

втрачений під Лісною чи Полтавою, але ймовірніше, що був втраче�

ний під часкапітуляції біля Гельсінгфорсі (шведська назва Гельсінкі)

1742 року.

Щоб цей прапор відповідав пункту 3, то на ньому повинен бути не

тільки герб Фінляндії у куті, але ще й великий герб Швеції. Виходячи

з того, що досліджуване знамено має у верхньому лівому куті невелике

зображення герба і більше ніяких інших, то, ймовірно, цей прапор все

ж таки відповідає 1 варіанту.

Стосовно іншого знамена Лейф Торкнвіст зазначив, що був дуже

вражений, коли його побачив, бо вважав, що такого знамена в музей�

них колекціях України немає. На думку дослідника, цей прапор нале�

жав одному з батальйонів народного ополчення, організованого у Ліф�

ляндії 1701 року. Також Л. Торкнвіст зазначив, що, можливо, не вдас�

ться встановити точну належність прапора. На той час існувало 14 або

13 ліфляндських батальйонів народного ополчення: Озель, Дорпат,

Фелін, Нюген, Оберфален, Пернау, Сагніц, Кокенгюсен, Мареєнбург,

Тірсен, Трейден, Вальк, Венден та Вольмар. Також нас цікавило, чи

міг цей прапор належати до Озельського батальйону, який єдиний

прослідував з Левенгауптом до України. На початку 1701 року Карл

ХІІ наказав генерал�губернатору в Ризі Е. Дальбергу забезпечити бал�

тійські підрозділи народного ополчення саме полотняними похідними

прапорами. Декор на них був, м’яко кажучи, провінційним, бо полот�

на були замовлені та надіслані у підрозділи, змушені самостійно дума�

ти про декорування прапорів, за власний рахунок. Тому Лейф Торк�

нвіст наголосив, що, ймовірно, прапор належав котромусь із ліфлянд�

ських батальйонів народного ополчення, а не естляндських. Тодішній

кордон між Естляндією та Ліфляндією проходив північніше, ніж між

сучасними Естонією та Латвією. Крім того, Лейф Торкнвіст підкрес�

лив і той факт, що визначити належність цього прапора до конкретно�

го батальйону, можливо, і не вдасться, бо на сьогодні дуже важко знай�
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ти джерела, які б пролили світло на цю проблему. Окрім того, дослід�

ник зазначив, що«прапор не міг належати Озельському підрозділу на�

родного ополчення. А отже, він не міг бути взятий московитами під

Полтавою, якщо це не сталося значно раніше у Ліфляндії» [10]. Отож,

ми можемо стверджувати, що другий прапор із колекції музею історії

Полтавської битви належить одному з батальйонів народного опол�

чення, але навряд чи міг бути захопленим під Полтавою 1709 р.

Ще один цікавий факт щодо цього прапора. У каталозі першого му�

зею Полтавської битви на Шведській Могилі, який склав І.Ф. Павлов�

ський 1910 р., під номером 232 зазначено два шведських прапори, взя�

тих у Полтавській баталії і переданих у 1909 році з Артилерійського му�

зею. Наявність прапорів в експозиції першого музею підтверджують

світлини, зроблені Й. Хмелевським у 1909 році. На жаль, фото старі й

чорно�білі. Але можна чітко розгледіти, що одне знамено зразка 1674

року (його доля на сьогодні невідома), а друге – це прапор, який зараз

зберігається в колекції сучасного музею історії Полтавської битви. 

Отже, досліджуючи і порівнюючи знамена московської і шведської

армій, які були безпосередніми свідками та учасниками тих подій,

можна говорити як про їхні відмінності, так і певні спільні риси. Адже

спільним для них є той факт, що для кожної держави, особливо у вій�

ськових конфліктах, знамена були головним атрибутом мужності і не�

переможності війська. Кожна держава ретельно підходила до їх виго�

товлення та оздоблення. Втрата ж знамена у бою мала негативні нас�

лідки для полку. На сьогодні збережені знамена з колекції ДІКЗ «Поле

Полтавської битви» є неоціненним джерелом інформації для науков�

ців, істориків, музейників з вивчення історії Великої Північної війни

1700�1721 рр. 
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відділу науково�масової роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Колекція пістолів
у музеї історії Полтавської битви:

проблеми дослідження
Зброя з давніх�давен супроводжує людину: спочатку вона допома�

гала їй на полюванні добувати здобич та захищатися від хижаків, але

потім, на жаль, повернулася проти неї самої у війнах за території або

інші матеріальні ресурси. З одного боку, зброя символізує війну та

смерть, але з другого – приносить свободу та захищає життя. За прин�

ципом вражаючої дії зброю можна класифікувати на вогнепальну, хо�

лодну, метальну та ін. 

Ручну вогнепальну зброю можна, безумовно, віднести до історич�

них пам’яток. Адже вона не тільки розповідає про минулі події, а й

свідчить про рівень ресурсної бази, рівень розвитку метало і деревооб�

робної галузей та інженерно�технічної думки. 

Колекція пістолетів музею історії Полтавської битви може бути

джерелом для вивчення історії ХVІІ�ХVІІІ ст. Опис цих предметів

здійснювали на основі інвентарних карток згідно із загальноприйня�

тою методикою.

Пістолет (від фр. рistolet), або пістоль (застаріла назва), є одним із

прикладів такої зброї. Пістолет – це легка, портативна ручна вогне�

пальна зброя для самозахисту, пристосована для стрільби однією ру�

кою на близьку відстань. Пістолет завжди повинен бути готовим до

пострілу.

Пістолет, як і рушниця, складається з трьох основних частин: ство�

ла, замка (запалювального механізму) і ложа. Найміцнішою та більш

довговічною частиною є ствол. Замок, який має багато дрібних дета�

лей, зношувався набагато швидше, а термін служби ложа обмежувався

кількома десятками років. Багато армійської зброї під час битв пере�

робляли або знищували за неможливості її подальшого використання.

Ті рідкісні екземпляри, які збереглися в колекціях музеїв, дійшли до

нас, як правило, не у своєму первісному вигляді, а зі змінами [5, c. 6].
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Вивчення ручної вогнепальної зброї, як і будь�якої іншої пам'ятки

історії, – процес дуже складний, який вимагає особливої професійної

підготовки. Складність дослідження ручної вогнепальної зброї допов�

нюється ще й своєрідністю цієї історичної пам'ятки [5, c. 6].

Комплексне та всебічне дослідження одиниць ручної вогнепальної

зброї складається з таких кроків:

1) предметно�типологічна атрибутація зброї;

2) визначення місця та часу її створення;

3) визначення призначення зброї;

4) історія її побутування.

Перший крок – достатньо простий, оскільки потрібно лише віднес�

ти одиницю вогнепальної зброї до одного з основних типів (рушниця,

карабін, пістоль, гвинтівка) або до спеціальних (штуцер, мушкетон,

ручна мортирка) [6, c. 8].

Другий етап складніший, оскільки слід звернути особливу увагу на

клейма, знаки, написи, конструктивні особливості при визначенні

місця та часу створення одиниці ручної вогнепальної зброї [6, c. 12].

За призначенням зброя поділяється на військову (армійську), мис�

ливську, парадну та, пізніше, спортивну. Але слід пам’ятати, що у ХVІ�

ХVІІ ст. практично не було чіткого поділу на військову та мисливську

зброю. Під час дослідження зброї ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст.

потрібно визначити, окрім основного призначення, ще й на озброєн�

ні яких родів військ перебував конкретний зразок вогнепальної зброї

[6, c. 21].

Останній етап – найважчий, бо знайти свідчення про військове зас�

тосування конкретної одиниці зброї практично неможливо. У деяких

випадках на допомогу можуть прийти написи на самій зброї стосовно

належності її до певного полку. Розшифрувавши написи та визначив�

ши полк, далі необхідно прослідкувати історію цього полку і визначи�

ти, у яких війнах чи битвах він брав участь [6, c. 22].

У книзі «Пістолети світу» британський історик та дослідник зброї й

обладунків Клод Блер зазначив, що пістолетом можна вважати легку

вогнепальну зброю, яка головним чином призначена для стрільби од�

нією рукою. В Європі одні з перших зразків такої зброї компактних

розмірів з’явилися невдовзі після появи там вогнепальної зброї у пер�

шій чверті ХІV століття. Наприклад, у 1364 році комуна Перуджі замо�

вила 500 «ручних бомбард», довжина кожної становила близько 9 дюй�

мів (22,5 см). У Національному історичному музеї Швеції зберігається

бронзова ручна гармата кінця ХІV ст., яка має довжину лише 7 19/32

дюйма (17,5 см). Найстаріший збережений на сьогодні зразок такої
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зброї – бронзова гармата довжиною 11 13/16 дюйма (27,5 см) із Лосху�

та, Швеція, яка датується другою чвертю ХІV ст. Однак, незважаючи

на їх невеликий розмір, малоймовірно, що їх справді було створено

для стрільби однією рукою. Зважаючи на їх конструкцію, можна зро�

бити висновок, що їх встановлювали на жердиноподібну рукоятку і

тримали під пахвою, в той час як вільною рукою підносили до отвору,

з’єднаного із зарядом у стволі, розжарений дріт. Тому жоден із цих

зразків не може чітко класифікуватися як пістолет [1, c. 9]. 

Схожої думки дотримується і Л.К. Маковська, науковець Військо�

во�історичного музею артилерії, інженерних військ та військ зв’язку

Санкт�Петербурга: «Пістолет – легка, портативна зброя, пристосова�

на для стрільби однією рукою на близьку відстань. Запалювання заря�

ду у старовинних зразків відбувалося або розжареним дротом, або за

допомогою ґнотового замка. Ні той, ні інший спосіб не забезпечував

постійну готовність до пострілу зарядженої зброї. А це одна з головних

вимог до пістолет як зброї для самооборони» [5, c. 67]. 

Думку вищезгаданих авторів підтримує і визнаний експерт з історії

вогнепальної зброї У. Карман у своїй книзі «Пістолети і револьвери»

[4, c. 199]. Головним фактором, який перешкоджав появі справжньо�

го пістолета у Середні віки, була відсутність механічної системи запа�

лювання заряду, що дозволило б тримати зброю завжди напоготові [1,

c. 10]. Поява ґнотового замка у ХV ст. проблему не вирішила, оскільки

необхідно було тримати гніт тліючим, що могло викрити позицію во�

рогові вночі. Крім того, ґнотовий замок був чутливий до вологості. 

Точну дату та місце створення першого зразка ручної вогнепальної

зброї, яку можна віднести до пістолета, визначити проблемно. Але ба�

гато дослідників (В.Є. Макаревич, Л.К. Маковська, Клод Блер,

А.А. Строков та П. фон�Вінклер) сходяться на думці, що перші пісто�

лети з’явилися в Європі у ХVІ ст. Вагому роль у цьому зіграла поява ко�

ліщатого запалювального механізму. Саме цей механізм і дозволив

тримати напоготові компактну ручну вогнепальну зброю, яку можна

назвати пістолетом. Найдавніший зразок такого механізму – німець�

кий, яким було оснащено комбінацію рушниці та арбалета, що збері�

гається у міському музеї Мюнхена. На ньому є монограма та герб, що

вказують на час між 1521�1526 рр. Винахідником коліщатого замка

вважається Леонардо да Вінчі, котрий подав креслення такого меха�

нізму у своєму зібранні малюнків і рукописів «Атлантичний кодекс».

Малюнок да Вінчі датують 1500�1505 або 1500�1519 роками. Хоча дов�

го вважалося, що його винахідником був житель міста Нюрнберг Іоан

Кіфус, який винайшов його у 1517 році [9, c. 41].
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Найстаріший збережений пістолет датований 1534 роком. Він збе�

рігається у Королівському арсеналі Мадрида, де представлено особис�

ту колекцію зброї імператора Карла V. У цій колекції більшість зразків

– німецького походження і датовані 1530�ими роками [1, c. 14]. Хоча є

документальні свідчення, що на території Священної Римської Імперії

зустрічалася зброя, схожа на пістолет, і раніше. У липні 1518 року ім�

ператор Максиміліан видав наказ про заборону виробництва та вико�

ристання такої зброї по всій території країни. Це було викликано тим,

що він отримав листа від комісії земельного парламенту міста Інсбру�

ка від 16 березня 1518 року, з якого дізнався, що розбійники нападають

на мандрівників, використовуючи ручну вогнепальну зброю, яку «во�

ни таємно носять під одягом» [1, c.13].

Особливу увагу слід звернути і на походження самої назви – «пісто�

лет». Існує кілька версій стосовно цього. Згідно з однією з них, назва

походить від чеського терміну               (трубка або сувій), який викорис�

товували впродовж ХV ст. у Богемії для позначення короткої легкої

рушниці. Такою зброєю скористалися вперше під час Гуситських війн

1419�1437 рр. [1, c. 15]. Військовий історик А.А. Строков виводив наз�

ву від старослов’янського слова «пістала», буквально – «вогняна труб�

ка» [8, c. 325]. Окрім цього, немає сумнівів у тому, що на початку

ХVІ ст. слово pistol або форма pistolet виникли від слова pistolese, в оз�

наченні міста Пістоя. У 1565 році французький типограф, філолог

Анрі Етьєн у своєму трактаті зазначив: «У місті Пістоя, неподалік

Флоренції, є традиція виготовляти маленькі кинджали, які у Франції

спершу називалися від назви цього міста пістоєрами, пістольєрами і,

нарешті, пістолетами. Через деякий час, після винайдення «маленьких

аркебуз», ця назва перейшла до них» [1, c. 15]. 

Дослідження А. Етьєна підтверджуються англійськими докумен�

тальними джерелами третьої чверті ХVІ ст., де терміном «пістолет» на�

зивали і кинджал, і вогнепальну зброю, а також тип золотої монети,

більш відомої як пістоль. Наполеон ІІІ Бонапарт (1852�1870 рр.) у сво�

їй ґрунтовній праці з історії артилерії стверджував, що, можливо, наз�

ва пістолета виникла від його калібру. Він цитував документ ХVІ ст., в

якому розповідалося про кулі розміром лише в один пістоль (тодішня

дрібна монета). Але відомо, що золотий пістоль був діаметром один

дюйм та більше [4, c. 198].

Сер Джеймс Тернер в опублікованому трактаті «PallasArmata»

(«Збройова мудрість») зазначив, що пістолет винайшов Каміліо Ветел�

лі у місті Пістоя (місто та комуна італійської області Тоскана) у роки

англійського короля Генріха VІІІ (1509�1547 рр.). Хоча докази цього
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факту не дуже ґрунтовні, але відомо про широке використання пісто�

летів у Німеччині близько 1512 року [4, c. 198]. Керівник відділу стрі�

лецької зброї Артилерійського історичного музею В.Є. Маркевич вва�

жає, що назва походить від міста Пістоя в Італії, де таку зброю виготов�

ляв Каміліо Ветеллі у 1536 році [7, c. 48].

Але є і свідчення, що терміном «pistol» взагалі не позначали ручну

вогнепальну зброю до кінця ХVІ ст. Наприклад, у Німеччині до цього

часу пістолет був відомий під різними назвами: kleine Arkebuse (ма�

ленька аркебуза), Feistling (товстун), Puffer (ударник), Handrohr (ручна

трубка), Faustbuechse (компактна ручна гармата) [9, c. 24] та ін; в Іспа�

нії – arcabucillo (аркебуза) або arcabucillodearzon (маленька присідель�

на аркебуза). В Італії до кінця ХVІ ст. звичним терміном для позначен�

ня пістолета був archibusetto (маленька аркебуза). В Англії до 1570 ро�

ку зазвичай пістолет називали dag (також tack). Це слово використову�

вали навіть ще й у ХVІІ ст. [1, c. 15].

Можливо, вперше слово pistole стосовно ручної вогнепальної зброї

почали використовувати у Франції в 1544 році. Французький дворя�

нин, хроніст та учасник Італійських війн (1494—1559) Мартен дю Бел�

лє (1495�1559), описуючи у своїх мемуарах військову кампанію між анг�

лійцями та французами, згадував, що «на боці англійців воювали ні�

мецькі пістольєри, а також, що деякі французькі дворяни були застре�

лені пістолями». Далі він пояснив, що «пістолі – це маленькі аркебузи,

довжина стволів яких не перевищувала 1 фут (30 см), з них стріляли од�

нією рукою, а постріл відбувався за допомогою колеса» [1, c. 16]. Імо�

вірно, починаючи з цього часу, слово пістолет з’явилося у французьких

документах, а потім із французької мови перейшло до інших. Незважа�

ючи на деякі суперечності та неточності, можна стверджувати, що

вперше масово пістолі були використанні німецькими рейтарами у

битві під Ренті в ході Десятої італійської війни у 1554 році [7, c. 48].

Спочатку пістолями користувалися німецькі рейтари (вершники),

оскільки їм потрібна була компактна, легка ручна вогнепальна зброя.

Потім пістолети як допоміжну зброю отримали на озброєння всі роди

військ. Пістолети ХVІ�ХVІІ ст. використовували для ближнього бою.

Дальність їх пострілу – 25�30 метрів. На відстані 15�18 метрів пістолет�

на куля пробивала легкий обладунок [9, c. 54]. Їх заряджали свинцеви�

ми або олов’яними кулями відповідного калібру та пороховим заря�

дом, зазвичай наполовину ваги кулі. Пістолети тримали за поясом або

в кобурах при сідлі. 

Уведення пістолета на озброєння призвело до вироблення нової

тактики для його застосування, зокрема, караколя. Караколь (від ісп.
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сaracol – «равлик») – маневр у верховій їзді, у військовій тактиці. У

верховій їзді караколь означав один напівоберт коня на місці, байдуже

? ліворуч чи праворуч. Тактика «караколь», у сучасному розумінні цьо�

го терміна, виникла в середині XVI століття як спроба включити вико�

ристання ручної вогнепальної зброї в тактику кавалерії. Вершники,

озброєні двома пістолетами з коліщатими замками, майже галопом

наближалися до цілі в строю, який складався з дванадцяти шеренг. Як

тільки перша шеренга наближалася на відстань пострілу, вершники

зупинялися, злегка повертали своїх коней спочатку в один бік, стріля�

ли з одного пістолета, потім у другий, стріляли з іншого пістолета, роз�

верталися, проїжджали крізь інші шеренги й ставали позаду строю. За

час, який останні 11 рядів витрачали на повторення маневру, ті, хто

стріляв першими, перезаряджали свої пістолети, що забезпечувало

безперервне ведення вогню, постійно змінюючи один одного шерен�

гами. Захисна тактика проти караколя передбачала поєднання пікіне�

рів з мушкетерами та полягала в тому, щоб знешкодити пістольєрів до

того, як ті підійдуть на відстань пістолетного пострілу [2, c. 221].

Починаючи з середини ХVІ ст., пістольєри поширюються по всій

Європі. Застаріла та важко броньована кавалерія практично зникає,

оскільки із удосконаленням та зростанням потужності ручної вогне�

пальної зброї відбувалося поступове відмирання мистецтва виготов�

лення обладунків. 

Не існує жодної різниці між процесами виготовлення пістолетів та

інших типів ручної вогнепальної зброї. У Середні віки виробництво

ручної вогнепальної зброї відбувалося майже всюди, де була достойна

металообробна галузь. Перші найвідоміші зброярські центри були в

Італії та Німеччині: Мілан, Нюрнберг, Аугсбург, Брешиа, Зуль, деякі

частини Богемії. У ХVІІ ст. майже у всіх містах Європи були зброярі, а

у великих містах – цілі колонії таких ремісників. Власні майстерні ма�

ли також європейські князі, на службі у яких були іноземці. Незважа�

ючи на велику кількість майстрів�зброярів, існувала також і значна оп�

това торгівля вогнепальною зброєю та частинами до неї, особливо

стволами. Наприклад, у Німеччині таким центром було місто Зуль.

Спершу, у Середні віки, поодинокі зброярі виготовляли мало зброї,

хоча процес виготовлення передбачав участь як мінімум двохосіб:

один робив ствол, другий – ложа. Але у другій чверті ХVІ ст., з появою

коліщатого механізма, з’явилися майстри, які спеціалізувалися на йо�

го виготовленні. З того часу процес виготовлення ручної вогнепальної

зброї залежав вже, як мінімум, від трьох ремісників або зброярських

центрів. Окрім виробництва основних деталей зброї, потрібно було та�
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кож користуватися послугами спеціалістів з оздоблення. Після виго�

товлення зброї відбувався процес її перевірки – пострілом потужні�

шим зарядом, ніж зазвичай [1, c. 118].

Як відомо з Каталога І.Ф.Павловського, у колекції музею Полтав�

ської битви на Шведській Могилі були запорізькі кремінно�ударні

пістолети, зазначені під номером 229, та шведські пістолети з Артиле�

рійського історичного музею під номером 244. На жаль, І.Ф. Павлов�

ський не вказав кількості цих пістолетів. Наукові співробітники відді�

лу фондів та експозиції ДІКЗ «Поле Полтавської битви» В. Гармаш та

С. Яременко 2015 року виявили, що згідно з приписом Головного Ар�

тилерійського управління № 22492 від 13 травня 1909 року, до музею

Полтавської битви на Шведській Могилі 26 травня 1909 року з Арти�

лерійського історичного музею передали 30 шведських пістолетів із

позначками «ч. ІІ № 602» [3, c.293].

У колекції сучасного музею історії Полтавської битви є 20 пістоле�

тів, в тому числі:

1. 2 пістолети, виготовлені у м. Тула: пістоль кремінно�ударний, дра�

гунський, зразка 1715 року, 1719 рік та пістоль кремінно�ударний,

драгунський, зразка 1731 року, 1764 рік;

Перші два пістолети Тульського виробництва вдалося легко ідентифі�

кувати за допомогою написів на замочних пластинах та фізичних

вимірів, які співпали з характеристиками таких же пістолетів, опи�

саних у книзі Л.К. Маковської «Ручна вогнепальна зброя російської

армії кінця ХІV – ХVІІІ ст.». 

2. 4 пістолети, ймовірно, східного походження, які можна віднести до

ХУІІІ ст.;

3. 8 пістолетів, які побутували на озброєнні шведської армії й були

взяті як трофейні після Полтавської битви; 

Під час дослідження цих пістолетів нам вдалося знайти певні спіль�

ні конструктивні та декоративні риси: 

1) подібні на вигляд ложа темно�коричневого кольору;

2) коліщатий замок (3 із них гравійовані квітково�рослинним орна�

ментом);

3) стволи (3 із них гравійовані квітково�рослинним орнаментом) ма�

ють однакову кількість граней та клеймо міста Зуль – «SVL та пташ�

ка» (Така ж пташка, як і на гербі міста; Зуль ? місто в центрі Ні�

меччини, адміністративна одиниця окружного підпорядкування у

складі федеральної землі Тюрінгія);

4) схожий квітково�рослинний орнамент у казенній частині ствола,

на замочній пластині та на піддоні;
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5) подібного вигляду піддони рукояток (3 із них гравійовані квітково�

рослинним орнаментом);

6) позначки Артилерійського історичного музею «ч. ІІ № 602». 

Виявили ще два пістолети, які, на нашу думку, можна також віднес�

ти до 30 шведських пістолетів із колекції І.Ф. Павловського. Один із

них, хоча він і не має позначки Артилерійського музею, візуально ду�

же схожий на 8 згаданих вище пістолетів. На його стволі є клеймо міс�

та Зуль. Другий має лише клеймо міста Зуль на стволі, але він – без

позначки Артилерійського музею, і його піддон (металеве шароподіб�

не завершення рукоятки) відрізняється пояском по периметру піддону

з отворів від піддонів вищезгаданих 8�ми пістолетів.

4. останні 4 пістолети європейського виробництва ХVІІ�ХVІІІ ст.

Як зазначалося вище, дослідження одиниць ручної вогнепальної

зброї, зокрема пістолетів, – дуже складний і довготривалий процес.

Він ускладнюється відсутністю спільної термінології, неможливістю

ідентифікувати всі клейма, які знайдено на пістолетах музею історії

Полтавської битви, та відсутністю докладного опису шведської ручної

вогнепальної зброї часу Великої Північної війни. Однак можна зроби�

ти висновок, що в колекції музею історії Полтавської битви зберігаєть�

ся 20 пістолетів ХVІІ – ХVІІІ ст.: 2 – російського виробництва, 4 –

східного, 14 – західноєвропейського. Вісім із них були на озброєнні

шведської армії під час Північної війни, а ще два, з великою вірогідніс�

тю, теж могли використовуватися армією Карла ХІІ у 1700�1721 рр.

Питання стосовно того, на озброєнні якої армії були інші чотири піс�

толети, залишається відкритим.

Окрім того, на нашу думку, ми знайшли 10 пістолетів, які були у му�

зеї Полтавської битви на Шведській Могилі 1909 року. Тому необхід�

на подальша тісна співпраця з відомими вітчизняними та зарубіжними

музеями, які спеціалізуються на дослідженні ручної вогнепальної

зброї.
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Світлана Яременко,
науковий співробітник відділу фондів та експозиції

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Банківська система Полтави 
кінця XIX – початку XX ст.

Банківська система – важливий елемент у функціонуванні еконо�

міки будь�якої держави, а її стан є лакмусовим папірцем, який реагує

на найменші зміни в країні. У другій половині ХІХ століття Російська

імперія стала на шлях реформ, в тому числі економічних, що призвело

до важливих змін у всіх сферах життя суспільства. На чолі цих змін бу�

ти політики і економісти, які орієнтувалися на західну модель еконо�

мічного розвитку, що спричинило формування нової банківської сис�

теми усієї країни, в тому числі й міста Полтави. Вивчення банківської

системи міста кінця XIX – початку XX ст. є важливим для розуміння

розвитку і діяльності сучасної банківської системи України. 

Історіографія цієї теми представлена дослідженнями дореволюцій�

них дослідників Російської імперії: М. Бунге, П. Мігуліна, І. Левіна

та ін.; учених радянського періоду – С. Альтерзона, С. Памфілова,

Д. Батуринського, І. Гіндіна та сучасних дослідників у галузі банків�

ської справи – В. Кириченка, О. Краснікової, Д. Селіхова та ін. Од�

нак ці роботи присвячені банківській системі Російської імперії, її

розвиткові на українських землях та діяльності окремих банків. Час�

тково тема банків Полтави розкрита у навчальному посібнику «Нова

історія Полтавщини (кінець XVIII – початок ХХ ст.)», автори –

О.А. Білоусько та В.І. Мірошниченко. 

Тому автор ставить перед собою мету: дати загальну характеристику

банківській системі Полтави кінця XIX – початку XX ст. Для досяг�

нення цієї мети були використані такі джерела: адрес�календарі та

пам’ятні книги Полтавської губернії кінця XIX – початку ХХ ст.; зак�

ладні листи Полтавського земельного банку, витяги зі статутів Полтав�

ського земельного банку, статути Полтавських товариств взаємодопо�

моги та кредитно�ощадних кас, звіти діяльності банків, квитанції Пол�

тавського Земельного банку, список кореспондентів Московського на�

родного банку, світлини, листівки того часу та ін. Ці джерела дали змо�

гу сформувати цілісну картину діяльності банківських установ міста.
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Хронологічні рамки роботи охоплюють період 1852�1917 рр., тобто

з часу виникнення до радикальної зміни банківської системи Полтави.

У функціонуванні банківської системи Полтави кінця XIX – по�

чатку ХХ століття можна виділити три етапи: 1) 1852�1861 рр. 

2) 1861�1882 рр.; 3) 1882�1917 рр.

Перший етап характеризується виникненням банків та кредитних

установ, зокрема відділення Харківського комерційного банку (1852

р.). Другий – зростанням кількості банків та кредитних установ у Пол�

таві, зокрема, Полтавського акціонерного Земельного банку (1872 р.)

[2], філії Катеринославського комерційного банку (1872 р.) та ін.

Третій – різким збільшенням чисельності банків, розвитком установ

дрібного кредиту та ліквідацією кредитно�банківських установ, які бу�

ли створені в часи Російської імперії. У цей період були відкриті відді�

лення Дворянського банку (1882 р.), Селянського банку (1883 р.),

Полтавська кредитно�ощадна каса посадових осіб Полтавського ак�

цизного управління (1911 р.) та ін. Банківська система Полтави обслу�

говувала значну територію: Полтавську, Харківську, Чернігівську, Ки�

ївську, Волинську губернії, Кавказ і Туркестанський край [9, с. 128].

Залежно від форми власності, банківські установи Полтави поділя�

лися на державні (відділення Державного банку, відділення Держав�

ного Дворянського Земельного банку, відділення Селянського Позе�

мельного банку), приватні й акціонерні (філія Катеринославського ко�

мерційного банку, Полтавське комерційне товариство взаємного кре�

диту, відділення Кременчуцького комерційного банку, Полтавський

акціонерний Земельний банк,) та суспільні, громадські (Полтавське ок�

ружне товариство взаємного поземельного кредиту, кредитно�ощадна

каса чиновників і канцелярських службовців Полтавського губерн�

ського правління та ін.); за характером операцій – на довгострокові,
іпотечні (під заставу землі), тобто довгострокові (Полтавський Земель�

ний банк, відділення Селянського Поземельного банку, відділення

Державного Дворянського Земельного банку) та організації короткос+
трокового кредитування (різноманітні кредитно�ощадні товариства та

каси взаємодопомоги).

Отож, проаналізувавши джерела, можна зробити висновок, що змі�

ни у банківській системі Полтави почалися із середини ХІХ століття.

У 1852 році з Ромен до Полтави було переведено найбільший Ільїн�

ський ярмарок. Це спричинило пожвавлення економіки, торгівлі, бу�

дівництва і посприяло виникненню кредитних та банківських установ

у місті [1, с. 174]. Уже в 1852 році відкрився перший в Полтаві банк –

відділення Харківського комерційного банку, яке видавало довгостро�
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кові позики під заставу землі на 43,5 роки та міської нерухомості на 18

років та 7 місяців. [12, с. 167]

Відміна кріпосного права в 1861 році була другим поштовхом для

розвитку кредитних установ міста. 

Коли Державний банк не мав змоги повною мірою задовольнити

потреби населення, у Полтаві 1882 року відкрили відділення Держав�

ного Позикового банку, який 1885 року реорганізували у Державний
Дворянський Земельний банк [7, с. 65]. Його відкрили спеціально для

дворян, щоб звільнити їх від потреби шукати джерела кредитування.

Банк допомагав дворянам у відстроченні відсотків за користування

кредитом із позиченої суми, частково списував несплати. Царський

уряд всіляко підтримував Дворянський банк: за рахунок держави він

сплачував його збитки. 1897 року було знижено розмір відсотків за по�

зиками, що їх видавав банк. Однак коли ресурси державного бюджету

вичерпалися, Дворянський банк виявився неспроможним продовжи�

ти своє функціонування. Тому 1910 року його справи перейшли до ус�

танов динамічного Селянського банку.

Відділення Селянського поземельного банку у Полтаві відкрили у

1883 році. Його головним завданням було надання позик селянам під

час здійснення ними купівлі землі. Позики видавав на 24,5 та 34,5 ро�

ки сільським товариствам, товариствам селян і окремим селянам під

відсотки. Найвищий розмір кредиту при общинному користуванні

становив 125 карбованців на душу, при подвірному – 500 карбованців

на домогосподарство [14, с. 6]. Із 1885 року позики дозволили брати

міщанам, які займалися землеробством, та іншим особам, які не від�

різнялися за видом діяльності від селян. Банк також вів купівлю�про�

даж землі [15]. Активність Селянського поземельного банку зросла у

зв’язку з проведенням Столипінської аграрної реформи [7, с. 69].

Крім цього, варто зазначити, що банки та їх відділення орієнтува�

лися на дворянство і заможних господарів, які могли гарантувати от�

римані позики своїм майном. Навіть Селянський поземельний банк,

надаючи позики переважно заможній частині селян, у такий спосіб до�

помагав дворянству на вигідних умовах продати свою землю. Та незва�

жаючи на всі привілеї, саме ця верства населення виявилася найбільш

нездатною розпоряджатися сільськогосподарськими угіддями. Серед

збанкрутілих упродовж 1884�1909 рр. дворяни становили 33,4%, тоді

як селяни і чиновники – 20,8%, міщани – 16,7%, купці – 8,3% [1,

с. 177�178].

Менш заможне населення користувалося послугами різних кредит�

них товариств та кредитно�позикових кас.
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Узагалі ж за підрахунками дослідників, упродовж 12 років (1883�

1894 р.) земельні банки (Полтавський земельний, відділення Дворян�

ського, відділення Селянського) видали 3351 позику (відповідно 2241,

316, 794) [1, с. 178]. Найбільша частка припадає на Полтавський
Земельний банк. Це приватний акціонерний банк [17]. На 1 січня 1911

року його капітал становив 18% від капіталу приватних банків на тери�

торії українських земель, що входили до складу Російської імперії

(усього їх було 4 – Бессарабсько�Таврійський, Київський, Харків�

ський та Полтавський), та 7,6% від капіталу приватних банків Росій�

ської імперії [6].

Сприяли розвиткові банківської системи Полтави такі визначні

особистості, як Олександр Огійович (Агейович) Абаза (1821�1895 рр.),

людина досить широких економічних поглядів, у 1880�1881 рр. обій�

мав пост міністра фінансів Російської імперії, він же доводився двою�

рідним братом міському голові Полтави 1872�1888 рр. Олександрові

Михайловичу Абазі (1826�1889 рр.) [11]. 

Дмитро Костянтинович Квітка (? – 1909 р.) – фінансист, громад�

ський діяч, випускник Петровського Полтавського кадетського кор�

пусу, член Полтавської губернської земської управи, голова і редактор

газети «Хуторянин», один із засновників Дослідного поля у Полтаві. З

1883 р. був на посаді керуючого Полтавським відділенням Селянсько�

го, а з 1885 р. очолював до кінця свого життя Дворянський банк і пе�

ребував на цій посаді до кінця свого життя [1, с. 178].

Відомі банкіри, яких згадує у своїй праці «Полтавці: Ієрархи, дер�

жавні діячі та доброчинники» І.Ф. Павловський: Річард Каетанович
Каменський (1843�? рр.), який з 1881 р. безперервно був головою Ради

Товариства взаємного кредиту [11, с. 181�182]; Олександр Іванович
Пальм (1822�1885 рр.) (справжнє призвіще – П. Альмінський) – ке�

руючий відділенням Державного банку [13, с. 781]; Ілля Данилович
Стефанович (1828�1895 рр.) – один із засновників Полтавського Зе�

мельного банку, перший його керуючий, пробув на цій посаді до своєї

смерті [11, с. 260�261]; Яків Кіндратович Імшенецький (1858�1938 рр.)

– член Першої Державної Думи (з 1906 р.), з 1909 р. співробітник, а з

1912 р. керуючий Товариства взаємного кредиту [11]; Сергій Степано$
вич Хрульов – очільник правління Полтавського земельного банку [11,

с. 276] та інші.

Отже, в 1852�1917 рр. у Полтаві склалася розвинена банківська сис�

тема. Найголовнішими її складовими були:

1. Відділення Державного банку (1860 р.), яке з 1897 р. працювало

на вулиці Олександрівській (нині вул. Соборності 19, готель «Теат�
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ральний») у будинку, спорудженому за проектом архітектора

О.I. Ширшова [10, с. 229].

2. Полтавське відділення Державного Дворянського Земельного

банку (1882 р.). Спочатку містилося на вул. Іванівській (вул. Гоголя),

у будинку Квітки, а з 1909 р. – на вул. Олександрівській (нині вул.

Соборності 39) у будинку, спорудженому у 1906�1909 рр. архітектором

С. Носовим за проектом київського архітектора О. Кобєлєва [12,

с. 166].

3. Полтавське відділення Селянського поземельного банку

(1883 р.), працювало в одному приміщенні з Полтавським відділенням

Державного Дворянського Земельного банку. Тут же містилося Пол�

тавське відділення Російського поземельного банку [12, с. 166].

4. Полтавське відділення Російського поземельного банку, підпо�

рядковане Петербурзькому Селянському Поземельному банку. Ство�

рене в 1909 р. Містилося у будинку Дворянського і Селянського бан�

ку[13, с. 741].

5. Полтавський Земельний банк (1872 р.) – мав власний будинок

на вул. Олександрівській (нині Соборності) [12, с. 166].

6. Товариство взаємного кредиту – Олександрівська вулиця (Со�

борності), будинок Варшавського (на розі вулиць Кобеляцької (нині

Європейської) та Олександрівської (нині Соборності)), двоповерхо�

вий будинок збудований у 1844 році. Згодом у будинку, який, імовір�

но, стояв на розі вулиць Стрітенської та Ново�Петровської (нині Гага�

ріна) [12, с. 166].

7. Відділення Кременчуцького комерційного банку (1872 р.) – вул.

Стрітенська, будинок Айзенштейна – на Петровській площі (площа

Конституції) між вул. Ново�Петровською (нині Гагаріна), Стрітен�

ською та Мало�Петровською ( нині вул. Небесної Сотні) [12, с. 167].

8. Відділення Російського банку зовнішньої торгівлі містилося на

вул. Олександрівській(вул. Соборності 17) у будинкуспорудженому в

1912 році за проектом архітектора М.Ф. Стасюкова та інженера

С.В. Носова (ниніПолтавське відділення Державного банку України)

[13, с. 844].

9. Орловський (Об’єднаний) банк – на розі вулиць Протопопів�

ської (Котляревського) та Олександрівської (Соборності), сьогодні

вул. Соборності, 30 (зараз має добудований 2�й поверх) [16].

10. Кореспондентом Московського Народного банку у Полтавській

губернії було Полтавське Товариство сільського господарства. 

11. Філія Катеринославського комерційного банку (засн. 1872 р.)

[1, с. 177] та інші.
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Крім них, згідно з адрес�календарями Полтавської губернії, у місті

діяла розгалужена система приватних і громадських кредитних

установ: 

1)Полтавське Комерційне товариство взаємного кредиту (1911 р.)

– Олександрівська вулиця (вул. Соборності), будинок Варшавського.

2) Тут же містилося Товариство взаємного кредиту купців (будинок

Варшавського).

3) Кредитно�ощадна каса посадових осіб Полтавського акцизного

управління (1911 р.);

4) кредитно�ощадна каса при Полтавській 1�й чоловічій гімназії;

5) кредитно�ощадна каса чиновників і канцелярських службовців

Полтавського губернського правління; 

6) Полтавське окружне відділення товариства взаємного поземель�

ного кредиту – на розі вулиць Кузнецької (Пушкіна) та Кладбищен�

ської (О. Вишні);

7) Кредитні каси – вул. Протопопівська (Котляревського), дім

Яковського та інші.

Банки Полтави припинили своє функціонування в 1917�1918 рр. У

своєму щоденнику лікар О.О. Несвіцький (1855�1942 рр.) зазначив:

«Начальник міліції Свєтлов 21 листопада 1917 року заявив: «нам день�

ги нужны – вотоправдание. Доберемся до банков, а там и до частных

лиц»» [10, с. 23�24]. І справді, дісталися. Державний Дворянський Зе�

мельний банк та Селянський Поземельний банк були ліквідовані дек�

ретом Раднаркому РСФРР від 8 грудня (25 листопада) 1917 року [3].

Декретами від 14 (27) грудня цього ж року націоналізували всі банки

[4] та провели ревізію сейфів [5].

Упродовж 1918 року з полтавських банків та кредитних товариств

вивезли кошти та цінності [10, с. 36,39]. 10 березня 1918 р. О.О. Нес�

віцький констатував, що – «Мазлах (на початку 1918 р. – губернський

комісар фінансових справ) вивіз з Державного банку всі цінності, і

банк закритий. Закриті і приватні банки» [10, с. 43].

Отож, можна зробити висновок, що проведення у другій половині

ХІХ ст. в Російській імперії реформ спричинило виникнення у Полта�

ві банківських установ як приватної, так і держаної форми власності. Їх

функціональне призначення полягало в акумулюванні коштів, врегу�

люванні грошового обігу, фінансуванні усіх галузей господарства,

сприянні розвитку торгівлі, промисловості та сільськогосподарського

сектору. Завдання забезпечення населення земельною власністю пок�

ладалося на спеціалізовані земельні банки. Загалом же, вони мали ві�

діграти провідну роль у зростанні прибутків населення та розвитку еко�
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номіки країни. Однак орієнтація банківських установ на заможні верс�

тви суспільства спричинила різний підхід у проведенні банківської по�

літики. У селян землю відбирали за найменше порушення умов відпо�

відної угоди, в той час як привілейовані верстви користувалися числен�

ними пільгами. Ця тенденція була характерна для банківських установ

усієї країни. Тому у поєднанні із зовнішньою державною політикою це

спричинило зубожіння значної частини населення, назрівання соці�

ально�економічної кризи та падіння Російської імперії.
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Оксана Мирошник,
завідувачка відділу науково�масової роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Поліція Полтави 
кінця XIX – початку XX століття

У 2016 році Полтава отримала нову поліцію. 5 березня на площі пе�

ред облдержадміністрацією міста на вірність українському народові

присягнули 245 нових патрульних поліцейських, серед них ? 36 учас�

ників бойових дій. Очолив загін патрульної поліції Полтави капітан

Віталій Мельничук. Тієї ж ночі нові патрульні вийшли на 12�годинне

патрулювання вулицями міста. Міністр внутрішніх справ Арсен Ава�

ков визначив  основну мету поліцейської роботи – забезпечення пра�

вопорядку і безпеки громадян у будь�якому місці України – від мало�

го села до великого міста [8].

Тож кожного дня полтавці мають можливість бачити роботу сучас�

ної української поліції. А якою ж була вона була в нашому місті 100�

200 років тому?..

У 1802 році Полтава отримала статус губернського міста та безліч

нововведень, які стосувалися також і поліції.

Як писав І. Ф. Павловський: «В начале 1802 года город был разде�

лен на 3 полицейские части, но в 1804 году число частей было умень�

шено до двух, в каждой из них был пожарный обоз и по одному 2огнес�

пасительному мастеру», как называли тогда брандмейстеров» [4, с. 85].

20 грудня 1804 року було затверджено «штат» полтавської поліції.

Відповідно до нього, очолював поліцію городничий, перейменований

на поліцмейстера цього ж року. Йому допомагали два частних приста�

ви («приставлені» до поліцейських частин міста) та чотири кварталь�

них доглядачі. На допомогу квартальним були набрані «десятники» з

мешканців міста, частина їх відбувала повинність, інші – наймалися за

плату. Десятники повинні були перебувати на всіх постах цілодобово.

Тому скрізь по місту були розставлені будки, в яких вони могли захо�

ватися на випадок негоди [4, с. 86].

Поліція отримала у власність два будинки. Один у першій поліцей�

ській частині на розі вулиць Ново�Полтавської та Великої Петров�

ської (нині музей авіації і космонавтики на Першотравневому прос�
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пекті), де розмістилася пожежна команда, другий – у протилежному

кінці міста (нині поштамт), де зперебували міське поліцейське управ�

ління та пожежна команда. 

Варто зазначити, що іншої власності поліція до 1917 року на надба�

ла. З часом населення Полтави зростало (на початку ХХ ст. становило

50 тис. осіб), тож виникла потреба у додаткових поліцейських части�

нах, тому приміщення для них орендували у приватних осіб [2, с. 210].

Наприклад, з адрес�календарів Полтавської губернії дізнаємося,

що у 1887 році перша поліцейська частина Полтави розміщувалася на

Ново�Полтавській вулиці (нині Шевченка), там же були відділення

пожежного депо, каланча та трупна кімната; друга частина – на Ново�

Полтавській  вулиці в будинку Базилевича,  третя – за Спаською цер�

вою у будинку Кружеля. Базарна дільниця, яка належала до особливо�

го поліцейського чиновника, була на Кобеляцькій (нині Європейська)

вулиці в будинку Тимофіїва   [9, с. 104�105].

У 1892 році відбулися зміни: перша поліцейська частина лишилася

на Ново�Полтавській вулиці, друга – переїхала на  Сінну площу в бу�

динок Кублицьких, третя – на Приютську вулицю (зараз Спаська),

базарна дільниця залишилася на Кобеляцькій вулиці, але змінила бу�

динок, переїхавши до купця Житного. [6, відділ 4, с. 8�9]

Поліцейська система Полтави того часу, безумовно, була тотожною

відповідній системі Російської імперії. Період XIX – початку XX сто�

ліття видався для країни досить продуктивним у реформуванні  різних

галузей. Щодо поліції, та серед багатьох загальнодержавних постанов,

які її змінили, виділимо такі. 

У 1802 році було утворене окреме Міністерство поліції, однак ска�

соване як окремий орган та приєднане до Міністерство Внутрішніх

справ у 1819 році [2, с. 300].

Окрім міської та повітової поліції, у країні поступово виникли та�

кож гірнича, карантинна, палацова, військова, морська, духовна, суд�

нохідна, торгова, залізнична, які були підпорядковані іншим відомс�

твам та міністерствам. Хоча Полтавська та суміжні з нею губернії в той

час мали  лише міські та повітові поліції [2, с. 266].

Важливим документом 1826 року став наказ Миколи І про приєд�

нання Особливої канцелярії Міністерства внутрішніх справ до Імпера�

торської канцелярії, а також наступний за ним наказ про впроваджен�

ня корпусу жандармів. Таким чином з’явився відомий третій відділ –

орган політичного розшуку і слідства в Російській імперії, заснований

з метою боротьби проти революційних і опозиційних рухів та організа�

цій, нагляду за слідством у політичних справах, за політичними тюр�
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мами [2, с. 300]. Серед іншого, третій відділ керував арештами і слідс�

твом у справі Кирило�Мефодіївського Братства у 1847 році, зокрема

Тараса Шевченка. Граф Олександр Бенкендорф очолював відділ та був

шефом його виконавчого органу – корпусу жандармів. Відомо, що вся

країна була тоді розділена на 5, а згодом на 8 жандамських округів,

котрі поділялись на відділення. Округ очолював генерал, підпорядко�

ваний шефу жандармів, у кожну губернію призначався штаб�офіцер,

підпорядкований генералові [14]. Так була утворена нова жандармська

поліція, яка повинна була вести політичні справи, хоча у реаліях Пол�

тавської губернії в основному стежила за безпекою залізничних пере�

везень  [2, с. 267].

Положенням 1867 року цю місцеву організацію жандармерії було

змінено: більшість округів скасовано, а губернські штаб�офіцери пе�

рейменовані на начальників губернських жандармських управлінь [2,

с. 300].

У 1890 році третій відділ скасували, завідування корпусом жандар�

мів доручили міністрові внутрішніх справ [14, 2, с. 210].

Такі накази особливо не змінили суті роботи жандармів. Вони, як і

раніше, вели в основному політичні справи. Згідно з інструкцією 1904

року, в обов'язок губернських жандармських управлінь входило спос�

тереження за місцевим населенням і за напрямком політичних ідей

суспільства, доведення до відома вищої влади інформації про завору�

шення і зловживання, провадження дізнань у справах про державні

злочини та розслідувань згідно з Положенням про державну охорону,

здійснення негласного нагляду; спостереження за особами, які проїж�

джають через кордон; спостереження за іноземними розвідниками;

розшук і спостереження за особами, котрі переховуються від влади;

надання допомоги поліції у відновленні порушеного порядку, конво�

ювання арештантів [3].

У Полтаві Губернське жандармське управління у 1888 році місти�

лося на Хрестовоздвиженській  вулиці, начальником управління був

полковник Володимир Олександрович Черкасов [5, відділ адрес�ка�

лендар, с. 4].

На початку ХХ ст.,з наростанням революційної кризи, уряд нама�

гався запобігти їй шляхом посилення та розширенням компетенції

поліції. Жандармські управління не впорувалися з революційним ру�

хом, зростання соціальної напруженості в суспільстві змусило уряд

створити спеціальніполіцейські органи політичного розшуку.  У пер�

шу чергу розшукові відділення, перейменовані пізніше в охоронні,

створювалися в містах із сильним антиурядовим рухом [13].
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Згодом закон 1908 року «Об сыскной части» зобов’язав до створен�

ня розшукових (в оригіналі «сыскных») відділень у складі поліцей�

ських управлінь по всій країні [2, с. 303].

У Полтаві розшукове управління згадується в документах, починаю�

чи з 1909 року. Тоді його начальником був Сергій Олександрович Богус�

лавський, у підпорядкуванні він мав трьох наглядачів. Через чотири ро�

ки у штаті з’явилися ще два околоточні наглядачі. Співробітники управ�

ління провадили дізнання з приводу скоєних злочинів,  збирали речові

докази, розшукували осіб, причетних до злочину. Справи політичного

характеру в управлінні не розглядали, а негайно передавали до жан�

дармського управління. Містилося відділення спочатку при канцелярії

міського поліцейського управління на Олександрівській площі [10, с. 5],

а потім на вулиці Пушкінській у будинку Лаушкіної  [7, с. 46] (нині –

приміщення дитячої музичної школи № 1 імені П. Майбороди).

На початку ХХ ст. поліцейська Полтава складалася з міського По�

ліцейського Управління, розташованого  на Олександрівській площі,

на чолі з поліцмейстером, місто поділялося на чотири поліцейські час�

тини, якими керували пристави, «частини» були поділені на «околот�

ки» [2, с. 284].

Незважаючи на напруженість у суспільстві у зв’язку з Першою сві�

товою війною, Полтава на той час (розглядається 1915 рік) не мала

економічного підґрунтя злочинності. У місті працювали банки, пози�

ково�ощадні товариства, товариство взаємного кредиту. Тобто насе�

лення мало стабільну можливість позичити гроші під невеликі відсот�

ки. Окрім того, у Полтаві на початку ХХ ст. функціонувало чимало ор�

ганізацій, які опікувалися незахищеними верствами населення. Деякі

з них: Єпархіальне попечительство про бідних духовного звання, Ко�

мітет товариства виплат осиротілим та заштатному духовенству Пол�

тавської Єпархії, Свято�Троїцьке церковно�приходське братство, то�

вариства допомоги учням і студентам, товариства взаємодопомоги,

дитячі приюти, Полтавське Відділення Попечительства Імператриці

Марії Олександрівни про сліпих, приют і училище дамського благо�

дійного Товариства, товариство опікування дітьми, богадільні (при�

тулки для інвалідів, убогих, непрацездатних, людей похилого віку),

нічліжний будинок піклування про бідних з «харчовим пунктом»,

міська амбулаторія для бідних хворих, попечительство Товариста «О

Доме Трудолюбия», в якому жінці або чоловікові, які не володіли ре�

меслом, можна було знайти оплачувану роботу або набути професію.

Роботу можна було знайти також за допомогою Бюро взаємодопомоги

трудящих жінок.  Жінка була захищена з економічної точки зору, при�
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чин для розквіту аморальних способів здобування грошей не існувало.

Діти, які не мали дому, діставали притулок, захист і навчання. Отри�

мання освіти підтримувалося благодійництвом, держава системою за�

охочень спонукала до служіння суспільству через можливості кар’єр�

ного зростання. Рівень зайнятості  населення  був високим, охочі

знайти роботу її отримували. Дозвілля полтавців того часу було ціка�

вим та змістовним. У місті працювали кінотеатри, театр, клуби органі�

зації дозвілля, товариства: фотографічне, камерної музики, витонче�

них мистецтв, сільського господарства, чиновників  на ін.  Колосаль�

ний вплив на  свідомість громадян мала церква. При кожному храмі

працювали церковно�приходські школи, де ще змалечку учням закла�

далися високі моральні засади. Християнські заповіді «не вбий», «не

вкради» ставали реальною перепоною до багатьох протиправних вчин�

ків [2, с. 288�294].

Статистика щодо злочинності по Полтавській губернії за 1893�1898

роки свідчить про те, що в Полтаві траплялися крадіжки (скоєні пере�

важно іногородніми), які зазвичай розкривали, мали місце дисциплі�

нарні вчинки з боку поліцейських нижніх чинів (спізнення на пожежу,

споживання алкоголю), порушення правил торгівлі тощо [2, с. 294].

Кількість тяжких злочинів була невеликою, навіть незважаючи на

вільний продаж зброї в країні. Наприклад, у Полтаві  в 1893 році було

скоєно лише два вбивства [1, відділ довідковий, с. 114�115].

Таким чином, завдяки організації суспільного життя, обстановка в

Полтаві кінця XIX � початку XXст.  була спокійною, поліція на тлі роз�

міреного життя міста могла утримувати злочинність на низькому рівні

[2, с. 288�294].

Усе змінилося після революції у лютому 1917 року, яка покінчила з

багатьма імперськими інституціями, у тому числі і правоохоронними.

Царська поліція перестала існувати. Підкоряючись рішенням Тимча�

сового уряду, сили поліції Полтавської губернії склали ыз себе повно�

важення. У Полтаві поліція припинила свою діяльність 18 березня

1917 року. 

Криміногенна ситуація в Україні та в Полтаві зокрема  була дуже

складна. Правоохоронні органи дезорганізовані, суд не функціонував,

дезертири з фронту посилювали безладдя.

Перший український військовий з’їзд, який відбувся  у травні 1917

року в Києві, прийняв постанову «Про українську народну міліцію».

Передбачалося, що національна армія після  війни має стати народ�

ною міліцією, мета якої – охорона громадського порядку, інтересів та

прав народу. Українська міліція в перші роки існування підпорядкову�
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валася Центральній Раді. На початку 1919 року там, де більшовики

здобули владу, почалося створення радянської міліції. У січні вона

з’явилася і в Полтавській губернії.

27 січня 1919 року начальником Полтавської губернської міліції

призначили Тимофія Скибу. 11 лютого того ж року він видав наказ для

населення, у якому повідомлялося про призначення його комісаром

міліції Полтави і Полтавщини. У наказі вказувалося, що в губернії

сформовано губернську, міську, судово�каральну міліцію і 5 міліцей�

ських дільниць у Полтаві з Головним управлінням на розі Стрітенської

та Дворянської (нині Пилипа Орлика) вулиць [2, c. 415�435].

Так почався новий етап розвитку правоохоронної системи країни

та Полтави зокрема…
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Євгенія Стороха,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського

Іван Тобілевич та деякі сторінки 
театрального життя Полтави
кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Видатний український драматург, актор, режисер, громадський і

культурний діяч Іван Карпович Тобілевич – визнаний творець україн�

ського соціального театрального репертуару. Один із героїв його коме�

дії «Суєта» говорить: «Сцена – мій кумир, театр – священний храм для

мене!» У відомому монолозі Івана Барильченка драматург висловив

власні думки про завдання театру і драматургії загалом.

У контексті відзначення 110�х роковин із дня смерті видатного дія�

ча української культури у вересні 2017 р. варто згадати, що в долі сла�

ветного драматурга і актора Полтава з’явилася як місто, де досить час�

то гастролювала трупа П. Саксаганського і де жили люди, котрих Іван

Карпович глибоко шанував.Передусім це Панас Мирний та Володи�

мир Короленко. 

У лютому 1890 року найвідоміша українська професійна трупа Ми�

коли Садовського розпалася. Однією її частиною керували Марія

Заньковецька та Микола Садовський, решта трупи перетворилася на

«Товариство російсько�малоросійських артистів» під орудою Павла

Саксаганського та Івана Тобілевича. Організовуючи новий театр, І.К.

Тобілевич ставив перед собою серйозні завдання. Насамперед – нада�

ти чистоти та доброго естетичного смаку українському репертуару, ка�

тегорично відмовившись від примітивних мелодрам та лубочної ро�

мантики Запорізької Січі.

Діяльність цих двох театральних труп стала вершинним досягнен�

ням українського театру кін. ХІХ – поч. ХХ століть.

Іван Карпович любив приїздити до нас теплої пори – у серпні чи

вересні, іноді у жовтні. Узимку – ніколи. Привозив чудових акторів і

класичний репертуар – починаючи від «Наталки Полтавки», де сам

завжди грав роль Возного. Полтавці мали можливість бачити Івана

Карповича Карпенка�Карого на сцені у 1893, 1895, 1898, 1899, 1901,

1903, 1904 роках. Зазвичай трупа виступала упродовж місяця. Були
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численні захоплені відгуки місцевих газет з приводу нових постановок

та гри акторів. Наприклад, у рецензії на виставу «Наймичка», де дра�

матург грав у власній п’єсі роль Мартина, «Полтавские губернские ве�

домости» (№ 67 ) у 1893 р. пишуть: «Это сама жизнь».

Була традиція давати під час гастролей театральної трупи «благодій�

ний» спектакль. 1895 р. це була «Наталка Полтавка», збори від якої –

332 крб. – передано на спорудження пам’ятника Іванові Котлярев�

ському. Міський голова оголосив акторам особисту подяку. У жовтні

того ж року брати Іван та Панас Карповичі Тобілевичі написали кіль�

ка листів – письменникові Д. Мордовцю, професорові Пелеху та міль�

йонерові Терещенку – про дозвіл ставити у Полтаві пам’ятник Котля�

ревському.

Із нагоди 100�річчя виходу в світ «Енеїди» І.П. Котляревського

30 серпня 1898 р. була влаштована ювілейна вистава, присвячена

пам’яті поета. У «Наталці Полтавці» Іван Тобілевич грав роль Возно�

го. Варто зазначити, що у нього було особливе ставлення до цієї «опе�

ри малоросійської» Івана Котляревського. Ще ранньої весни – 18 бе�

резня 1898 р. – на хуторі Надія він написав статтю «Наталка Полтав�

ка», у якій розкрив власне розуміння композиції твору, мотивацій

вчинків героїв, обґрунтував значення п’єси в історії розвитку україн�

ського театру. Написана доступною, простою мовою, стаття сприйма�

ється не як книжний текст, а щирий і проникливий монолог людини,

котра стоїть на сторожі рідної культури. 

Благодійна вистава пройшла блискуче. Кошти від неї пішли на ко�

ристь полтавської «Подільської безкоштовної читальні». Панас Мир�

ний надіслав трьом братам – Іванові Карпенку�Карому, Миколі Са�

довському та Павлові Саксаганському – вітального листа: «… від

усього рідного серця вітаємо Вас, браття�товариство, яко часточку яс�

ного невечірнього світу, що з великим болем у серці і певною вірою в

душі сподівався побачити наш батько Кобзар» [2, c. 388].

Є цікаве свідчення В.П. Горленка, відомого винятково критичним

ставлення до будь�якого таланту. У листі до Панаса Мирного від 30

червня 1898 року читаємо: «Мне случилось недавно перечитывать пье�

сы Карого, и я убедился, как они проигрывают в чтении. Характеров

(во всех пьесах) у него всего несколько – и они повторяются. Красок в

языке для обрисовки характеров (как у Островского, напр.), очень ма�

ло. Есть сценические положення, условные типы, и очень большое

знание сцены… Все же полезный и дельный автор» [6, c. 56].

У липні цього ж року І. Карпенко�Карий разом із трупою побував у

с. Мануйлівці. Актори влаштувати безкоштовний спектакль для се�
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лян. Давали «Сто тисяч». Карпенко�Карий грав роль Калитки. Гляда�

чі подарували йому вінок із колосків, перев’язаний рушником, на яко�

му було вишито: «І.К. Карпенку�Карому, земляки�хлібороби Мануй�

лівки. 1898 року 11 июля. Від щирого серця за правдиве писання про

наше життя». 

18 липня 1899 року почалися найдовші гастролі братів Тобілевичів

у Полтаві, що тривали майже півтора місяці. Вистави йшли майже

щодня, спектаклі отримували рецензії у «Полтавських губернських ві�

домостях». Із цього видання дізнаємося, що 15 серпня 1899 р. показу�

вали виставу «Згуба» за комедією «В п’яти справах» Панаса Мирного,

на якій був присутній автор. Панас Якович, мабуть, був не зовсім задо�

волений сценічним прочитанням його твору, бо Василь Горленко, від�

повідаючи на лист друга, написав 23 вересня 1899 року: «Из Ваших

слов я чувствую, что сделали актеры со «Згубой». У них это вечная за�

машка представлять все наряднее, чем оно есть на самом деле. Что ка�

сается до превращения горожан в великоруссов, то тут я вижу умство�

вание Карого. Он импонирует труппу своими взглядами…» [7, с. 67]. 

27 серпня, у свій бенефіс, Іван Карпович грав роль Мартина у вис�

таві «Мартин Боруля». Вдячні полтавці, серед яких був і Панас Мир�

ний, вручили драматургові та акторові вітальну адресу.

Того ж дня І.К. Карпенко�Карий подав до Полтавської міської ду�

ми заяву, у якій було висловлено спільну думку трьох братів – Миколи

Садовського, Панаса Саксаганського та Івана Тобілевича – стосовно

місця встановлення пам’ятника Іванові Котляревському. Вони пропо�

нували встановити монумент поблизу Просвітницького будинку імені

М.В. Гоголя (теперішній кінотеатр «Колос»). Це міркування було вис�

ловлено після того, як брати Тобілевичі на запрошення міського голо�

ви відвідали разом із ним всі місця, пропоновані для пам’ятника.

1901 року гастролі розпочалися 16 вересня і тривали до кінця жов�

тня. 27 жовтня 1901 р. I. Карпенко�Карий на знак шани і визнання

подарував Володимирові Короленку 1�й том своїх «Драм і комедій» із

написом «Любому серцеві моєму Володимиру Галактіоновичу Коро�

ленку від автора на спомин. Полтава. 1901. Октяб. 27. Ів. Тобілевич».

1903 рік для Полтави завжди буде знаковим через подію великої

всеукраїнської культурної ваги – відкриття пам’ятника І.П. Котля�

ревському. Панас Мирний, котрий брав найактивнішу участь у підго�

товці свята, вважав, що його вершинною окрасою буде вистава «На�

талка Полтавка». Він заходився запрошувати провідних українських

акторів до Полтави. З його подачі полтавський міський голова В. Тре�

губов надіслав до Харкова І. Карпенку�Карому офіційне запрошення
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на відкриття пам’ятника Іванові Котляревському такого змісту: «Го�

родская управа обращается к Вам, милостивый государь, как к укра�

инскому драматическому писателю и одному из корифеев современ�

ного украинского театра, с покорнейшею просьбою почтить своим

присутствием праздник отрытия памятника 30 и 31 августа в качестве

почетного гостя… Вы не откажете принять участие в исполнении бес�

смерной «Наталки Полтавки» [4, с. 362].

Звертаючись до Марії Заньковецької, Панас Якович написав десь

на початку 1903 р.: «Городяни запрошують Вас прийняти участь в вис�

таві «Наталки Полтавки» під час святкування постанови пам’ятника

нашому славному письменникові Котляревському. До їх запросин і від

себе до Вас, наша ясна Зоре, з низьким уклоном: допоможіть нам від�

бути наше святкування, як воно годиться задля такого значного для

усього краю свята… Кропивницький і брати Тобілевичі з великою охо�

тою згодились на наші запросини, а славетний наш музика – Микола

Віталійович Лисенко пообіцяв прибути і виставити разом з «Наталкою

Полтавкою2 написану ним задля такого значного свята кантату на віч�

ну пам’ять Котляревському» [5, с. 414�415].

Але Марія Костянтинівна, на жаль, не змогла приїхати до Полтави

через те, що грала в той час у трупі Суслова в Ростові на Дону. 

Наталку грала Любов Ліницька, Возного – Іван Тобілевич, Терпи�

лиху – дружина Івана Карповича Софія Тобілевич, Виборного – Мар�

ко Кропивницький, Петра – молодий тенор Жулинський, Миколу –

Микола Садовський. Сузір’я акторів першої величини вітало числен�

них гостей всеукраїнського свята. 

Найвище досягнення таланту драматурга – драма «Хазяїн». Образ

великого промисловця, який вийшов із селянської глибинки, Терен�

тія Гавриловича Пузиря мав свій прототип. Це український мужик�

мільйонер Харитоненко.

Правнучка драматурга Валентина Тобілевич у листі до Полтавсько�

го літературно�меморіального музею І.П. Котляревського (2002 р.)

згадувала родинний переказ про відвідини Харитоненком хутора На�

дія на Єлизаветградщині, який заклав сам корифей українського теат�

ру, ще й виростив там чудовий сад: «Він довго ходив з Іваном Карпо�

вичем по молодому саду. По його обличчю Іван Карпович бачив вели�

ке здивування, ласкаву усмішку. Іван Карпович почав розповідати про

те, що рідні та близькі знайомі почали збирати гроші на побудову

пам’ятника Котляревському і попросив дати хоч невелику суму гро�

шей на нього. Харитоненко враз змінився на обличчі. Він хитро прим�

ружив очі і сказав Івану Карповичу: «Ти знаєш, Іване, якби для твоїх
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потреб, я б дав гроші, а на побудову пам’ятника не дам». Іван Карпо�

вич дуже образився, але виду не подав. І.К.Тобілевич почав писати

п’єсу «Хазяїн». Харитоненко, прочитавши її, впізнав себе в ролі Хазя�

їна. Він почав шукати автора, а знайшовши, благав порвати п’єсу. Але

Іван Карпович сказав йому: «Ви осквернили духовного батька україн�

ської літератури і п’єса залишиться на віки» [8, c. 2�3].

Справді, до п’єси увійшов крилатий вислів, пов’язаний із поетом�

полтавцем. Для з’ясування рівня культури головного героя Терентія

Пузиря багато важить його репліка на розмову про розкішні гоголів�

ські описи степу: «Не знаю, я на степах у Гоголя не бував!» Довелось

доньці Соні пояснювати батькові, хто такий Микола Гоголь і до чого

тут степи. А на умовляння Золотницького пожертвувати на пам’ятник

Котляревському в Полтаві Пузир заявляє: «А Котляревський мені без

надобності!» 

Драматичні твори Івана Тобілевича дивовижно суголосні часові:

черствість, жорстокість, скупість до смішного, нехтування громад�

ською відповідальністю новітніх «хазяїнів», котрим «Котляревський

без надобності», вже дали свої плоди. А класик попереджав: «Ах ти не�

щасна безводна хмаро! І прожене тебе вітер на рідною землею, і розвіє,

не проливши і краплі цілющої води на рідні ниви, де при таких хазяї�

нах засохне наука, поезія і благо народу!»

Останні виступи корифея у Полтаві відбулися 1904 р. Мало не ко�

жен вихід на сцену улюбленого драматурга і актора супроводжувався

захопленими рецензіями у «Полтавському віснику». Про гру Карпен�

ка�Карого газета писала в рецензії 17 вересня 1904 р., що він вів роль

«… с такой художественной правдой, больше какой трудно и предста�

вить». Розмаїття вистав і ролей вражає. Він грав у власних творах –

«Хазяїн», «Сто тисяч», «Суєта», «Наймичка», «Лиха іскра поле спа�

лить», «Мартин Боруля», а також у «Наталці Полтавці» І. Котлярев�

ського, «Вії» М. Гоголя, «Шельменкові�денщику» Г. Квітки�Ос�

нов’яненка, «Богдані Хмельницькому» М. Старицького. Панас Мир�

ний у листі до письменника Якова Жарка від 17 листопада 1904 р. по�

ділився враженнями: «Учора трупа Саксаганського покінчила грати у

нас і поїхала в Харків. Я був всього тілько один раз. Далеко, бачте, жи�

ву, аж на далеких Кобищанах – купили тут собі маєточок. Як погода

добра, то в нас рай земний; зате як задощить, то така твань, що й по�

видному ледве пройдеш, а вночі – годі й думати. От через це я й мало

бував в театрі. Грають, вражі хлопці, дуже добре, – все йде у їх як по�

писаному. Була й новинка Карпенкова – «Суєта». Перші три акти доб�

рі, а четвертий – приший хвіст кобилі. Але автор не хоче з цим згоджу�
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ватись. Написав він ще й нову комедію “Житейське море”. Читав тута,

та в мене якраз в той день якраз жінка недугувала трохи, та й дощ ушк�

варив. Через це я й не ходив. Жалкую, що не довелось послухати, та

жалем нічого не поможеш» [4, с.419]. Як бачимо, виставами діло не об�

межувалось. Коли актор Іван Тобілевич відпочивав, драматург Іван

Карпенко�Карий читав полтавській публіці свої нові п’єси і цікавився

думкою товариства.

Цікаво, що 5 жовтня 1904 р. Іван Карпович отримав листа від влас�

ника друкарні та книгарні в Полтаві Г.І. Маркевича, який виявив ба�

жання купити право на видання V�го тому творів драматурга, і вже

наступного дня I. Карпенко�Карий надіслав Григорію Іпатійовичу

лист�договір, за яким надавав Маркевичу таке право. А вже через

10 днів драматург одержав 1100 карбованців за право видання п’ятого

тому.

Про грані акторського обдарування видатного драматурга згадував

народний артист України І.О. Мар’яненко, котрий на час знайомства

з І.К. Тобілевичем був театральним початківцем. Його пам’ять збе�

регла в деталях образ видатного діяча українського театру: «Спочатку в

цілому ряді ролей мене вразила якась однаковість засобів, якими ко�

ристувався Іван Карпович. Здавалося, скрізь він був сам собою і навіть

не дуже силкувався змінити своє обличчя гримом. Ця однаковість ще

більше підкреслювалась надзвичайною різноманітністю й яскравістю

сценічних образів, створених його партнером Саксаганським. Але ко�

ли я ближче ознайомився з роботами Карпенка�Карого, то пересвід�

чився, що такі ролі, як старшина в «Бурлаці», Калитка в «Ста тисячах»,

Хома в «Чумаках» у виконанні Івана Карповича, були ніким не пере�

вершені… Простота і лагідність поєднувались у ньому з великим, світ�

лим розумом. Разом з тим у ньому почувалась людина кремінної вда�

чі… Трупа під керівництвом Саксаганського довгий час існувала тіль�

ки завдяки світлому розумові, міцній вдачі та організаційному хистові

Івана Карповича, який за спиною свого брата, блискучого актора і ре�

жисера, фактично керував трупою, до всього ще й постачаючи свої

п’єси» [1, с. 180�181].

Восени 1907 року в Полтаві гастролювала трупа Панаса Саксаган�

ського. Уже без Івана Карповича Тобілевича. Він помер у Берліні 15

вересня того самого року відонкологічного захворювання печінки.

Вистава «Хазяїн» була присвячена пам’яті покійного драматурга. Час�

тина зібраних з цього спектаклю грошей – 155 крб. 55 коп. – пішла у

створений фонд імені І.К. Карпенка�Карого для премій за кращі нові

українські драматичні твори. У театрі виступив Панас Мирний, про�
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читав свій вірш «На смерть Івана Карповича Тобілевича (Карпенка�

Карого)», який закінчувався словами:

А ми, повитії журбою,

Тут вчитись будем за тобою,

Як треба рідний край любити

Та вірно як йому служити [5, c. 298]

У Полтаві іменем Івана Тобілевича 1962 р. названа вулиця у районі

Кобищани.
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Валентина Скриль,
старший науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського

Урочистості в Полтаві з нагоди 
150$річчя від дня народження

І.П. Котляревського

Початок ХХ століття не лише приніс із собою зміну епохи, а й роз�

будив національну свідомість, відродив надію на єднання національно

свідомих сил українського народу.

Яскравим проявом піднесення українського духу, символом націо�

нального воскресіння були урочистості з нагоди відкриття пам’ятника

Іванові Котляревському в Полтаві у 1903 році. Згадуючи ті вікопомні

події, Сергій Єфремов писав: «Багато з теперішніх свідомих українців

початок своєї свідомості рахують від пам’ятного дня 30 серпня 1903

року» [1, c. 135]. 

Окрилені успіхом, подвижники української ідеї запропонували

день народження І. Котляревського занести до календаря загальноук�

раїнських свят. Тоді ж визріла думка побудувати в Полтаві українську

школу і надати їй ім’я Котляревського, створити музей славетного

полтавця в його рідному місті.

Неабиякому поштовху політичного та національного піднесення

сприяли події революції 1905�1907 рр. За висловом Г. Коваленка: «Заг�

риміли громи революції 1905 року, розколихали громадянство, збурили

надії» [2, с. 12]. Вимоги автономного статусу України, вільного розвит�

ку української мови, освіти, культури, здобуття політичних прав укра�

їнців усе частіше лунали на мітингах, демонстраціях, зібраннях.

Але несправджені надії потягли за собою темну ніч столипінської

реакції, за якої знову зазвучала «стара пісня» про те, що окремого ук�

раїнського народу ніколи не існувало, що його мови не було, нема і бу�

ти не може, що українська мова – це мова неосвіченого простолюду.

За цим – роки Першої світової війни, жовтневий переворот 1917 року

у Петрограді, інтервенція більшовицької Росії проти України, зміна

влади, кожна з яких чи то більшовицька, чи денікінська влаштовували

терор, намагаючись задушити паростки національного життя україн�

ського народу.
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На такі складні роки нестабільності припав 150�літній ювілей від

дня народження І.П. Котляревського у 1919 році. Незважаючи на зга�

дані обставини, Полтава гідно пошанувала одного з найвидатніших

своїх синів. Велику роль в організації ювілейних заходів відіграло

об’єднання «Просвіта». Ще в липні 1919 року був створений організа�

ційний комітет, який утворив театральну, концертну, літературну ко�

місії, комісію здогляду за могилою письменника та з прийому числен�

них гостей, які очікувалися в Полтаві на святкові дні. Сьогодні деталь�

но довідатись про хід ювілейних заходів можна, взявши до рук два но�

мери часопису «Рідне слово» за 29 серпня та 1 вересня 1919 року. Це

щоденна літературно�громадська і політична газета, що виходила у

Полтаві протягом 1918�1919 рр. під редакцією П. Тищенка.

У редакційній статті за 29 серпня зазначено: «В житті кожного на�

роду є дні всенародних національних свят на спомин великих подій

минулого, в пам’ять видатних людей краю. В такі дні немає окремих

людей, окремих родин, окремих хат. Є лише одна велика сім’я – на�

род, є лише одне велике спільне почуття – рідний край, є лише одна

благородна ціль – праця для рідного краю» [4, с. 1]. Саме такою поді�

єю автор вважав 150�річний ювілей І.Котляревського.

Урочистості розпочались о 10 годині 29 серпня 1919 р. заупокійною

літургією у Кафедральному Соборі, відслужили поминальну панахиду

у кладовищенській церкві, яку відправив Феофіл Булдовський україн�

ською мовою, співав Український національний хор під орудою

Ф. Попадича. О 12 годині біля могили І. Котляревського зібралось по�

над 20 тисяч полтавців, мешканців навколишніх сіл, а також гостей з

багатьох куточків України, які на пошану до батька української літера�

тури поклали на могилу письменника 98 вінків. На урочистостях був

присутній Панас Мирний, котрий, незважаючи на похилий вік та

слабке здоров’я, звернувся до присутніх з короткою, але змістовною

промовою: «У великий день святкування 150�літніх роковин твого на�

родження прийшов я на твою могилу не хвалу Тобі складати: твої нев�

мирущі твори найбільш усього уславили тебе на всю широку Україну,

котру Ти за свого життя так щиро кохав і задля її занедбаної мови так

багато зробив». Закінчив свій виступ словами, зверненими до І. Кот�

ляревського: «Тебе тут немає і нікому повідати про те сучасне лихо, що

доводиться переживати нашій ненці Україні» [3, с. 75�76]. Це був ос�

танній прилюдний виступ видатного письменника. Панас Якович був

також упорядником збірника «Батькове свято», яку видав Г.І. Марке�

вич у губернській друкарні у 1919 році до 150�річчя від дня народжен�

ня І.П. Котляревського. До збірника увійшла шкільна п’єса у двох ді�
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ях, присвячена ювілею письменника та 100�річчю від часу постановки

«Наталки Полтавки», а також вірші Т. Шевченка, І. Франка, А. Бабен�

ка та М. Вороного, присвячені Котляревському.

Від могили урочиста хода зі співом українських пісень Кобеляць�

кою вулицею вирушила до пам’ятника письменнику, де з промовою до

присутніх звернулися Г. Коваленко та І. Карбоненко – представники

«Просвіти».

До пізнього вечора біля пам’ятника гуляли люди, розглядали вінки,

милувались ілюмінацією. Надвечір вінки перевезли до театру, де ними

заквітчали фоє.

О 7 год. 30 хв. вечора у міському театрі почались урочисті збори і

концерт. У театрі панувала святкова, піднесена атмосфера. Приміщен�

ня театру ледве могло вмістити представників делегацій, у вільний

продаж квитків було надано дуже мало. З промовою про життєвий і

творчий шлях І. Котляревського до присутніх звернувся Г. Коваленко,

також помічник декана Полтавського історико�філологічного факуль�

тету І. Рибаков, керівництво «Народного дому імені В.Г Короленка». У

святковому концерті взяли участь кращі художні колективи міста. Се�

ред них – Горленко – декламація, Нікітіна�Галайда – меццо�сопрано,

Полив’яний – бас, Старостинецька – сопрано, Сорендон – рояль, На�

ціональний хор під орудою Ф. Попадича, художник Косміна – нерухо�

мі картинки.

У п’ятницю, 30 серпня, від 3 до 6 години дня відбулось народне гу�

ляння в Івановому гаю біля будинку, де жив І. Котляревський. У пар�

ку грав духовий оркестр, співали хорові колективи, учасники урочис�

тостей відвідали школу імені І.П. Котляревського і будинок, де меш�

кав письменник.

Увечорі урочистості продовжились у міському театрі виставою�

концертом. Реферат «Котляревський і старе українське письменство»

виголосив В.О. Щепотьєв. Гості свята побачили улюблені всіма «На�

талку Полтавку», «Москаля чарівника», які того року відзначили своє

сторіччя. Горленко прочитала вірша М. Вороного «На свято відкриття

пам’ятника Іванові Котляревському» (хоча в програмі концерту він,

скоріш за все помилково, названий «На вічну пам’ять І. Котлярев�

ському»), Український національний хор виконав кантату Миколи

Лисенка на вірші Тараса Шевченка «На вічну пам’ять І. Котлярев�

ському», Гімн «Ще не вмерла Україна», а пісню з «Наталки Полтавки»,

«Де згода в сімействі...» уже співала разом із хором уся зала.

Через два дні було влаштоване дитяче свято на честь славного пол�

тавця для учнів українських шкіл та гімназій.
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Але так, як і на відкритті пам’ятника І. Котляревському у 1903 р., не

обійшлося без прикрощів. Напередодні ювілею денікінська адмініс�

трація заарештувала відомих діячів національно�визвольного руху

Полтавщини. Редакцією газети «Рідне слово», Губернська вчительська

спілка, Полтавське товариство «Просвіта», об’єднаними міською й

повітовою вчительські спілки, Губернська рада кооперативних з’їздів

Полтавщини, Полтавське наукове товариство досліджування старови�

ни й мистецтв, Педагогічна рада Полтавської першої української дер�

жавної гімназії імені І. Котляревського подали заяву такого змісту:

«Зібравшись на урочисте святкування 150�літніх роковин народження

Івана Котляревського, ми не знаходимо серед своєї сім’ї високопо�

важних – Голови міської думи, замістителя голови Полтавської зем�

ської управи демократичного складу Костя Товкача, директора І�ої

української гімназії імені І. Котляревського І. Прийму, гласного думи

й члена правління товариства «Самопоміч» Ф. Савона, директора учи�

тельських семінарій і професорів історико�філологічного факультету

Г. Ващенка та І. Чаленка. Ув’язнення позбавило їх змоги пережити ці

щасливі хвилини, вважаємо за свій обов’язок надіслати їм свої щирі

привітання» [5, с. 3].

Як бачимо, для полтавців Іван Котляревський – не просто хресто�

матійний письменник, а постать, незважаючи на віддаленість у часі,

близька кожному з нас. Іван Котляревський – дворянин на державній

службі, військовий офіцер, який «исполнял поручения со всей усер�

дностью и расторопностью», на військовій службі «отличил себя неус�

трашимостью», не був революціонером�демократом, не боровся з іс�

нуючим ладом, а навпаки, шість разів йому були висловлені «монарші

благовоління», але саме він, керуючись синівським почуттям до рідно�

го народу, намагався захистити від імперських зазіхань рідну мову,

звичаї і тим самим підтвердив право народу на існування. Усе його

життя – це приклад самозреченої праці в ім’я землі, де народився та

народу, серед якого зростав. Саме тому Котляревський уже протягом

двох з половиною століть консолідує навкруг свого імені національно

свідомі патріотичні сили. 
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Олег Безверхній, 
військовий історик

До питання про поховання воїнів Карла XII 
на полі Полтавської битви

Велике поле перед корпусами Полтавської птахофабрики добре

видно усім, хто проїздить трасою Полтава�Зіньків поблизу села Поби�

ванки. Утім мало кому відомо, що це поле є величезною братською мо�

гилою шведських воїнів, які полягли тут у вирішальній битві Великої

Північної  війни 27 червня 1709 року. Щороку частину поля віддають

під городи, вирощують на ньому зернові культури. Усе це зайвий раз

доводить справедливість сумного вислову Еріха Марії Ремарка, який

стверджував, що смерть однієї людини – це смерть, а смерть двох міль�

йонів – лише статистика. 

Уперше питання щодо пошуку місць поховань й увічнення пам’яті

загиблих вояків Карла XII порушив у Швеції 1890 року майор швед�

ської армії, істориком за покликанням Клаус Гріль. Його Стаття, над�

рукована у «Стокгольмській денній газеті», викликала гарячу полемі�

ку, оскільки було багато тих, хто вважав за неприпустиме споруджен�

ня пам’ятника загиблим у битві, що поклала край могутній шведській

імперії. Утім, християнський принцип поваги до полеглих та місць їх

останнього спочинку переміг, і пам’ятник було споруджено поблизу

селища Побиванки 1909 року, напередодні 200�річчя битви. 

Улітку 1911 року до Полтави приїхали два стажери Генерального

Штабу шведської армії, лейтенанти Карл Бенедік та Фрей Рюдеберг.

Вони мали дозвіл Міністерства внутрішніх справ Російської імперії на

проведення археологічного та картографічного дослідження поля

Полтавської битви. Полтавський віце губернатор С.Д. Бібіков підпи�

сав відповідні документи на право вільного пересування та виконання

фотографічної і топографічної зйомки поля Полтавської битви та при�

леглої місцевості. Розкопки, проведені за активної підтримки тодіш�

нього директора колонії для душевнохворих, члена Полтавської вченої

архівної комісії доктора Олександра Мальцева, дозволили знайти два

великі поховання вояків Карла XII поблизу селищ Малі Павленки та

Тахтаулове, які були позначені на карті Карлом Бенедіком. Зрозуміло,
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що шведські дослідники не мали можливості провадити розкопки на

Малих Павленках, оскільки там було місцеве кладовище. Тамтешні

мешканці розповіли шведським офіцерам, що під час риття могил час�

то викопують багато людських і кінських кісток. Що ж до розкопок

поблизу Тахтаулового, основні археологічні дослідження велося на те�

риторії так званого «малого болота» (Lilla Moraset), яке й позначив

Карл Бенедік на картах до 4�томного видання «Karl XII pa slagfaltet»

(«Карл ХІІ на полі бою») [1].

Саме в районі так званого малого болота на глибині до 1.5 метра бу�

ли віднайдені основні знахідки. На жаль, з рапорту Карла Бенедіка до

Генерального Штабу важко зрозуміти, у скількох місцях «малого боло�

та» провадились археологічні дослідження. На окремій карті Полтави

та прилеглих до неї околиць Карл Бенедік позначив лише одне місце

масових поховань воїнів Карла XII в межах уже згаданого «малого бо�

лота» [2].

Після отримання відповідного дозволу від Міністерства внутрішніх

страв Російської імперії ящик з останками каролінів відправили до

Стокгольма, утім, через тяганину, що виникла у зв’язку з організацією

належного остеологічного дослідження черепів та кісток загиблих вої�

нів, ящик упродовж року зберігався в окремій кімнаті відділу військо�

вої історії Генерального Штабу Збройних Сил Швеції. У Стокгольм�

ській «Денній газеті» від 5 лютого 1912 р. була надрукована стаття ди�

ректора Артилерійського музею (з 1932р. музей історії Шведської ар�

мії) майора Фредеріка Спака з вимогою поховати сумну полтавську

знахідку на Північному кладовищі Стокгольма – головному некропо�

лі шведської столиці, але цей заклик залишився без уваги. 

У той саме час було доведено, що кістки, знайдені у могильному па�

горбі поблизу Побиванки, на якому встановили привезений шведами

пам’ятник загиблим співвітчизникам, не мають ніякого стосунку до

Великої Північної війни. Їх вік, за кольоровими таблицями,становив

500 років. Швидше за все, це були рештки воїнів, які загинули тут 1399

року під час битви на Ворсклі між військами Великого литовського

князя Вітовта і військами правителя Золотої Орди Тимура�Кутлука та

хана Єдигея. 1913 року архіваріус Військового архіву у Стокгольмі Йо�

ганнес Петреллі надрукував статтю, у якій висловив думку стосовно

доцільності спорудження нового пам’ятника на полі Полтавської бит�

ви, цього разу на тому місці, де Карл Бенедік та Фрей Рюдеберг знай�

шли останки загиблих воїнів Карла XII. Утім, Перша світова війна і

подальші події в Росії й усій імперії унеможливили реалізацію цього

задуму.

..
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Лише у січні 1951 р. спільна комісія Міністерства Оборони Швеції

та Стокгольмського військового музею вирішила нарешті відкрити

ящик і скласти відповідний акт. У ньому було записано, що ящик мав

розміри 35х45х21 см., був вкритий тонким шаром свинцю. На верхній

частині було зроблене гравіювання «З Полтави». У ящику містилися

чотири черепи, два фрагменти нижніх щелеп і два невеликі фрагменти

скелета коня. Поверх решток, належним чином запакованих, лежав

рапорт, Карла Бенедіка та Фрея Рюдеберга, написаний на пергамен�

тному папері і датований 30 вересня 1911 року. Разом із рапортом ле�

жали 5 карт. Поверх них лежали 4 червоні троянди, замотані у вату. 

На жаль, доля цих п’яти карт ще й досі залишається невідомою. Ма�

буть, за все, вони не були передані до Національного або Військового

архівів і залишилися десь серед господарчих документів військового

відомства Швеції. Можна лише припустити, що на тих картах Карл

Бенедік позначив усі місця, де провадилися розкопки і були знайдені

рештки воїнів Карла XII.

Черепи та кістки передали для антропологічного та медико�анато�

мічного дослідження відомому вченому�антропологу, професорові іс�

торичної остеології Стокгольмського університету Нільсу�Густаву Ей�

валю (Nils�Gustaf Gejvall). Результати дослідження, що підтверджува�

ли скандинавське походження загиблих, опублікували 1957 року у що�

річному науковому збірнику Товариства друзів Королівського музею

шведської армії (Foreningen Armemusei Vanner) [3].

Потім знову виникло питання щодо пошуку належного місця похо�

вання для загиблих воїнів Карла XII. Цього разу рішення ухвалили від�

носно швидко. Згадали про старовинний замок у місті Вадстена. Цей

замок на березі озера Ветерн побудував король Густавус Васа ще 1545

року для захисту Стокгольма від нападів ворогів з півдня. Фортеця

складалася з трьох бастіонів, споруджених на відвойованій в озера зем�

лі, трьох укріплених валів,  внутрішнього двору, оточеного штучним

каналом, та чотирьох артилерійських веж. За часів правління діда Кар�

ла XII, короля Карла X Густава, частину колишнього королівського

палацу передали під будинок інвалідів війни, де колишні воїни, які

втратили здоров’я та залишились без засобів для існування, перебува�

ли на повному держаному забезпеченні. Пізніше до будинку інвалідів

відійшла частина приміщень монастиря Св. Бригіти, заснованого у

Вадстені в середині XIV століття. Саме тут, на монастирському кладо�

вищі, 12 червня 1958 р. поховали останки воїнів Карла XII, які були

знайдені на полі поблизу селища Тахтаулового 1911 року. На могилі

встановили пам’ятник з написом: «Тут поховані пенсіонери будинку

..
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ветеранів війни, а також воїни Карла XII, перевезені сюди з Полтави»,

створений за проектом директора Королівського музею шведської ар�

мії Херберта Сайца (Heribert Seitz) на підприємстві кампанії «Кам’яна

індустрія Нельсона» (Nelsons Stenindustri) у м. Лінчепінг (Linkoping).

Тож єдина впорядкована братська могила шведів, які загинули 27 чер�

вня 1709 р. під Полтавою, є у Швеції, у місті Вадстена. 

Детальний звіт про долю сумної знахідки, привезеної 1911 року у

Швецію з Полтави, склав і надрукував у часописі «Остготський грена�

дер» за 1958 рік відомий шведський військовий історик, начальник

відділу військової історії Генерального Штабу Збройних Сил Швеції

Бор’є Фюртенбах [4]. У звіті зазначено, що траурна церемонія закінчи�

лася покладанням вінків до могили каролінів, які полягли під Полта�

вою, і виконанням військовим оркестром маршу Карла XII. Цей марш

написав шведський композитор Вільгельм Хартевельд (1859�1927),

який мешкав у Росії. Він стверджував, що документ початку XVIII ст.

з нотами цього маршу знайшов у міському архіві м. Полтави.

У своєму звіті до Генерального Штабу Карл Бенедік і Фрей Рюде�

берг зазначили, що «…офіцер штабу 9�ої піхотної дивізії, дислокованої

у Полтаві, капітан Павло Кузьмич Вінцентьєв запропонував облашту�

вати земляний могильний пагорб та встановити на ньому простий

пам’ятник у вигляді залізного хреста… Наш обов’язок – віддати остан�

ню шану загиблим солдатам Карла XII» [1].

На жаль, з того часу вже минуло понад сто років, але жодна влада

так і не спромоглася встановити на полі поблизу Тахтаулового бодай

простий камінь з відповідним написом і прокласти до нього доріжку

від траси. Щороку це поле віддають під городи, вирощують на ньому

зернові культури. Частина території, де на останньому етапі Полтав�

ської битви були найбільші втрати шведів,  зайнята обласною психіат�

ричною клінічною лікарнею ім. О.Ф. Мальцева та прилеглим до неї

кладовищем. Утім слід зазначити, що площа, на якій у численних за�

болочених низинах були нашвидкуруч поховані шведи, може бути

більшою.

Тож, на думку автора, немає особливої потреби встановлювати ме�

моріальний камінь саме на місці, що його позначив Карл Бенедік на

карті, знайденій у Військовому архіві Стокгольма. Усе поле поблизу

Тахтаулового можна вважати однією великою братською могилою

шведських воїнів.

До речі, численні пам’ятники на братських могилах каролінів у

Швеції та Норвегії дещо схожі між собою. Як правило, це великий ка�

мінь, на якому зроблений напис: «Тут лежать воїни Карла XII» та вка�

..
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заний рік. Навколо могили висаджені багаторічні квіти, трава та прок�

ладена доріжка, покрита бруківкою або накатаним гравієм. На глибо�

ке переконання автора, на знайденому у 1911 р. місці останнього спо�

чинку шведів на полі Полтавської битви, було б доцільно встановити

пам’ятник у схожому стилі, хоча про це, предусім слід запитати швед�

ських істориків. Тут на допомогу полтавцям може прийти посольство

Швеції в Україні, воно завжди з повагою ставиться до подібних ініціа�

тив, які доводять щире прагнення України увійти до Європейської

спільноти. Не слід також забувати і відомий вислів про те, що будь�я�

ка війна не може вважатися закінченою, доки над могилою останньо�

го солдата не встановлений хрест.
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Марина Федорова,
завідувачка відділу краєзнавства

Полтавської обласної універсальної

наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського

На межі двох століть 
(діяльність Полтавської громадської бібліотеки)

Стрімкому піднесенню життя Полтави кінця XIX – початку XX ст.

сприяли суспільно�політичні, економічні та соціально�культурні чин�

ники. Важливими культурними подіями міста були: відкриття у 1891 р.

губернського природничо�історичного музею, організація першого

постійно діючого симфонічного оркестру під орудою Д. Ахшарумова,

діяльність просвітницького будинку ім. М.В. Гоголя та багато ін.

Не можна оминути і такої довгоочікуваної події для полтавців, як

відкриття громадської книгозбірні. Згадаємо, як саме створювалася у

Полтаві культурна установа (сучасна Полтавська ОУНБ ім. І.П. Кот�

ляревського, яка у 2015 р. відзначила свій 120�річний ювілей). Відомий

агроном Павло Михайлович Дубровський ще з 1892 р. порушив питан�

ня про відкриття у Полтаві бібліотеки. Про це читаємо у І.Ф. Павлов�

ського: «Во время пребывания в Полтаве по инициативе кружка лиц

Дубровским П.М. было возбуждено в 1892 г. ходатайство о разреше�

нии открыть в г. Полтаве Общественную библиотеку и с момента воз�

никновения ея до конца пребывания в г. Полтаве (до 1906 р.) состоял

членом Комитета Общественной Библиотеки» [4, с. 66]. Улітку 1893 р.

на квартирі Павла Михайловича зібралося декілька вчителів та служ�

бовців з метою вирішення питання створення бібліотеки.Учитель Інс�

титуту шляхетних панянок Михайло Базилевич розробив проект ста�

туту Полтавської громадської бібліотеки. Його підписали 116 осіб.

18 травня 1894 року статут затвердив міністр внутрішніх справ

І.М. Дурново. У грудні 1894 р. відбулися установчі збори, результатом

яких було створення комітетуз керівництва справами бібліотеки у

кількості 12 осіб на чолі з міським головою Віктором Трегубовим.

17 січня 1895 р. в будинку пані Кандиби, який мав сім кімнат і стояв на

розі Іванівської та Мало�Петровської вулиць (нині вулиця Гоголя і

Небесної Сотні) було відкриточитальню з абонементом на «чтеніе

журналовъ и газетъ». Офіційна ж робота бібліотеки розпочалася
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23 квітня 1895 р. з відкриттям абонемента на «чтеніе книгъ» [3, c. 37].

Заснування бібліотеки викликало пожвавлення життя у тогочасній

Полтаві, а фінансові внески органів управління та приватних осіб зас�

відчують, наскільки потрібна була бібліотека на той час. До цієї робо�

ти активно долучилися видатні письменники, митці і вчені (Г.Г. Мя�

соєдов, І.Ф. Павловський та ін.). Матеріальну допомогу надавали біб�

ліотеці установи, організації і приватні особи, серед них губернське

земство, місцеві банки. Усього впродовж 1894 і 1895 років надійшло

2305 карбованців та 6097 томів книг. 

До формування книжкового фонду бібліотеки у Полтаві були залу�

чені меценати не тільки нашого краю, але й з різних куточків тодіш�

ньої держави. Велику кількість книг надала Харківська громадська

бібліотека, Румянцевський музей у Москві. А.П. Волков пожертвував

історичний журнал «Русскій Архивъ» за 14 років, П.Е. Калениченко –

видання з малоросійської історії та літератури. В.Г. Ляскоронський

подарував свою роботу «Исторія Переяславской земли» і «Иностран�

ные карты и атласы Малороссіи XVI и XVII века». Від московського

видавця Кузьми Терентійовича Солдатенкова надійшло в дарунок біб�

ліотеці 52 томи видань [5, с. 60].

Член комітету бібліотеки В.І. Василенко заявив: щойно бібліотека

перейде до нового приміщення (будівництво якого вже почалося), він

подарує їй свою бібліотеку (рідкісні й цінні видання з історії та етног�

рафії) «с темь, чтобы для этой библиотеки было опеределено особое

место и чтобы книги из этой библиотеки служили только для работы в

библиотеке, но домой не выдавались».

Окрім пожертвувань, фонд поповнювали шляхом придбання книг і

періодичних видань за власний кошт бібліотеки, придбавали також

приватні бібліотеки, зокрема, 821 том бібліотеки Корсунського.

Серед видань у фонді бібліотеки була література з психології, філо�

софії, критики, словесності, історії, географії, природознавства, меди�

цини, ветеринарії, математики, політичних, юридичних, соціальних

наук, публіцистики, сільського господарства, статистики, логіки. У

бібліотеці були дитячі книжки, довідкові та періодичні видання –

«Вестник Европы» (з 1868 р.), Журнал Министерства Внутренних Дел

(з 1853 р.), «Исторический Вестник» (1880 р.), «Киевская Старина» (з

1883 р.), «Русская Старина» (з 1871 р). До установи надходили дитячі

журнали («Задушевное слово», «Детское чтение», «Игрушечка», «Род�

ник»); щотижневі видання («Будильник», «Вокруг Света», «Всемирная

Иллюстрация», «Научное Обозрение», «Нива», «Полтавские Епархи�

альніе Ведомости», «Церковнія Ведомости») та газети («Киевлянин»,
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«Киевское Слово», «Новое время», «Новости», «Одесский Листок»,

«Полтавския Ведомости»).

Безкоштовно книгозбірня отримувала «Труды Императорского

Вольного Экономического Общества», «Вестник Финансов», «Хуторя�

нин», «Богословский Вестник», «Церковные Ведомости», «Полтавские

Губернские Ведомости» и «Полтавские Епархиальные Ведомости».

Згідно зі статутом, бібліотека сприяла своїм читачам у вирішенні

просвітницьких запитів: влаштування публічних лекцій, аматорських і

професійних вистав, відкриття книжкового складу тощо. Так, у квітні

1895 р. при бібліотеці відкрили книжковий склад, з якого спочатку

провадили продаж книжок, які були взяті на комісію. А згодом склад

починає виписувати підручники та комплектувати книжки замовлен�

ня читачів. З метою розповсюдження серед населення якісної літера�

тури комітет бібліотеки запропонував відкрити торгівлю книгами із

книжкового складу на Іллінському ярмарку. Але адміністрація міста

не дозволила торгівлю «на томъ основаніи, что по уставу библіотек

предоставлено право торговать книгами «въ своемъ пом щеніи», ка�

ковымъ ярмарочный ларь признанъ быть не можетъ» [3, с. 37]. Проб�

лема розповсюдження книжок була вирішена таким чином: приватній

особі – «служителю бібліотеки» – адміністрація дозволила безпереш�

кодно торгувати книгами зі складу «съ рундука на новомъ базар ».

Перша і невдала спроба влаштувати публічну лекцію у бібліотеці

харківського професора зоології та порівняльної анатомії Брандта на

тему «о единеніи и дружб въ мір » залишила книгозбірню без части�

ни коштів, які вона планувала витратити на купівлю нових книг. Хоча

згодом у 1897 та 1898 роках комітет влаштовував лекції за участі пуб�

лічних місцевих лекторів (Святловського, Герлаха, Ніколаєва, Шеве�

лева) та «іногородніх лекторів» (Лучицького, Вейнберга, Лесевича).

У 1901 р. Полтавська громадська бібліотека переїхала до нового

двоповерхового будинкуна розі сучасних вул. Гоголя і Пушкіна (нині

будинок Державного архіву Полтавської області). 1 жовтня 1901 р. від�

булося її урочисте відкриття. У читальній залі бібліотеки протоієрей

Микола Уралов здійснив молебень та чин освячення нового примі�

щення і звернувся до присутніх з такими словами: «…Малое, но доброе

зерно, брошенное умелыми руками на хорошую почву, дало прекрас�

ный расцвет… Пусть же растет и цветет оно и на будущее время! Да

благословит Господь своею милостью всех радетелей этого благоплод�

наго дела, городскую думу, губернское и уездное земство, местные

банки, страховое общество, некоторых частных лиц и всех безвозмез�

дных просвещенных тружеников его, а благодарное потомство, не�
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сомненно, вспомянет всех их своим добрым словом и скажет им за

библиотеку и музей свое сердечное спасибо».

Приємно, що в історію розвитку Полтавської громадської бібліоте�

ки вписане ім’я видатного письменника�гуманіста Володимира Коро�

ленка. У 1900 р. він переїхав до Полтави і відразу поринув у громад�

ське життя міста. Своїм життєвим запалом письменник оживив пол�

тавську громаду, став осердям духовно�культурного руху краю на бага�

то років. Володимир Короленко з 1901 по 1904 рік був членом Коміте�

ту Полтавської громадської бібліотеки, а з 1904 р. до 1 вересня 1908 р.

був обраний головою Комітету. Варто зазначити, що В. Короленкові

вдавалося успішно розв’язувати складні управлінські, нормативно�

правові питання, регулювати адміністративно�господарські відноси�

ни. На особливому контролі Володимира Галактіоновича було питан�

ня комплектування бібліотечного фонду [1, с. 138]. Переконання

письменника стосовно залежності успішного розвитку бібліотеки від

уміння нею управляти та використання книг як великої впливової си�

ли виховної роботи говорять про його обізнаність з бібліотечною ді�

яльністю. А результативність керівництва читанням Володимир Га�

лактіонович пов’язував із соціальною активністю бібліотекаря, його

особистою зацікавленістю.

Участь В. Короленка у колегіальному управлінні Полтавської кни�

гозбірні та двох її відділень – бібліотек�читалень полягала у виконанні

ним функцій внутрішньої організаційної роботи (добір та розподіл

обов’язків між членами бібліотечного органу управління, підбір біблі�

отекарів для обслуговування читачів; поліпшення матеріально�побу�

тових умов роботи бібліотеки; формування книжкового фонду, облік

кошторисів, тощо), а також функцій із встановлення взаємозв’язків із

представниками місцевої влади (губернатором, земством, міськими

думою та управою), партнерами (бібліотечними, книговидавничими,

культурно�освітніми закладами, товариствами), меценатами [2,

с. 170].

Окрім цього, він добивався розширення доступу до літератури для

широких мас. В. Короленко виступав за усунення будь�яких заборон

щодо надходження книг, дозволених цензурою, до народних бібліо�

тек. Його прохання та клопотання не завжди мали успіх, незважаючи

на те, що в цей період він уже був всесвітньо відомим письменником.

За рішенням загальних зборів Полтавської громадської книгозбірні

письменник увійшов до складу комісії з керівництва відділенням іме�

ні О.С. Пушкіна. Письменник брав участь у розробці правил користу�

вання бібліотекою, збиранні пожертвувань, пошуку приміщення, під�
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готовці каталогу книг та журналів. На урочистому відкритті цього від�

ділення (9 грудня 1901 р.) голова Полтавської міської думи В.П. Трегу�

бов відзначив плідну працю ініціаторів його заснування, зокрема

В.Г. Короленка. Чимало зусиль було витрачено письменником під час

виконання обов’язків голови підготовчої комісії з організації бібліоте�

ки�читальні імені М.В. Гоголя (відкрита 14 листопада 1903 р. як друге

відділення Полтавської громадської книгозбірні), де йому вдалось

сформувати книжкову колекцію ювілейних, цінних творів видатного

уродженця Полтавщини Миколи Гоголя.

У 1904 р. Володимир Короленко, за дорученням правління загаль�

них зборів Полтавської громадської бібліотеки, попросив міську Думу

зняти заборону на твори М. Добролюбова, але схвальної відповіді не

отримав. У цьому ж році у Полтаві приват�доцент Московського уні�

верситету І.І. Іванов мав прочитати лекції з історії російської літерату�

ри, кошти від якої пішли б на користь бібліотеки. Та полтавський гу�

бернатор князь М.П. Урусов дозволу не дав. Як не дозволив А. Лисов�

ському виступити з лекціями про творчість Ф.М. Достоєвського,

І.С. Тургенєва, Л.М. Толстого.

Посилене комплектування та пропаганда книг суспільно�еконо�

мічної тематики Полтавською громадською книгозбірнею у 1905�1908

рр. викликало занепокоєння у місцевої влади. Членів бібліотечного

правління звинуватили у поширенні політичної літератури серед міс�

цевого населення. Слід зазначити, що посадовці з самого початку пе�

ребування В. Короленка у Полтаві відчули його неспокійний характер.

Засуджувалися його дії, спрямовані проти свавілля органів місцевого

самоврядування щодо заборони публічних лекцій. Крім того, пись�

менника назвали як «одну з випадкових осіб», що потрапила до комі�

тету бібліотеки.

З кожним роком діяльність бібліотеки все частіше натрапляла на

опір з боку чиновників, вони втручалися в передплатну діяльність,

погрожуючи не надавати фінансової допомоги. «Общественной библі�

отек не суждено было стать однимъ изъ центровъ нашей духовной

жизни потому, что жизнь и общественное творчество требуютъ прос�

тора для свободной иниціативы, какъ растеніе требуетъ солнца. Безъ

этого простора и жизнь, и творчество вянутъ и погибаютъ, подобно

растеныю, запертому в темномъ и душномъ подвал », – йшлося у зві�

ті установи за 1904 рік. Царський же режим вбачав у бібліотеці потен�

ційного розсадника вільнодумства серед населення. Але незважаючи

на всі негаразди, бібліотека залишалася головним просвітницьким

центром міста.



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2017 рік

171

Джерела та література

1. Белько О. Діяльність комітету Полтавської громадської бібліотеки в 1904�

1906 рр. / О. Белько // Рідний край. – 2003. – № 2. – С. 136�139.

2. Єрофеєва Г. М. Громадська ініціатива В. Г. Короленка в організації

бібліотек / Г. Єрофеєва // Короленківський збірник: наукові статті та

матеріали. – Х.: САГА, 2006. – С. 169�172.

3. Отчет Полтавской общественной библиотеки за 1904�1905 года. – Полтава:

[б. и.], 1906. – 100 с.

4. Павловський І. Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей

Полтавской губернии с половины XVIII века; Первое дополнение к

краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской

губернии с половины XVIII века / И. Ф. Павловский; И. Ф. Павловский. –

Репр. воспроизведение изд. 1912 г., 1913 г. – Х.: САГА, 2009. – 427 с.: ил. –

(Полтавское историческое наследие).

5. Федорова М. Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені

І. П. Котляревського – 120 років: [історія та сьогодення] / М. Федорова //

Бібліотечний форум України. – 2015. – № 2. – С. 60�65.



Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, 
присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського

172

2018 рік

Людмила Шендрик,
заступник директора з наукової роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Проблема локалізації розташування 
фортифікаційних споруд 

на полі Полтавської битви

Знаковою подією Великої Північної війни (1700�1721 рр.) була чер�

внева 1709 року Полтавська битва. Щодо її дослідження є солідна дже�

рельна база. Але й сьогодні, через більш ніж 300 років по битві, проб�

лемним залишається питання локалізації розташування редутів, їх

кількості, форми та розмірів другого укріпленого табору, тобто форти�

фікаційних споруд, зведених московською армією напередодні Пол�

тавської баталії. Важливим історичним джерелом для з’ясування цьо�

го питання є карти і плани, схеми бойових порядків військ, складені

безпосередніми учасниками битви. 

Але шведські і російські картографічні джерела різняться між со�

бою. Найпершим планом баталії, укладеним одразу по битві, були два

рукописні креслення під назвою «Боевые порядки» генерал�квартир�

мейстера армії Петра І Л. Алларта. Один кресленик Л. Алларта став

основою для плану, складеного Петром І. Цар особисто вніс до нього

корективи. Згодом, у 1713 році, саме цей план був опублікований у

«Книзі Марсовій», як один із найдокладніших та точних, за росій�

ською версією, планів Полтавської битви [5, с. 383].

Другий кресленик Л. Алларта, нередагований Петром І, ліг в осно�

ву планів Полтавської битви П. Гюссона (1709 р.), Ф. Леопольда

(поч. ХVIII ст.), Н. де Фера (1714 р.) [8, с. 201]. Отже, за російськими

джерелами існує дві групи карт Полтавської битви: 

1) Л. Алларта, відредаговані Петром І, під назвою плани Петра І та

похідні від нього; 

2) нередаговані плани Л. Алларта та похідні від нього [8, с. 201].

Обидві групи карт, маючи багато спільного, різняться кількістю та
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розташуванням редутів, формою та розмірами ретраншементу (друго�

го укріпленого табору московської армії).

Петро І намагався якнайшвидше повідомити європейські країни

про свою перемогу. Дипломатичні місії царя у Європі, й найперше

А. Матвєєв у Нідерландах, отримали не тільки детальну «Реляцію» про

Полтавську битву, а й «Ордер де баталії», тобто обидві картосхеми Ал�

ларта – Петра І, які одразу були розтиражовані [8, с. 204]. Власне, цим

і пояснюється існування двох варіантів зображення плану Полтавської

баталії. На плані Петра І показано дві лінії редутів: 6 у поперечній і 4

(перпендикулярно до поперечної) у повздовжній – тобто Т�подібна

система. Ця система фортифікаційних укріплень перекривала єдиний

простір поміж Яківчанським і Малобудищанським лісами, яким

шведська армія могла пройти до укріпленого табору московської армії.

Табір має форму прямокутника [2, с. 274]. На думку більшості росій�

ських істориків, саме така система фортифікаційних укріплень відпо�

відала загальному плану битви московського командування і повністю

себе виправдала. Але вже сучасники зазначали, що вказана на петров�

ській карті кількість шведських сил, вишикуваних до бою, більша, ніж

реальна; шведські полки позначені не в тих місцях, де вони справді бу�

ли. Тобто план Петра І мав чимало помилок як у зазначенні кількості

військових сил, так і в позначенні фортифікаційних споруд на полі

битви. 

На нередагованій карті Л. Алларта і похідних від неї показано п’ять

редутів, які збудовані вздовж узбіччя Яківчанського лісу; табір Петра І

– у формі трикутника [2, с. 276]. На цій карті з лівого флангу від табо�

ру зображено ще два редути, які розміщені паралельно до лівого крила

ретраншементу, але не чотирикутної форми (квадрати), а як багато�

кутні споруди великих розмірів [2, с. 276].

Є й третій варіант плану Полтавської битви, на якому шість попе�

речних редутів перекривають дефіле між лісами, повздовжні (їх три)

розташовані до фронтальних під косим кутом у вигляді латинської

букви V; укріплений табір зображений як потужний прямокутник [2,

с. 278]. Офіцери Генерального штабу В. Борисов і О. Носков, які

вперше систематизували і описали карти, схеми, плани Полтавської

битви у 1909 році, зазначили, що цей план створений невідомим авто�

ром [2, с. 267, 278]. Сучасні шведські історики та автор монографії

«Полтавська битва» В. Молтусов вказують, що це план «Бойові поряд�

ки» Л. Алларта, зсилаючись на свідчення самого генерал�квартирмей�

стера від 29 червня 1709 року про три повздовжніх редути під косим ку�

том до шести поперечних [12, с. 220]. Отже, загальноприйнята схема
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десяти фронтальних і повздовжніх редутів Т�подібної форми запере�

чується варіантом із дев’яти укріплень у вигляді літери V. Слід заува�

жити, що серед петровських воєначальників лише Л. Алларт доскона�

ло володів картою [5, с. 385].

У відділі рукописів бібліотеки Упсальського університету зберіга�

ється оригінал карти генерал�квартирмейстера шведської армії Акселя

Юленкрука, складеної близько 1711 року [18, с. 10]. На цій карті поз�

начені Полтава, Яківчанський і Малобудищанський ліси, система

ярів, водойми. Укріплений табір московської армії зображений шаб�

лонно, як «шпичасте» півколо, з потужними бастіонами як у південно�

східному, так і у північно�східному кутах. В основній лінії позначено

лише три укріплення, повздовжня теж складається з трьох редутів, які,

однак, лежать групою у формі трикутника, але з чітким розташуван�

ням на захід відносно основної лінії редутів. Таким чином, вигляд сис�

теми редутів схожий більше на V�подібну форму, як на карті Л. Аллар�

та, ніж на прийняту Т�подібну [18, с. 3]. Але всі редути на цій карті не

мають загальноприйнятої спільної квадратної форми, а варіюються:

зображені як трикутні, круглі та квадратні. Ця карта створена фахів�

цем, Акселем Юленкруком, учасником битви, який перед генераль�

ною баталією отримав від фельдмаршала К. Реншильда «Ордер де ба�

талії», план, що показував, як мають бути розташовані військові части�

ни під час бою. План баталії накреслив К. Реншильд під час рекогнос�

цировки поля битви. На його підставі А. Юленкрук поділив піхоту на

чотири похідні колони – розписав план дій цих підрозділів під час бит�

ви, який був затверджений Карлом XII і розданий командирам [6,

с. 91, 94]. Військові картографи на картах Алларта – Юленкрука зна�

ходять чимало спільних деталей і зокрема у прив’язці до місцевості, що

має важливе значення у розв’язанні питання локалізації фортифіка�

ційних споруд.

До шведських карт Полтавської битви можна умовно віднести

«План Адлерфельда» [2, с. 280]. Густав Адлерфельд був офіційним іс�

торіографом Карла XII. Вступивши на королівську службу. 1700 року,

він вів детальний щоденник, довів його до 27 червня 1709 року, заги�

нувши на полі битви. Але щоденник врятував принц М.�Е. Вюртем�

берзький. Згодом син Г. Адлерфельда переклав його французькою

мовою і видав в Амстердамі 1740 року з додатком плану Полтавської

битви [11, с. 27]. Важко сказати, що це план самого історіографа. Бо

саме в Амстердамі у цей час превалював план бою Петра І. І «План

Адлерфельда» є копією плану Петра І, за винятком лише того, що в

Г. Адлерфельда показані підступи на березі р. Ворскли [2, с. 280].
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У серпні 1911 року поле Полтавської битви досліджували офіцери

Шведського Генерального Штабу Карл Бенедік і Фрей Рюдеберг. Згід�

но з інструкцією Генштабу вони мали з’ясувати, де поховані загиблі

під час битви шведські воїни, як були розташовані московські укріп�

лення, відтворити в цілому топографію (наскільки змінилася місце�

вість через 200 років), нанести на карту важливі епізоди битви [14,

с. 393]. Пройшовши слідами шведської армії, обстеживши поле, офі�

цери зробили припущення, що лінія редутів проходила південніше від

ознакованих обелісками у 1909 році. На думку К. Бенедіка, ці редути

були не там, де їх логічно було б побудувати, щоб захистити якомога

більшу територію. До того ж, укріплення не мали Т�подібної форми,

як це показано на російських картах, скоріше за все, зазначили офіце�

ри, чотири передніх редути (повздовжньої лінії) розташовувалися під

косим кутом до шести поперечних [14, с. 395]. З думкою шведських

офіцерів погодилися начальник штабу 9�ї дивізії полковник Уваров та

очільник Петровського Полтавського кадетського корпусу генерал�

майор Попов, які сприяли К. Бенедіку і Ф. Рюдебергу у проведенні

дослідження поля битви [14, с. 395].

К. Бенедік і Ф. Рюдеберг провели топозйомку місцевості, зробили

чимало фотознімків на території поля, околицях Полтави, склали де�

тальний звіт проведеної роботи для Генштабу.

Упродовж 1918�1919 років Шведський Генштаб видав 4�томну пра�

цю «Карл XII на полі бою», головним автором якої був К. Бенедік [14,

с. 382]. Він також долучився і до видання у 1918 році карт Шведсько�

го Генштабу, які охоплюють увесь період Північної війни й особливо

скрупульозно висвітлюють хід Полтавської битви [4, № 24�26]. За ре�

зультатами дослідження поля К. Бенедік видав окрему карту під наз�

вою «Карта Полтавської битви 28 червня 1709 року, розроблена лейте�

нантом Карлом Бенедіком» (дата битви вказана за шведським кален�

дарем) [1]. На цій карті, незважаючи на попереднє зауваження щодо

розташування редутів, вони показані, як і на плані Петра І, тобто Т�

подібної форми. Найголовніше, К. Бенедік позначив на цій карті два

ймовірних місця поховання шведських воїнів: у невеликому вибалку

поряд з Малими Павленками (на підході шведських воїнів до повздов�

жньої лінії редутів) та біля так званої «Малої балки» з північного боку

психіатричної лікарні, де відбувся кульмінаційний етап битви [1].

К. Бенедік провів розкопки і виявив велику кількість людських кісток

зі слідами поранень від вогнепальної та холодної зброї.

У звіті для Генерального штабу в розділі «Полтавська битва з точки

зору ландшафту і використання його супротивниками» та на картах,
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що стосуються Полтавської битви, К. Бенедік подав дещо інше трак�

тування ходу баталії й позначив додаткові московські фортифікаційні

споруди, аніж на картах Петра І та пізніших за часом створення [14,

с. 397]. Ці висновки К. Бенедіка не суперечать дослідженням сучас�

них як шведських, так і російських істориків. З лівого флангу від дру�

гого московського укріпленого табору було зведено ще два редути для

захисту кавалерії. Вони розміщувалися паралельно до лівого крила

ретраншементу, ближче до урвища, навпроти Яківців (нині село Даль�

ні Яківці). Ці редути звужували простір для маневру атакуючих, надій�

но захищаючи підступи до московського табору та виходи з яру. Ак�

центував увагу К. Бенедік і на вдалій атаці шведської кавалерії (І�й

етап битви), внаслідок якої московську кінноту відтіснили за Великий

яр, глибоку заболочену улоговину р. Полузір’я (район Побиванки)

[14, с. 398]. Також карти Шведського Генштабу, показуючи наступ

шведів на редути, чітко визначають, які і скільки їх було захоплено у

супротивника: 1, 2, штурм 3�го повздовжньої лінії, 1 і 4�й поперечної

лінії та вихід колони А. Левенгаупта до двох додаткових редутів з ліво�

го боку московського укріпленого табору й спробу атакувати його [4,

№ 24�26]. Але через прорахунки шведського командування у цих взя�

тих укріпленнях не були залишені залоги, і їх згодом знову зайняли

московські гарнізони.

Більш детально карти Шведського Генштабу подають хід другого

етапу битви: дислокацію військ перед початком зіткнення супротив�

ників, їх переміщення, апогей баталії та шляхи відступу шведського

війська з поля битви [4, № 24�26].

Відтак, К. Бенедік, пройшовши крок за кроком полем Полтавської

битви, визнав доцільність і грандіозність московських укріплень та

водночас зазначив, що у шведського командування були всі необхідні

відомості, який вигляд мала місцевість, де була зведена система фор�

тифікацій супротивника, і шанс на перемогу шведської армії був до�

сить великий [14, с. 395].

Отже, ми розглянули основні російські й шведські карти і плани

Полтавської битви, які мають розбіжності в позначенні фортифікацій�

них споруд щодо місця і форми розташування, розмірів і кількості ре�

дутів, форми і розміру ретраншементу.

Щоб визначитися з реальним місцем розташування редутів, слід

передусім з’ясувати, у першу чергу, з якою метою вони взагалі зводи�

лися, який був первісний задум московського командування.

Укріплений яківчанський табір побудували, щоб захистити піхоту і

максимально використати артилерію. Кавалерія розташовувалася
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прямо навпроти табору на відкритій території. Для її прикриття спо�

чатку збудували 2 редути, потім ще 4 поперечної лінії. Бо з південної і

східної сторін від позиції кавалерії відкривалося поле, яке межувало з

дефіле поміж Яківчанським і Малобудищанським лісами та огинало

низку яківчанських ярів. Окрім того, через це поле проходило кілька

доріг, які вели до міста і монастиря. Частина цих доріг заходила у по�

логі схили поміж ярів, в обхід дефіле, і була придатною для пересуван�

ня війська. Ось чому виводити редути далеко вперед, фактично на ок�

раїну поля, було недоцільно. Тому з метою убезпечення кавалерії

збільшили кількість редутів до 6�ти. У такий спосіб московське коман�

дування сподівалося захистити витягнуту позицію кавалерії і обмежи�

ти можливість супротивника обійти редути. Та й сама топографія міс�

цевості суперечила потребі будувати редути на великій відстані (не

менше 1 км) від табору і позиції кавалерії (700 м і більше) [12, с. 216].

Бо лівіше табору, за яром, простягалося розлоге плато. По ньому про�

ходила одна із доріг від Семенівки на Павленки і до монастиря. Тому

не можна було залишати без прикриття таку небезпечну ділянку пози�

ції, адже сама система редутів тоді не мала б ніякого сенсу. Отже, реду�

ти збудували так, щоб по можливості перекрити як цей напрямок, так

і дефіле поміж лісами, тобто набагато ближче лівим крилом до табору. 

На користь цього твердження свідчать карти XVIII�XIX століть, на

яких братська могила вояків Петра І позначена поряд з поперечною

лінією редутів, на відстані 90�100 м від найближчого, 5�го редуту [12,

с. 217]. Так у 1772 році була здійснена перша спроба скласти план бит�

ви, провівши топозйомку місцевості з нанесенням фортифікаційних

споруд, які збереглися [2, с. 267]. На карті позначено два редути, час�

тину укріпленого табору Петра І з реданами. З лівого боку від табору

показана укріплена лінія, яка тягнеться до розташованого поблизу яру

(крутояр Левенгаупта) та квадратне укріплення (залишок одного з

двох редутів з лівого флангу табору) [2, с. 268]. Карта дає реальне зоб�

раження рельєфу місцевості: ліси, яри, вибалки, водойми, дороги. У

верхньому правому куті карти подана експлікація літерам, де під бук�

вою G позначена Шведська Могила (братська могила вояків москов�

ської армії). Ця карта була створена за наказом генерала, князя Васи�

ля Долгорукого і ввійшла в історію під назвою «План Долгорукого» [2,

с. 268]. Особлива її цінність полягає в тому, що вона була виконана до

маневрів військ за участі Олександра І у 1817 році, коли поле битви,

образно кажучи, було зачищене – розрівняне і зняті залишки земля�

них укріплень [13, с. 252]. 

Отже, поперечні редути були споруджені ближче до табору, ніж їх
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ознакували у 1909 році. Повздовжні редути будували в останній мо�

мент з метою посилити поперечні і теж з урахуванням особливостей

рельєфу, бо закривали яри і прикривали дорогу від міста до Семенів�

ки. Тобто сенс збудованих московською армією укріплень полягав у

тому, щоб обмежити свободу дій і звузити простір для маневру супро�

тивника. Але конфігурація всієї системи і на сьогодні залишається

спірною через невирішеність питання місця розташування повздов�

жніх редутів. На плані Петра І повздовжні редути лежать рівно під ку�

том 90° і підходять до центру поперечної лінії (третього редуту право�

руч). На плані «Бойові порядки» – під косим кутом до першого (пра�

вого) редуту поперечної лінії. Під косим кутом, зі зміщенням у бік Ма�

лобудищанського лісу, вони показані на картах Шведського Геншта�

бу, які редагував К. Бенедік. За логікою, і повздовжні редути побуду�

вали з прив’язкою до місцевості. Отже, вони повинні буди тягнутися

вздовж яківчанських ярів й узлісся лісу, охоплюючи їх з північно�за�

хідного боку і розміщуючись паралельно до дороги Полтава – Семе�

нівка. Це суттєва деталь. Бо в документі від 30 червня 1709 року – до�

несенні про перемогу 27 червня воєводі А. Сенявському – зазначено,

що ніч перед битвою кіннота і піхота шведів провели, «засівши в гли�

боких ярах» [15, дод�к. V]. Тому тут потрібно було побудувати земляні

укріплення, щоб перекрити можливий вихід супротивника із зони ліс�

них ярів.

Отже, ми визначили, з якою метою було побудовано систему фор�

тифікацій, і найсуттєвіше, що московське командування при споруд�

женні укріплень прив’язувалося до особливостей місцевості, щоб мак�

симально убезпечити армію від раптового удару противника. Але це

суто теоретично. Як вказувалося, картографічний матеріал має роз�

біжності щодо кількості редутів, їх конфігурації, точного місця розта�

шування. Ці питання і повинна була розв’язати Міжнародна археоло�

гічна експедиція, до складу якої входили науковці зі Швеції, США,

Львова, Полтави. Фахівці, археологи, котрі спеціалізуються виключно

на дослідженні полів битв, упродовж двох польових сезонів 2007�2008

років обстежили поле Полтавської битви з використанням найнові�

шого обладнання: георадара та магнітометра, метало детекторів, сис�

теми GPS [10, с. 20�22]. Дослідження велися на всій системі редутів

(за винятком 4�ої повздовжньої лінії, 3�ої і 4�ої поперечної, оскільки

вони пролягали тоді ще на території військової частини), на території

табору Петра І, на північ від нього у крутоярі, на полі між психіатрич�

ною лікарнею і птахофабрикою, в районі Побиванки, Жуків – Тахтау�

лового – Івонченців. Найбільше знахідок – куль від мушкетів, пістолів
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та шрапнелі від гармат – археологи віднайшли навколо третього реду�

ту повздовжньої лінії, другого редуту поперечної лінії, у так званому

крутоярі Левенгаупта, ліворуч від табору Петра І, де було зведено два

захисних редути [10, с. 17�18].

Електронні інструменти георадар і магнітометр – дають можливість

бачити приховані особливості нижче ґрунту, як, наприклад, канави,

старі дороги, стіни. А тому археологи відразу зробили висновок, що оз�

наковані обелісками місця редутів не складають реальний контур сис�

теми цих фортифікацій, за винятком другого редута поперечної лінії

(або ж відновленого кадетами у середині ХІХ століття) [7, с. 45]. Що�

до укріпленого табору дослідники зазначили, що його розташування

було відповідно до карти Петра І і теж з урахуванням особливостей ре�

льєфу місцевості, щоб якомога менше провадити земляні роботи для

спорудження штучних укріплень [7, с. 45]. На схід від табору, в радіу�

сі кількох сотень метрів, археологи віднайшли кулі від мушкетів, ос�

колки від ядер (це було найбільше місце їх концентрації). Усі снаряди,

за невеликим винятком, були московськими [7, с. 46]. Попередні

висновки, щодо результатів роботи на полі Полтавської битви Міжна�

родної археологічної експедиції оприлюднив очільник цієї експедиції

доктор Бо Кнарстрьом на Міжнародній науковій конференції «Пол�

тавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та ін�

ших держав», яка відбулася у Полтаві з нагоди 300�річчя Полтавської

битви 11�12 червня 2009 року [7, с. 44�47].

У подальшому шведські науковці, учасники дослідження поля

Полтавської битви узагальнили віднайдені артефакти, скрупульозно

проаналізували карти�плани битви й склали власну карту – як мала б

бути розташована на місцевості система фортифікаційних укріплень

(редутів і табору) московської армії. За основу Кенет Старк, археолог

Шведської державної служби охорони пам’яток, фахівець з

комп’ютерного і цифрового запису, взяв карти Л. Алларта, А. Юлен�

крука та В. Долгорукого 1772 року, на якій, як зазначалося вище, було

реально відображено рельєф поля битви із залишками фортифікацій�

них споруд [18, с. 9]. Науковець зробив і кореляцію плана Л. Аллар�

та до плану Петра І [18, с. 10]. На карті К. Старка зображено укріп�

лений табір московської армії, лінію захисних споруд і два редути з лі�

вого боку від ретраншемента. Поперечна лінія редутів показана вище

від нині ознакованих на полі і ближче до табору Петра І [18, с. 24].

П’ятий редут цієї лінії – позаду будівлі музею історії Полтавської бит�

ви і кафе «Редут» на пагорбі впритул до залізничної лінії [18, с. 17]. За

переказами місцевих мешканців, саме тут колись знаходили велику



Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, 
присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського

180

кількість артефактів 1709 року. У цьому випадку це саме те місце поміж

5�им і�им 6 редутами, де головна частина шведської армії пробивалася

через задню лінію редутів (поперечну) і була таким чином у радіусі дії

вогню як з редутів, так і, це найголовніше, з московського табору [4,

с. № 24�26]. Відтак 4�й редут поперечної лінії, захоплений шведами,

розташовується орієнтовно неподалік Ротонди вшанування пам’яті

загиблих у Полтавській битві, а крайній правий (1 – поперечної лінії)

– ліворуч від вулиці Зіньківської, трохи нижче і навпроти пам’ятника

шведам від росіян. На карті К. Старка повздовжня лінія редутів пере�

міщена вздовж сучасної вулиці Зіньківської, ліворуч від неї, але пер�

ший ознаковано прямо на дорозі [18, с. 24]. І всі три редути цієї лінії

йдуть уздовж вершини продовгуватого пагорба, який показаний на

картах Л. Алларта і А. Юлленкрука, вершину якого й зараз можна по�

бачити на місцевості [18, с. 22]. 

Третій редут повздовжньої лінії, де були найбільші втрати швед�

ської піхоти й значні – московської армії, співпадає за картою К.

Старка з другим правим редутом поперечної лінії, який відновили ка�

дети в середині ХІХ століття. Повздовжня система за цією картою

складається з 3�х редутів, хоча перший – показано квадратом умовно

як недобудований. Третій редут повздовжньої лінії підходить до 1�го

редуту (крайнього правого) поперечної, як це показано на картах

Л. Алларта і Шведського Генштабу, а вся система редутів набуває кон�

фігурації розгорнутої латинської літери V [18, с. 24]. Тобто карта

К. Старка виконана з прив’язкою до сучасної топооснови, з урахуван�

ням планів Алларта – Юленкрука, карти В. Долгорукого і відповідає

головній меті московського командування щодо побудови фортифіка�

ційних укріплень напередодні битви. 

І все ж, як вважають шведські археологи, крапку у цьому питанні

ставити ще зарано. Потрібно, вже на підставі цієї нової карти, провес�

ти подальші археологічні дослідження із залученням ще й фахівців так

званої «ботанічної археології» та проведенням аерофотозйомки поля

рано на весні. Оскільки музей історії Полтавської битви отримав кар�

ту К. Старка у листопаді 2017 року, першочерговим завданням для на�

уковців ДІКЗ «Поле Полтавської битви» є її апробування на місцевос�

ті. Тобто потрібно пройти поле битви з цією картою у руці, віднайти та

ознакувати відповідно до неї редути на полі. 

Але якби не змінювалися наші уявлення про конфігурацію системи

фортифікаційних споруд та їх місцезнаходження, це не змінює ціліс�

ного уявлення про саму територію поля, де відбувалася битва, яка бу�

ла ознакована на картах на початку ХХ століття військовими топогра�
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фами О. Соколовським, Кусовим�Міхельсоном, К. Бенедіком [17; 9;

1]; та у 50�80 рр. ХХ ст. Л. Вайнгортом, котрий розробив ситуаційний

план «Поле Полтавської битви. Кордони заповідника, охоронних зон

і зон регульованої забудови» [3]. На підставі цих досліджень упродовж

2015�2017 років науковці ДІКЗ «Поле Полтавської битви» спільно із

фахівцями НДІ пам’яткоохоронних досліджень (м. Київ) розробили

«План організації території ДІКЗ «Поле Полтавської битви» з визна�

ченням його площі, меж, охоронних зон і зон регульованої забудови

[16]. Тож з огляду на результати нових досліджень будуть вноситися

тільки корективи у межах заповідника з позначенням тих чи інших

епізодів Полтавської битви.
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«Поле Полтавської битви»

Шведська складова
в музеї історії Полтавської битви 

(від часу Івана Павловського до сьогодення)

Культурні зв’язки музею історії Полтавської битви зі Швецією ма�

ють давню історію. Ще у 1895 році, коли вперше публічно була прого�

лошена ідея створення музею Полтавської битви, її натхненник Іван

Францович Павловський розпочав пошук експонатів для майбутньої

музейної колекції. Щоб повноцінно розкрити зміст історії Полтав�

ської битви, потрібно було представити всі сторони�учасниці цієї по�

дії. Але відразу виникла проблема – відсутність у музеях, архівах Ро�

сійській імперії портретів представників шведського генералітету. 

Шведська сторона, у свою чергу, теж проявляла інтерес до питання

дослідження поля Полтавської битви. Так, майор шведської армії Кла�

ус Гріль, який перебував на стажуванні у російській армії, неодноразо�

во відвідував Полтаву. У 1897 році К. Гріль з данським лейтенантом

Реннінгом, який виконував роль перекладача, познайомилися з

І.Ф. Павловським. Це стало початком тісної співпраці зі шведською

стороною [1, с. 15�16]. На жаль, листів І. Павловського до К. Гріля у

Військовому архіві м. Стокгольм поки що не знайдено.

Мало дослідженим залишається і питання про контакти І.Ф. Пав�

ловського з капітаном шведської армії А. Тамом і паном Спарре, на�

щадком учасника Полтавської битви А. Спарре [1, с. 20]. Так, у Ката�

лозі музею Полтавської битви на Шведській Могилі, складеному

І.Ф. Павловським у 1910 році, у передмові зазначено: «Не можемо

пропустити й офіцерів Шведської армії А.А. Тама і Спарре, співчуттю

яких музей завдячує портретами шведських генералів, до цього часу

невідомих у російських виданнях» [5, с. 4]. 

У Каталозі І.Ф. Павловського, починаючи з номера 89 і закінчую�

чи номером 103, зазначені портрети генералів шведської армії Карла
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ХІІ, отримані зі Швеції. Серед них: Аксель Спарре, Іоганн Гієрта,

Август Меєрфельд, Аксель Юлленкрук, Адам Людвіг Левенгаупт,

Максиміліан Емануель, Карл Густав Реншильд, Карл ХІІ, Йоган Гуго

Гамільтон, Карл Магнус Поссе, Карл Густав Хорд, граф Піпер, Бернт

Отто Штакельберг, Карл Густав Крейц [5, с. 10�12]. 

Улітку 1911 року Полтаву відвідав офіцер Шведського Генштабу,

історик Карл Бенедік. Мета його приїзду – віднайдення місць масових

поховань воїнів Карла ХІІ і пошук залишків фортифікаційних споруд

на полі битви. Свідченням його знайомства з І. Павловським є знайде�

на у Військовому архіві Стокгольма спільна світлина, на якій зобра�

жено І.Ф. Павловського і К. Бенедіка біля пам’ятника шведам від

співвітчизників на Побиванці. Копію цієї світлини подарувала швед�

ська делегація до музейної колекції у 1999 році [1, с. 20].

Знайомство Івана Францовича Павловського зі шведськими вій�

ськовиками дало можливість подальшого пошуку експонатів для по�

повнення експозиції музею. Не виключено, що саме офіцери

А.А. Тама і Спарре допомогли налагодити листування зі Шведським

Королівським архівом у Стокгольмі. У результаті до колекції музею

Іван Францович отримав карту пересування шведів до України –

шведське видання, у Каталозі Музею Полтавської битви зазначене під

номером 172.

У буремні 1917�1918 рр. музей неодноразово грабували, в результа�

ті чого збірка була частково втрачена. Для збереження залишків колек�

ції, І.Ф. Павловський передав частину речей до Центрального Проле�

тарського музею Полтавщини (нині – Полтавський краєзнавчий му�

зей ім. В. Кричевського).

Після Другої світової війни у Полтаві порушили питання про від�

новлення діяльності музею на полі Полтавської битви. Разом з тим ви�

никла проблема пошуку експонатів для нової колекції. За наказом Й.

Сталіна з усіх великих музеїв колишнього Радянського Союзу надхо�

дили експонати для відновлення експозиції. 

Швеція теж не залишилася осторонь. У 1957 році радник шведсько�

го посольства Л. Петрі передав до колекції музею історії Полтавської

битви 10 предметів, серед яких були і книги шведською мовою. Пізні�

ше, у 1959 році, до відзначення 250�річчя Полтавської битви, доктор

Альф Коберг подарував 4 шведські карти [4]. У цьому ж році Управлін�

ня справами Міністерства іноземних справ передало до музею цінний

подарунок – альбом карт і планів на 68 аркушах, які відображають по�

дії Північної війни і Полтавської битви. Завдяки цьому надходженню

стало можливим більш об’єктивне та детальне вивчення подій Північ�
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ної війни. Однак колекція карт і планів була неповною, не відобража�

ла хід подій в Україні та післяполтавський період (1709�1721 рр.) [4]. 

Крім того, Управління справами Міністерства іноземних справ у

1959 році передало до музею 14 книг шведською мовою, які описують

події Північної війни. 

Нова хвиля активної співпраці зі шведською стороною почалася з

кінця 80�х років ХХ століття. У 1989 році шведський історик Петер

Енглунд подарував музеєві власну книгу «Полтава. Розповідь про заги�

бель однієї армії», що детально описує події 1700�1709 рр. Окрім зміс�

ту, її цінність полягає ще й у тому, що вона містить підпис самого

автора. 

2 грудня 1997 року Королівський Військовий архів Швеції через

Посольство України у Швеції передав у музей 95 карт Шведського

Генштабу, які доповнюють карти, отримані ще у 1959 році, і повністю

розкривають події 1700�1721 рр. [4].

Для більш детальнішого представлення шведської сторони в експо�

зиції музею з 1998 року розпочалася плідна співпраця зі шведським

військово�історичним товариством «SMB», яка триває й донині. До

музею в цьому році вперше завітали його представники на чолі з Ейна�

ром Літом – повним бригадним генералом шведської армії у відставці.

Головою Товариства військової історії Швеції (SMB), яке об’єднує

у своїх лавах близько 40 000 членів, сьогодні є Пер�Андерс Лундстрем

(Per�Anders Lundstrom). Для країни, населення якої ледь перевищує 8

мільйонів, ця цифра досить велика. Почесним членом Товариства є

нинішній король Швеції Карл XVI Густав. Головною метою Товарис�

тва є популяризація військової історії у Швеції, видання книг історич�

ної тематики, проведення книжкових ярмарків і презентацій. Дирек�

тор Товариства Пер�Андерс Лундстрем має три вищих освіти: у галузі

менеджменту, історії та юриспруденції. 

Під час візиту членів делегації на знак продовження співпраці в

майбутньому до музейної колекції було подаровано офіцерську шпагу

та карту�гравюру «Битва під Полтавою 8 липня 1709 року».

У 1999 році вперше у Полтаві за участі представників шведської де�

легації провели Міжнародну науково�практичну конференцію з наго�

ди 290�річчя Полтавської битви під назвою: «Північна війна, Полтав�

ська битва та їх вплив на політичну карту Європи». У ній взяли участь

і науковці та військові Швеції: полковник, представник Збройних сил

Швеції Б. Веннерхольм, підполковник, археолог Б. Сандстенд, про�

фесор Шведського інституту У. Еренсвальд, доктор історії Упсаль�

ського університету А. Карлссон. Завдяки їм фонди музею поповни�
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лися колекцією світлин (39 шт.) відомого полтавського фотографа

Й. Хмелевського, які ілюструють Полтаву кінця ХІХ – початку ХХ

століття. Як офіційно акредитований фотограф на урочистостях з на�

годи відзначення 200�річного ювілею Полтавської битви, Й. Хмелев�

ський видав ювілейний альбом, присвячений цій події. Його оригінал

зберігається у Шведському військовому архіві. Копії цих світлин екс�

понуються в 9�й залі Музею історії Полтавської битви й ілюструють

події 26�27 червня 1909 року.

Наступний візит представників Товариства до Полтави відбувся у

2000 та 2002 роках. У 2002 році провели семінар, присвячений Полтав�

ській битві. У ньому взяли участь і шведські представники, які подару�

вали музею кольорову ксерокопію Ніштадського миру (оригінал збері�

гається в Національному архіві Швеції). Окрім цього, було отримано

книгу шведською мовою та шведські монети.

У 2007�2008 рр., упродовж двох польових сезонів, у ході підготовки

до 300�річчя Полтавської битви, на історичному полі працювала Між�

народна археологічна експедиція, яка складалася з представників Ук�

раїни, Швеції, США. Це було перше масштабне археологічне дослід�

женням поля після 1911 року, коли тут працювала експедиція на чолі з

Карлом Бенедіком. Усі речі, віднайдені археологами, передали до ко�

лекції музею історії Полтавської битви. Серед них кулі, картеч, уламки

ядер, монети, предмети побуту [7, с. 11].

У 2007�2008 рр. шведський генерал Ейнар Літ передав музеєві копії

портретів королів Швеції (Карла Х, Карла ХІ, Карла ХІІ) та швед�

ської військової і політичної еліти (Карла Реншильда, Карла Піпера,

Олафа Гермеліна, Адама Левенгаупта). Відтак відвідувачі музею бачать

вигляд найголовніших історичних персоналій Швеції XVII�XVIII ст.

У наступному році Товариство військової історії Швеції передало

до колекції музею історії Полтавської битви електрокопію портрета

солдата Нерке�Верманландського полку, який ілюструє типовий зов�

нішній вигляд воїна армії Карла ХІІ.

З 14 по 16 вересня 2017 року в Полтаві знову перебувала делегація

Товариства військової історії Швеції у складі 37 осіб. Мета приїзду

представників скандинавської країни – відвідання пам'ятних місць,

пов'язаних із Полтавською битвою, знайомство з культурною спадщи�

ною нашого міста. 15 вересня шведи завітали і в музей історії Полтав�

ської битви. Дехто з приїжджих уже був тут неодноразово – це генерал

Ейнар Літ, директор Товариства Пер�Андерс Лундстрем, нащадок

ад'ютанта Карла ХІІ Малькома Бйоркмана Пітер Бйоркман. Під час і

цього візиту музей не залишився без подарунків. Члени делегації пере�



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2018 рік

187

дали до колекції макет шведської гармати ХVІІІ століття, частину що�

денника Мартена Ноймана Манеркрона (1680�1737 рр.), набір моде�

лей солдатів шведської армії часів Карла ХІІ. 

У 2008 році зі Швеції надійшла копія латиномовної версії «Право�

вого укладу та Конституції відносно прав і вольностей Війська Запо�

різького» 1710 р., головним автором якого був гетьман України

П. Орлик.

Слід зазначити, що за час співпраці зі шведською стороною фонди

музею історії Полтавської битви поповнилися не лише новими цінни�

ми експонатами, а й друкованими виданнями. Упродовж 1987�2012

років зі Швеції до бібліотеки Державного історико�культурного запо�

відника «Поле Полтавської битви» надійшло 44 видання, серед яких:

1) щорічники Шведського Військового музею (17 шт.);

2) книги, присвячені загальній історії Швеції та окремим її аспек�

там. Звичайно, основна частина – це військова тематика, що розпові�

дає про підрозділ драгунів, уніформу каролінської армії часу Великої

Північної війни, трофеї, королівський уланський полк та про Збройні

сили Швеції у різні роки. Це книги таких авторів, як Йорген Вейбулль,

Ян�Ейдвін Сван, Герман Гуммерус, Петер Енглунд та інші.

Проаналізувавши інвентарну книгу бібліотеки нашого музею, [3]

можна виділити 8 джерел надходжень літератури. Серед них: 

1) шведська делегація;

2) автори книг чи упорядники;

3) надіслані поштою зі Стокгольма;

4) від гостя зі Швеції;

5) Ейнар Літ;

6) шведське посольство;

7) Шведський інститут (Si);

8) військово�історичне товариство «SMB».

Хронологія цих видань охоплює не лише період Північної війни,

але й історію Швеції від найдавніших часів до сьогодення. Окрім того,

частина книг присвячена як окремим країнам � Україні, Фінляндії,

Швеції, так і цілим народам � монголам, гунам, вікінгам.

Більшість подарованих книг надрукована шведською мовою, але

зустрічається й англійська, українська (7 шт.), російська (4 шт.).

Географія видавництв теж доволі різноманітна � це Стокгольм,

Брюссель, Таксон, Санкт�Петербург, Лондон, Нью�Йорк та інші.

Вікова історія Швеції сповнена і перемог, і поразок. Полтавська

битва – переломна сторінка історії цієї країни. Як зазначав шведський

історик Петер Енглунд: «Можливо, комусь може здатися дивним, що
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шведи приділяють стільки уваги такій події, як Полтавська битва, в

якій Швеція отримала одну з найбільших поразок за історію своєї кра�

їни» [2, с. 7]. Але будь�яка поразка змушує замислитися над її причи�

нами. Швеція – одна з небагатьох країн, яка зробила правильні вис�

новки з минулого. 

Незважаючи на результат Полтавської битви, шведи толерантно

ставляться до власної історії, відвідують пам’ятні місця, вшановуючи

загиблих предків.

Маємо надію, що й надалі культурні зв’язки музею історії Полтав�

ської битви зі шведською стороною продовжуватимуться. Адже ця

співпраця дає можливість повніш подати шведську складову у музеї на

доленосному полі битви. Документальний матеріал, наданий швед�

ською стороною, є неоціненне історичне джерело для вивчення ходу

Північної війни і Полтавської битви.
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Євгенія Стороха,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського

«Вчений чужинець, що так щиро 
полюбив український нарід…»

(Альфред Єнсен про Івана Котляревського)

Про шведського славіста, поета, журналіста та публіциста Альфре�

да Антона Єнсена у нас в Україні наразі написано не так багато. Серед

публікацій, котрі подають рецензії�відгуки на доробок перекладача і

дослідника, варто виділити перекладену українською мовою статтю

шведа Свена Густавсона «Альфред Єнсен та Україна», опубліковану в

часописі «Слoво і час», 1992 р., число 12. У ній знайдемо чи не найпов�

нішу хроніку долі шведського вченого. У свою чергу С. Густавсон по�

силається на матеріали дослідження Ули Брітт Франкб’ю, надрукова�

ні у матеріалах Упсальського славістичного симпозіуму 1983 р.

А. Єнсен – це вчений, котрий відкрив скандинавському світу Тара�

са Шевченка, Миколу Гоголя, Михайла Лермонтова, Олександра

Пушкіна, Михайла Коцюбинського, Івана Котляревського. І з нашого

боку він заслуговує, поза всякими сумнівами, щонайменше шанобли�

вого та вдячного ставлення.

Альфред Антон Єнсен народився 30 серпня 1859 р. в містечку Гель�

сінгтуна регіону Євлеборг у родині дипломованого інженера. Соціаль�

ний статус родини дозволив йому стати студентом Упсальського уні�

верситету, де юнак навчався чотири роки, не здавши при цьому чомусь

жодного іспиту. 

На цей час припала подія, що мала вирішальне значення для його

подальшої долі. Йому випала нагода прожити рік у Росії, неподалік

Казані, де його дядько працював помічником управляючого акціонер�

ного пароплавного товариства, а Альфред Єнсен був домашнім учите�

лем при своєму восьмирічному кузенові. Весь цей рік, окрім своїх пря�

мих педагогічних обов’язків, він вивчав російську мову, подорожував

країною, почав писати дорожні замальовки та нотатки і надсилав їх до

газети «Гудіксвальпостен». Як зазначив Свен Густавсон, «юнак вия�

вився спостережливим, здатним цікаво, з певною відстороненістю й
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гумором описувати російську дійсність» [1, с. 62].

Повернувшись на Батьківщину, А. Єнсен продовжив опановувати

російську мову, і вже 1883 року з’явилися його перші переклади з ро�

сійської: це були дві повісті М. Гоголя – «Травнева ніч» і «Тарас Буль�

ба», також повість І. Тургенєва «Senilia».

Згодом А. Єнсен досить довго працював журналістом, подорожував

слов’янським світом. Відомо, що цілий рік він прожив із дружиною

Карін Єнсен у Дубровнику (на той час належав Австрійській імперії,

нині місто в Хорватії). 

1900 року його запросили на посаду референта слов’янських літера�

тур Нобелівського інституту при Шведській Академії наук. Тепер він

міг поринув в те, що його найбільше цікавило, – шукав серед пред�

ставників слов’янських літератур номінантів на Нобелівську премію.

Він написав і видав чимало статей, розвідок, досліджень з історії куль�

тур слов’янських народів. На цій посаді Альфред Єнсен перебував до

самої смерті у Відні 15 вересня 1921 р.

Уперше А. Єнсен побував в Україні на початку 1890�х рр. Такий

висновок робимо на підставі того, що в його книзі «Slavia», виданій

1896 року, є розділ «Печерська Лавра в Києві». Тоді ж, вочевидь,

А. Єнсен познайомився з творчістю Тараса Шевченка, яка справила

на нього настільки сильне враження, що він присвятив Кобзареві кіль�

ка статей, книгу «Тарас Шевченко. Життя українського поета» та був

першим перекладачем багатьох Шевченкових поезій шведською

мовою. 

У передмові до своєї праці «Мазепа» А. Єнсен написав: «Весною

1909 року я здійснив – частково на кошти шведської держави, що

люб’язно підтримала мене, – пізнавальну подорож по малоросійських

теренах (Галичина, Київ, Полтавська та Чернігівська губернії Росії).

Скрізь я звертав увагу на місцеві традиції та літературні пам’ятки, які

нагадували про перебування Карла ХІІ в Росії, і, щоб зібрати матеріа�

ли на цю тему, поряд із власне літературними студіями, працював в ар�

хівах, бібліотеках та музеях» [2, с. 22]. Під час цієї мандрівки А. Єнсен

особисто познайомився з І. Франком, М. Коцюбинським, І. Гнатю�

ком, з якими листувався і підтримував дружні стосунки. Він активно

працював у галузі шведської україністики, підтримуючи постійний

контакт з українськими науковими установами. Наслідком цього ста�

ло обрання Альфреда Єнсена 1911 року дійсним зарубіжним членом

Наукового Товариства імені Т.Г. Шевченка у Львові. Про популяр�

ність цього Товариства свідчить те, що провідні вчені світу мали за

честь стати членами цієї поважної наукової інституції. По суті, це була
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багатопрофільна українська Академія наук. Серед членів Товариства

були Я. Бодуен де Куртене, А. Ейнштейн, А. Йоффе, М. Планк, В. Бех�

терев, В. Ягич. 

А. Єнсен тривалий час листувався з Іваном Франком, намагаючись

через нього краще зрозуміти Україну й українців. Коли українська

громадськість у 1914 році відзначала сорокаріччя літературно�наукової

діяльності Івана Франка, було заплановано видання збірника праць на

його честь. З проханням написати статті та розвідки звернулись до ба�

гатьох провідних вчених, у тому числі й до відомого славіста, референ�

та комітету Нобелівських премій при Академії наук Швеції Альфреда

Єнсена. Бо ж він добре знав українську мову, побував в Україні, гостю�

вав у Чернігові у М. Коцюбинського. А. Єнсен прийняв пропозицію і

надіслав статтю «Перелицьована «Енеїда» Котляревського», написану

німецькою мовою. Вона була опублікована у збірнику «Привіт

Ів. Франкові в сорокаліття його письменницької праці. 1874�1914».

Нам видається, що обрана Альфредом Єнсеном тема наукової роз�

відки цілком умотивована та логічна, тому що навесні – влітку 1909

року Полтава активно готувалася до відзначення не лише 200�ліття

Полтавської баталії, але й 140�річчя від дня народження Івана Котля�

ревського. Тож шведський вчений, наважений до пильного спостере�

ження шляхів розвитку національних літератур слов’янських країн, не

міг обійти своєю увагою монументальну постать поета�полтавця і йо�

го головний твір. Таким чином, одним із наслідків знайомства А. Єн�

сена з Полтавою стала його стаття у Франковій збірці 1914 року.

Пізніше стаття була видана окремою маленькою брошурою у Пере�

мишлі 1921 року, в той час, коли це місто ще входило до складу Укра�

їнської Держави. Ця книжечка зберігається у фондовій колекції музею

(к.в. № 3655, інв. № 758�к.). Її подарував Полтавському літературно�

меморіальному музею І.Котляревського на початку 60�х рр. ХХ ст. наш

краянин, доктор філологічних наук, мовознавець М.А. Жовтобрюх.

На першій її сторінці зазначено, що «за згодою автора з німецької пе�

реклав Павло Волянський». Цю людину варто згадати добрим словом.

Павло Омелянович Волянський (1888�1944), педагог і культурно�гро�

мадський діяч Західної України, був викладачем гімназії, добре воло�

дів мовами і, очевидно, мав якесь знайомство з Альфредом Єнсеном,

котрий і дозволив йому перекласти і видати окремим накладом свою

статтю. У коротенькій передмові «від перекладника» він шанобливо

зазначив: «Нехай отже й сей переклад буде висловом великої пошани

для вченого чужинця, що так щиро полюбив український нарід» [ 3,

c. 4].
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Cтаттю А. Єнсена «Перелицьована «Енеїда» Котляревського»

умовно можна поділити на дві частини: загальна оцінка творчого внес�

ку Івана Котляревського у світову літературу та досить скрупульозний

аналіз твору, його форми, змісту, мови тощо.

Те, що шведський вчений ґрунтовно досліджував поему Івана Кот�

ляревського, не викликає жодних сумнівів: у прикінцевих висновках

він пригадує скільки разів порушує поет�полтавець тему Шведчини, і

визначає це з математичною точністю. Крім того, він зазначив, що

«…Україна може гордитися Котляревським та що він дійсно заслуго�

вує на пам’ятник у своїм родиннім місті» [3, c. 24]. Вочевидь, після від�

відин Полтави А. Єнсен добре уявляв собі і місто, і пам’ятник поетові.

Побіжно А. Єнсен доволі неточно згадує окремі деталі біографії

Котляревського. Одразу зрозуміло, що не вони його передусім цікави�

ли. Цікаво і трохи дивно, що А. Єнсен цілком на віру сприйняв полтав�

ську давню легенду про те, що М. Гнідич та І. Котляревський похова�

ні поруч на полтавському цвинтарі [3, c. 8]. 

Безумовно, ця стаття написана не без деякого впливу наукових

праць українських дослідників І.П. Котляревського, проте шведський

вчений висловив низку вартісних і самостійних думок. «Енеїду» Кот�

ляревського він поставив у ряд найкращих творів світової літератури

героїко�комічного епічного жанру. Переглядаючи довгі ланцюги пере�

лицьованих «Енеїд» від Лаллі до Осипова, А. Єнсен показав відміннос�

ті української поеми від попередниць. Він також звернув увагу на ху�

дожню довершеність української «Енеїди» та особливості її мовної

стилістики. Вдаючись до порівняльного аналізу поем Блюмауера та

Котляревського, А. Єнсен стверджував: «Стиль Блюмауера є гладкий,

тон дуже дотепний, але його жарти є не раз масними та суперечать доб�

рому смаку. У Котляревського гумор простий, однак в цій простакува�

тості заховане щось здорове й природне, бо випливає воно з простого

селянського і козацького життя» [3, с. 9].

Наразі ми, мабуть, не погодимось із твердження А. Єнсена про те,

що «Котляревський не сотворив нової літератури і він не був першим

малярем України, бо й перед ним були поети, як перед Гомером, та й

К.І. Петров слушно доказує, що він мав багато попередників» [3, c. 9].

Українська наука стоїть на інших позиціях, безумовно, не заперечую�

чи існування перед Іваном Котляревським цілої плеяди високо даро�

витих поетів барокової доби, котрі ніби підводили веселого мудреця

Котляревського до животворних джерел народної мови.

На превеликий жаль, шведський вчений не відчув у поемі І. Котля�

ревського того, що є в ній, образно кажучи, однією з опорних конс�
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трукцій – гарного, здорового, суто полтавського гумору. Натомість

відчув простий комізм. Утім, сам автор статті зазначив, що «дослід сти�

лю та мови вимагає основного знання української мови і філологічно�

го вишколення, котрим я не орудую» [3, c. 18].

Є одна малопомітна, на перший погляд, примітка у статті А. Єнсе�

на. Згадуючи критичне ставлення Панька Куліша до «Енеїди»

І.П. Котляревського, він знаходить у німецькомовному письменстві

аналогічний випадок: неприхильне ставлення Шіллера до травестато�

ра Блюмауера. Для романтиків, якими були П. Куліш та Шіллер, ціл�

ком органічним було несприйняття таких «пересмішників», як Іван

Котляревський. І те, що до такого висновку і таких паралелей дійшов

– «вчений чужинець», нас абсолютно примиряє з деякими неточнос�

тями його статті, адже ми бачимо справді глибокий, щирий і правди�

вий інтерес до нашого національного генія.

Джерела та література

1. Густавсон С. Альфред Єнсен та Україна / С. Густавсон. – Слoво і час. – 1992.

– № 12.

2. Єнсен А. Мазепа: Історичні картини / А. Єнсен. – К.: Український

письменник, 1992.

3. Єнсен А. Перелицьована Енеїда Котляревського / А. Єнсен. – Перемишль,

1921.
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Людмила Ольховська,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею В.Г. Короленка

«Без мови» на чужій стороні. 
Володимир Короленко у Швеції

Видатному письменникові Володимиру Галактіоновичу Короленку

судилося стати невтомним мандрівником, який яскраво і талановито

відобразив свої екскурсії опосередковано в повістях, нарисах, опові�

даннях і, звичайно ж, безпосередньо в записниках, щоденниках, лис�

тах. Жанр подорожніх замальовок, щось таке легке, поверхове, що на�

гадує путівник по розрекламованих місцях, де мало тексту, а багато

картинок, – не для Короленка. Йому потрібна глибина проникнення

в душу кожної країни, чому, безумовно, сприяє вивчення природи,

клімату, знайомство з музеями, читання преси, а головне – безпосе�

реднє спілкування з людьми – жителями країни, як корінними, так і

такими, що недавно осіли тут. За Короленком, вимоги, що пред'явля�

ються до літератури про подорожі, ті ж, що і для літературних творів

інших жанрів. В одній зі своїх рецензій на подорожні нариси, надісла�

ні в журнал «Русское богатство», Володимир Галактіонович виклав ав�

торові свою концепцію: «багато шкодить також відстоювана вами ма�

нера: робити прості записи, точнісінько «як було», підряд. Необхідний

вагомий елемент правди художньої, тобто правди конденсованої, уза�

гальненої з багатьох вражень і спостережень [2, с. 7�8]. Тільки тоді

можливе «паріння думки по чужих краях» [2, с. 9]. 

У 1893 році видатний письменник Володимир Короленко вирушив

у найграндіознішу подорож у своєму житті – до Сполучених Штатів

Америки. Поїхав він із компаньйоном – журналістом Сергієм Прото�

поповим, який добре говорив англійською (наш письменник – ні�

мецькою та французькою). Вибір маршруту із Європи до США був

своєрідний: замість великого європейського шляху був обраний такий

собі міжнародний путівець�манівець: Гельсінкі – Стокгольм – Маль�

ме – Копенгаген. У Копенгагені була запланована зупинка для зустрі�

чі з відомим критиком Брандесом. Потім через усю Данію до Німець�

кого моря, через море – в Лондон. Далі – в Ліверпуль і через Атлантич�

ний океан – в Америку.



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2018 рік

195

Отже, із Фінляндії шлях письменника проліг до Швеції. Він плив на

пароплаві «Norra Finland» («Північна Фінляндія») від Або – це остан�

нє російське місто (якщо бути точними, місто фінське, але Фінляндія

тоді належала Росії) до Стокгольма. Пароплав пробирався шхерами

(шхери в перекладі з норвезької означає «скеля в морі»), це своєрідні

скелясті острови, розділені вузькими протоками і розташовані в при�

бережній смузі моря. Якщо комусь із пасажирів треба було зійти на бе�

рег, пароплав на мить зупинявся, пасажира спускали на човен, який

перевозив до берега, а пароплав відпливав далі. Так і з пароплава

«Norra Finland», на якому подорожував письменник, спустили двох

дівчат. Це була перша зупинка у Швеції – Гасрен: острів та якась

будівля на ньому.

Крім уже згаданого вірного супутника у мандрівці Сергія Дмитро�

вича Протопопова, на цьому ж пароплаві зустрівся нашому мандрів�

никові письменн ик Володимир Людвигович Кигн (Дєдлов), який

упізнав Короленка, бо бачив його світлини в книгах, журналах, газетах

(Короленко – російська знаменитість!). Для першого знайомства Дєд�

лов подарував автору його ж повість «Сліпий музикант» шведською

мовою. Книжку він придбав тут, у фінському місті Або (Короленко –

вже європейська знаменитість?). 

Під час подорожі у Короленка та Протопопова виник план ман�

дрівки через Швецію, частково потягом, частково пішки. Вони споді�

валися на допомогу ще одного свого співвітчизника, якого так само

випадково зустріли на пароплаві. Однак Євген Щепкін, онук знамени�

того актора, історик, який працював за кордоном в архівах і добре пос�

луговувався шведською, а це був сааме він, відмовився від запропоно�

ваного проєкту. Доля відразу продемонструвала нашим мандрівникам,

як це – опинитися «без мови» на чужій стороні. Увечері після довгих

розмов про окріп для чаю з прислужницею, вони отримали від неї дві

відкупорені пляшки мінеральної води. У такій критичній ситуації і Во�

лодимир Галактіонович, і його супутник відразу завчили, що окріп на�

зивається koktwatten, але цим майже і обмежився їхній шведський лек�

сикон. Передбачаючи, що, йдучи пішки вони зможуть щось побачити,

але почути не зможуть нічого, вони переглянули свій первинний план,

зійшли з пароплава разом із Є. Щепкіним й у кроковій доступності ра�

зом із ним оглянули шведські цікавинки. Пробувши у Стокгольмі май�

же три доби, далі по Швеції наші мандрівники їхали потягом. 

Чим же вразила В. Короленка ця країна, що найбільше йому ясна

річ, що письменник�гуманіст, великий патріот своєї країни мимоволі

порівнював картини заморського життя із тими, що залишилися на
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Батьківщині й чекають на нього після повернення. Зрозуміло, що ці

порівняння, як не гірко йому було це усвідомлювати, зовсім не на ко�

ристь Батьківщини, – неньки.

Найперше це те, що у Швеції, як і у Фінляндії, яку вже побачили,

були створені всі умови для гармонійного розвитку дітей. Дорослі, зак�

лавши основу, своїм прикладом демонстрували, як гідно можна про�

водити дозвілля: «Ось де роздолля дітям. І у самих містах, і навкруги –

безліч садів. За містом кожну неділю створюється справжній табір: ро�

дини робітників, дрібних торгівців, контористів (офісних працівників

– Л.О.) тощо – всі виїздять куди�небудь на острови і в сади. Тут вони

проводять цілий день, готують собі обід. А дитинчатка сплять у візоч�

ках або гамаках на повітрі, коли заморяться» [1, с. 63]. Зазначимо, що

про спиртне тут й не йдеться. А у листах чи то самого письменника, чи

то мемуарах його близького оточення на тему виїздів на пікніки вдома

обов’язково виникає тема застілля зі спиртним, читаємо про те, як усі

п’ють, а Короленко не любить і не п’є ні вина, ні пива.

Увагу письменника привернули також муніципальні купальні (їх

утримує місто, місто ж наймає і спеціальних вчителів плавання) з

трамплінами для стрибків у воду: чудова, корисна для здоров’я розва�

га для дітей та дорослих. Він детально змалював ці водні вправи шве�

дів. Навіть застосував шведський спортивний термін: «variandehop�

pen», тобто «різноманітні стрибки». Вірогідно, йому хотілося б не ли�

ше споглядати, а й випробувати трампліни та купальні самому, а кра�

ще б зі своїми доньками, а ще краще було б заявитися сюди всією

сім’єю, у повному складі: «Про дітей і про купальні прочитай дівчатам,

це буде їм цікаво. А тобі одній скажу, що я тебе, мила моя Дунька, міц�

но люблю, чорт знає, як міцно» [1, с. 64]. Мабуть, саме дружні швед�

ські родини навіяли тонкій душі митця такі почуття.

А ще треба віддати належне майстерності пера Володимира Галак�

тіоновича. У листі до дружини від 8/20 липня 1893 року він зумів бук�

вально одним реченням описати естетичне враження від столиці Шве�

ції: «Стокгольм з його Меларом (озеро – Л.О.), з його островами, з йо�

го тьмяними будинками старовинного вигляду та з вузькими прову�

лочками, через які деінде можна, вірогідно, перестрибнути на висоті 4�

5 поверху із вікна у вікно… займе своє місце в уяві й пам’яті» [1, с. 62].

Після трьох днів у столиці Швеції вночі наші мандрівники сіли в

потяг, який повіз їх через південно�східну частину півострова, напере�

різ, до моря. Потяг був швидкісним, вагон 3�го класу був лише один,

поділений на жіночу й чоловічу частини. З вікна можна було спостері�

гати шведську природу.
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Колишій студент Петровсько�Разумовської земельної та лісової

академії, учень Констянтина Тимирязєва, Володимир Короленко від�

значив доглянутість шведських полів: «Де�не�де трапляється миза,

оточена обробленими полями, іноді щось на кшталт хутора, з будинка�

ми, розкиданими хаотично. Загалом – населення доволі нечисленне.

Видно – руку людини: ліси оброблені, каміння вийняте – і на галявин�

ках надзвичайно густий чудовий хліб вказує, що можливо зробити на�

віть і на камінні. Але скільки ще не розроблених майже пустель!» [1,

с. 65]. Удень проїхали Люнд, а за ним відразу Мальме. Погляд вихопив

море, але не таке, яке призвичаїлися бачити на півдні, а особливе:

тьмяне і бліде. Здавалося, що це й не море, а піски, і лише вітрила на

горизонті, що схилялися під вітром, свідчили про протилежне. 

Невеличкий пароплавчик, на який сіли наші герої, узяв курс на Ко�

пенгаген. Попереду – Америка. Вона принесе багато нових вражень, а

також розчарувань. Дуже гостро Володимир Галактіонович буде пере�

живати з приводу заяви сенатора Едмонде, що «російська нація не зас�

луговує на вільні установи і взагалі, що їй достатньо і деспотизму!.. Ця

ж риса – презирство до народу, з яким нібито дружать, та погано прик�

рите пишними фразами презирство також і до вже існуючих установ

(таких, на які заслуговують лише напівдикуни) – зустрічалася також і

у відгуках французів! Чорт їх забирай із такою дружбою» [3, с. 195].

Джерела та література
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ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Аналітичне дослідження відвідуваності 
ДІКЗ «Поле Полтавської битви» 

іноземними туристами (2012$2017 рр.)
Щорічно десятки тисяч громадян України, іноземних туристів,

прагнучи збагатити свої знання, розширити кругозір, подорожують

Україною. Музеї в цьому плані є досить популярними локаціями. У

Полтаві одним із найвідвідуваніших є музей історії Полтавської битви.

Спираючись на статистичні звіти нашого закладу за період з 2012 по

2017 роки, ми провели аналітичне дослідження відвідуваності заповід�

ника. За 6 останніх років музей загалом відвідав 220 301 турист із різ�

них куточків України і світу. 

Відвідуваність музею залежить від багатьох факторів. Зокрема, в ос�

танні роки в Україні вони залежали від: політичної ситуації (події

Майдану 2013�2014 рр., розгорнута з боку Росії військова агресія про�

ти України, запровадження безвізового режиму, держава взяла курс на

інтеграцію в Європу); економічних умов, культурного розвитку (про�

ведення в Україні Євро�2012 та пісенного конкурсу Євробачення�

2016). На популярність музею впливає доступність музею для грома�

дян, запровадження нових форм роботи з авдиторією, здатність адап�

туватися до сучасних вимог, розвиток новітніх технологій, залучення

фахівців зі знанням іноземних мов. Важливими факторами є розвиток

інфраструктури та місце розташування музею, значущість історичних

подій, яким він присвячений, співпраця музейного закладу із різними

громадськими організаціями, культурними та освітніми закладами,

ЗМІ і т. ін.

Робота з музейною авдиторією є одним із важливих і відповідаль�

них напрямів діяльності музею. Ця авдиторія вирізняється віковими,

професійними, інтелектуальними особливостями, життєвим досві�

дом. Традиційно дослідники виділяють дві цільові групи: «внутрішні»

і закордонні туристи. У складі першої виділяємо підгрупи:
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• діти дошкільного й шкільного віку (для них у музеї розроблена му�

зейно�педагогічна програма «Доторкнись до історії», яка передба�

чає проведення не тільки екскурсій, а й інтерактивних тематичних

заходів з елементами гри, майстер�класів, пізнавальних уроків);

• студенти (для них розроблені спеціальні тематичні екскурсії:

«Велика Північна війна: історії великого кохання», «Міфи і факти

поля Полтавської битви», «Скарби музею історії Полтавської

битви»);

• організовані туристи переважно з інших регіонів України;

• сім’ї (екскурсія, під час якої потрібно доступно й цікаво викласти

історичні події 300�літньої давнини і дорослим, і дітям);

• люди з інвалідністю (сьогодні ми розробляємо екскурсії для сліпих

і слабозорих людей);

• фахівці (музейники, історики, військові і колишні військові: для та�

ких відвідувачів, за бажанням, пропонується екскурсія з поглибле�

ним викладом історичного матеріалу).

Друга група відвідувачів – закордонні туристи, організовані і ті, що

подорожують самостійно. Щорічно наш музей у середньому відвіду�

ють близько 1000 іноземних туристів із понад 40 країн світу. 

За період із 2012 по 2017 роки заповідник відвідали 7911 іноземців

(статистичні дані були взяті на основі журналів обліку екскурсій та ау�

діоекскурсій). Ця цифра неточна, їх значно більше, оскільки не врахо�

вана кількість індивідуальних туристів, облік яких не ведеться.

Для іноземців музей є привабливим через значущість історичних

подій, про які в ньому розповідається, адже на рівнині під Полтавою

понад 300 років тому вирішувалася доля всієї Європи, участь у Великій

Північній війні брали багато європейських держав.

Зрозуміло, що для роботи з такими туристами має бути спеціальна

підготовка. Наш музей адаптований до роботи з іноземцями: 

• етикетаж та анотації до залів – у стислій, доступній формі для відві�

дувача українською та англійською мовами;

• сайт заповідника – інформація подається українською, росій�

ською, англійською мовами; 

• QR�коди – українською, російською, англійською мовами турис�

тові надається можливість швидко отримати доступ до історичної

довідки про об’єкти показу;

• аудіогіди, що дають можливість прослухати екскурсію українською,

російською, англійською, німецькою, французькою, польською

мовами.
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• безкоштовна WI�FI зона з посиланням на туристичні сайти як са�

мого заповідника, так і на сайт «Полтава туристична».

Безумовно, ніщо не замінить безпосереднього спілкування з екс�

курсоводом – двоє наукових працівників проводять екскурсії інозем�

ними мовами (англійською, німецькою, шведською).

Ми намагаємося врахувати й етнічну приналежність туриста, особ�

ливо з тих країн, які брали участь у Великій Північній війні. Наприк�

лад, фіни можуть почути інформацію про ті військові фінські підрозді�

ли, які брали участь у битві під Полтавою, про Юрія Рєпіна, автора по�

лотна «Великий вождь», життя якого трагічно обірвалося у Фінляндії,

про Карла Густава Маннергейма, який служив разом із Павлом Ско�

ропадським і в 1909 році був у Полтаві на урочистостях з нагоди 200�

річчя Полтавської баталії. 

Розширенню і зміцненню міжнародних зв’язків музею сприяє і

співпраця з посольствами різних країн. Так, наприклад, 12 березня

2013 року у музеї історії Полтавської битви побувала делегація на чолі

з Надзвичайним та Повноважним Послом Фінляндії в Україні Ар'єю

Макконен. У складі делегації був фінський професор, доктор політич�

них наук Пекка Вісурі, який прочитав лекцію на тему "Фінсько�укра�

їнські паралелі у військовій історії від Полтавської битви до Другої сві�

тової війни". 

Продовжується співпраця музею із Посольством Швеції в Україні. У

2017 р. музей відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Королівс�

тва Швеції в Україні Мартін Хагстрьом. Він був вражений масштабами

успішної співпраці, яка тривала зі шведською стороною протягом ос�

танніх 25 років. «Як кажуть, більшість шведів знають більше про Пол�

таву, ніж про Київ, тому маємо всі можливості для зміцнення зв’язків,

у тому числі й туристичних», � зазначив посол під час зустрічі.

У грудні 2017 року ДІКЗ "Поле Полтавської битви" відвідала Зас�

тупник Голови Місії та Перший Секретар Посольства Швеції в Украї�

ні Луїз Морсінг.

Із 14 по 16 вересня в Полтаві перебувала делегація Товариства вій�

ськової історії Швеції у складі 37 осіб. Дехто з приїжджих був тут не�

одноразово – генерал Ейнар Літ, директор Товариства Пер�Андерс

Лундстрем, нащадок ад’ютанта Карла ХІІ Малькома Бйоркмана Пітер

Бйоркман. Саме вони стояли біля витоків зародження партнерських

відносин із територіальною громадою міста Полтави двадцять років

тому, сприяли поповненню фондів музею експонатами, що розкрива�

ють шведську складову в Полтавській битві. Шведські археологи на

чолі з Бо Кнарстрьомом брали участь у міжнародній археологічній екс�
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педиції, яка працювала у нашому місті у 2007�2008 рр. напередодні

300�річчя Полтавської битви. Метою відвідин представників сканди�

навських країн було знайомство з пам’ятними місцями, пов’язаними з

Полтавською битвою, загибеллю шведських вояків, та, звичайно, зна�

йомство з культурною спадщиною нашого рідного краю. 

Дещо інша картина – відвідування музею російськими туристами.

Бачимо, що потік російських туристів набагато зменшився у зв’язку з

політичними подіями 2014 року.

Було проведено й аналіз відвідування туристів з інших країн, най�

частіше це туристи із Прибалтики й Скандинавії (крім Швеції), Поль�

щі, Німеччини, американських країн, Франції, де ми можемо спосте�

рігати аналогічні тенденції. Але, починаючи вже з 2017 року, поступо�

во відновлюється зацікавленість іноземців нашою країною і музеєм

загалом.

Таким чином, робота з іноземними туристами – це важлива скла�

дова нашого закладу. Сьогодні ми прагнемо зробити музей передусім,

доступним та цікавим як для закордонних, так і для вітчизняних відві�

дувачів. Перед музеєм постають нові завдання. Вони лежать у площи�

ні вдалого менеджменту, освоєння PR�технологій, запровадження

ефективної реклами, інноваційних підходів за допомогою сучасних

технологій. 
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завідувачка відділу науково�просвітницької роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Шведські драбанти у Полтавській битві

Тема нашої наукової статті присвячена історії одного із найстарі�

ших, найелітніших гвардійських підрозділів шведського війська – дра�

бантам, особистій охороні шведського короля. 

Завданням цього дослідження є висвітлення короткої історії швед�

ських драбантів, їхньої участі у подіях Великої Північній війні, зокре�

ма у Полтавській битві, адже їм була відведена не остання роль у забез�

печенні захисту життя свого монарха.

На сьогоднішні при вивченні цієї теми чимало принципово важли�

вих питань залишаються мало дослідженими та актуальними:

кількісний склад шведських драбантів у подіях Полтавської битви і

Північної війни;

локалізація королівської охорони під час Полтавської битви;

втрати підрозділу (чисельність полонених та загиблих).

Історія одного із найстаріших військових корпусів Швеції розпоча�

лася в часи правління засновника династії Ваза�Густава І (1523�1560).

У 1521 р. було сформовано особисту охорону шведського монарха, яка

спочатку складалася із 4 дворян, котрі і стали прообразом корпусу дра�

бантів. У червні 1523 р. король Швеції Густав І офіційно підписав указ

про створення корпусу особистих охоронців Його Величності, які ма�

ли супроводжувати його високу особу в усіх церемоніях і походах, сто�

яти на варті життя монарха. До підрозділу входило 64 особи. При Кар�

лі ІХ (1604�1609 рр.) драбанти були сформовані в один ескадрон чи�

сельністю 200 осіб. За часів регентства Карла ХІ (1660�1697 рр.) він от�

римав назву «Королівський піший лейбгвардії полк». За весь час свого

існування корпус кілька разів змінював свою назву і чисельність:

Gardsfanikan, Hovregement, Gularegiment, The Court’s, The Yellow Regi�

ment [6, c. 34].



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2019 рік

203

Нова сторінка в історії підрозділу розпочалася фактично у 1700 ро�

ці, коли шведський король Карл ХІІ розділив сформований полк і ви�

окремив драбантів у спеціальний корпус, приписавши його до кавале�

рії. У 1708 р. кількісний склад підрозділу скоротили із 200 до 150 осіб.

Традиційно очільником драбантів був монарх, а кожен вояк мав зван�

ня кавалерійського капітана лейбгвардії. Підрозділ був під команду�

ванням капітан�лейтенанта зі званням генерал�майора [9, c. 1].

Під час Великої Північної війни шведський король Карл ХІІ був не

тільки номінальним, але й реальним головнокомандувачем, брав

участь у всіх баталіях і завжди перебував у першій лаві наступаючих,

часто залишаючи позаду себе особисту охорону. Безстрашний воїн,

«останній вікінг Європи» неодноразово наражався на небезпеку. В ар�

мії ходила чутка про те, що в бою король свідомо шукав смерті. Він

з’являвся в найнебезпечніших місцях і постійно підставляв себе під

кулі [2, c. 86]. Такої ж мужності, витривалості і самовіддачі він вимагав

і від своїх вояків. Тому роль, яка відводилася драбантам, була надзви�

чайно важлива і нелегка. 

Слово «драбант» у перекладі з німецької Drabant, Trabant – особис�

тий охоронець. Насамперед вони повинні були утворювати навколо

шведського короля живий заслін від куль, бути своєрідним захисним

щитом для монарха. Драбанти скрізь слідували за королем, їх мали ра�

нити і вбивати замість нього [2, c. 97].

До 1618 р. корпус комплектувався лише в разі небезпеки із дворян

шведського, фінського й іноземного походження. Проте в результаті

територіальних завоювань у Північній Німеччині, Прибалтиці і Мос�

ковії Шведське королівство стало багатонаціональним, що позначи�

лося і на складі корпусу драбантів. У 1695 р. в ньому служили 143 шве�

ди, 29 фінів, 11 шотландців, 3 естляндці і 10 німців. Дворяни станови�

ли 56% від загальної чисельності корпусу. Інші особисті охоронці були

вихідцями із сімей різних чинів та станів [9, c. 2].

Відбір у цей підрозділ провадився дуже суворо. По�перше, кандидат

на службу мав бути обов’язково протестантом, уміти читати, писати,

рахувати. Слід зазначити, що чимало драбантів мали університетську

освіту. По�друге, зріст кандидата повинен був становити 175�200 см.

По�третє, майбутній охоронець мав блискуче володіти холодною і руч�

ною вогнепальною зброєю. До служби його допускали тільки за наяв�

ності двох письмових рекомендацій. Перевагу надавали молодшим

офіцерам, які вже мали певний досвід служби і брали участь у військо�

вих кампаніях. Цікавим є той факт, що кожен драбант при зарахуван�

ні на службу представлявся особисто королю, тільки він Король ухва�
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лював рішення стосовно його подальшої долі. Для своїх охоронців

Карл ХІІ увів ще одне правило – його «вікінги» мали залишатися не�

одруженими [9, c. 2]. Адже сам король Карл ХІІ фактично був «одру�

жений на війні», вів майже спартанський спосіб життя, відмовився

«від вина і жінок», які, за його словами, лише заважали дисципліні і

відвертали увагу від концентрації на військових діях [4]. Цього він ви�

магав і від своїх охоронців. Загалом цей елітний корпус був предметом

заздрощів для оточуючих. Конкуренція була надзвичайно сильною,

іноді тут служили навіть цілими сім’ями, династіями, наприклад, такі

родини, як Хамільтони, Врангелі, Хорни, Дугласи та інші.

Офіцерами в корпусі були: капітан�лейтенант (у званні генерал�ма�

йора), лейтенант (полковник), квартирмейстер (підполковник), 6 кап�

ралів (підполковників), 6 віце�капралів (майорів). Кожен рядовий

драбант мав звання ротмістра (капітана). Крім стройових чинів, до

корпусу драбантів входили аудитор, профос, пастор, цирульник із по�

мічником, два ковалі, сідельник, зброяр і палочник [9, c. 2].

Драбанти мали звичайне рейтарське озброєння (без кірас), але шпа�

ги у них були особливого зразка із золоченим ефесом. Довжина клинка

драбантської шпаги дорівнювала 96,7 см. Шпагу носили в чорних шкі�

ряних ножнах на портупеї. Холодну зброю виготовляли індивідуально у

відповідності до росту і ваги володаря. Часто на шпагах та ефесах роби�

ли гравіювання у вигляді королівського вензеля під короною в обрам�

ленні лаврових гілок, а на клинку гравіювався дивіз «Vivat Carolus, rex

Svegorum». На озброєнні корпусу було кілька зразків шпаг 1687, 1695,

1701, 1707 рр.. Перші три партії шпаг виготовили на збройному заводі в

Норчепінгу. Четверта партія – в Саксонії на Дрезденській збройній

фабриці, напередодні московського походу [9, c. 3]. Крім того, драбан�

ти мали по 2 кремнієвих пістолети калібром 16,03 мм, які носили у спе�

ціальних присідельних кобурах (ольстрах), покритих шкіряними або

суконними чохлами (чушками), і кріпилися вони з обох боків сідельної

луки. Охоронець також забезпечувався кремнієвим нарізним карабі�

ном калібром 18,55 мм, вагою 0,5�1 кг, який був легшим від піхотної

рушниці. Карабін носили на шкіряній перев’язі з крюком (панталере),

через ліве плече. Ствол карабіна, який висів на панталере біля правого

боку вершника прикладом угору, вставляли у шкіряний чохол (буш�

мат), який кріпився до сідла. З 1701 р. карабіни вилучили з ужитку згід�

но з указом короля. Патрони – 30 штук, по 10 на кожен пістолет і руш�

ницю, зберігали у ладунках, невеликих порохових сумках. 

До 1702 р. драбанти користувалися захисним спорядженням – наг�

рудними кірасами в унтерофіцерів і рядових, і подвійними, тобто та�
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кими, які захищали не тільки грудну частину, але й спину – в офіцерів.

Під час Польської кампанії 1706 року Карл ХІІ скасував кіраси в кор�

пусі охоронців. Король вважав, що вони були малоефективним захис�

том від куль і тільки втомлювали вершників та коней. Сідла у драбан�

тів були німецького зразка, з попонами із синього сукна з подвійною

позолоченою облямівкою по краю. На задніх кутках були зображення

3�х малих корон під великим вінцем, також позолочені. В офіцерів

корпусу корони були обрамлені роз’єднаним вінцем із лаврового

листя [9, c. 4].

Шведська кавалерія була улюбленим родом війська Карла ХІІ, а

драбанти – її справжньою елітою. Тому їхній підготовці і навчанню

король приділяв особливу увагу. У бойовому тришеренговому розгор�

нутому порядку ротний штандарт, прапор, який ніс один із віцекапра�

лів, розміщувався в центрі І шеренги. Для атаки два флангироти заги�

налися назад, утворюючи тупий кут, вершину якого становив віцекап�

рал із штандартом і супроводжуючий капрал, а також командир роти.

Інші офіцери вишиковувалися перед фронтом і частково позаду ше�

ренги, унтерофіцери – на флангах першої і третьої шеренг. Ротний

трубач перебував на крайньому правому фланзі першої шеренги.

Кавалерійські взводи вишиковувалися таким чином: відбірний

взвод (лейтенант, квартирмейстер, два капрали і 42 рядових) шикував�

ся у три шеренги на правому фланзі; штандартний взвод (капрал, два

віцекапрали і 40 рядових) – у центрі, а замковий взвод (два капрали,

два віцекапрали і 42 рядових) – на лівому фланзі. Таким чином, рота

складалися із 42 рядів (40 по 3 і 2 по 2 особи). Два ряди по 2 рядових

розміщувалися в центрі шеренги (строю), позаду стандартного ескор�

ту, а інші 40 рядів шикувалися праворуч і ліворуч від них [9, c. 5].

Кавалерія, згідно з регламентом Карла ХІІ, повинна була діяти

стрімко і вирішувати хід бою за допомогою атак на повному галопі з

використанням холодної зброї. Така тактика зробила кавалерію шве�

дів найкращою в Європі. Особливу увагу приділяли індивідуальній

підготовці кавалеристів і виїздці коней. Верхова їзда, вольтижировка

(один із видів кінного спорту, який передбачав виконання спеціаль�

них гімнастичних тренувань, які розвивали спритність і силу), фехту�

вання відточувалися до досконалості. Усі перешикування мали роби�

тися на повному скаку, дотримуючись чіткої зімкнутої шеренги. Атака

зазвичай починалася кроком, потім вершники переходили на рись,

весь час пришвидшуючись. Солдати першої шеренги тримали шпаги

вістрям у напрямку до противника на витягнутих руках, а другої і тре�

тьої – клинками вгору.
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Корпус лейбдрабантів, згідно з указом короля, мав обходитися без

використання вогнепальної зброї і діяти лише шпагами, рукоятки

яких були позолоченими.

Уніформа драбантів відрізнялася від стандартної уніформи швед�

ських солдатів. Спеціально для них у 1699 р. замовили уніформу, яка

коштувала майже 56 000 срібних далерів [6, c. 34]. Такої суми вистачи�

ло б спорядити і одягнути 4 кавалерійські полки з карабінами і пісто�

летами. Офіцери носили капелюхи із золотими ґудзиками і золотими

широкими позументами (тясьмою). Синій плащ драбантів із світло си�

ньою підкладкою був пишно декорований, розшитий золотим позу�

ментом по краях, швах і кишенях. Жилет був синій із золотими ґудзи�

ками; бриджі носили із тканини синього кольору або шкіряні із золо�

тим позументом. Каптан теж був синій із позолоченими ґудзиками та

шкіряний камзол [7, c. 25].

Ротний штандарт корпусу шили із білого шовку із золотою бахро�

мою по краях. Його розмір – 50x60 см. У центрі полотнища був зобра�

жений великий державний герб Швеції з монограмою «СRS» (Карл,

Король Швеції). 

Історія зафіксувала чимало подвигів драбантів. Кожна вирішальна

битва свідчила про їхню військову майстерність, висококваліфіковану

бойову підготовку, жертовну відданість та неймовірну мужність. У хо�

ді військових кампаній деякі із них стали справжніми героями, без�

смертними «вікінгами» народних дум та легенд. Такою військовою

кампанією «довжиною в життя» для декого із них стала Велика Північ�

на війна. Драбанти взяли участь у всіх військових кампаніях королів�

ської армії і прославили себе у битвах біля Гумлебеки (1700), Нарви

(1700), Дюни (1701), Клишова (1702), Пулутске (1703), Пунитце

(1704), Львова (1704), Гродно (1708), Головчина (1708), Красного Кута

(1709) [9, c. 6].

У 1708 році всі бойові дії Великої Північної війни з територій дале�

кої Балтики, Польщі і Білорусі змістилися в Україну. 1708�1709 роки в

Україні і безпосередньо на теренах Полтавщини, стали переломним

моментом Північної війни.

До Полтавської битви шведська армія зазнала значних втрат, і тому

всі підрозділи мали чисельність меншу штатної, в тому числі й дра�

бант. Їхня кількість скоротилася до 100�115 осіб. Очолював корпус

лейтенант Карл Густав Хорд, який із липня 1708 р. виконував обов’яз�

ки капітан�лейтенанта. 

У полтавський період великої Північної війни союзна армія взяла

під контроль район над лінією річки Ворскли: Великі Будища – Ди�
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канька – Стасі – Гавронці – Жуки – Тахтаулове – Івонченці – Рибці.

27 березня 1709 р. у Великих Будищах перебувала штаб – квартира

шведського короля Карла ХІІ й гетьмана України І. Мазепи, тоді ж до

шведсько�українського союзу долучилися запорожці на чолі з кошо�

вим отаманом Костем Гордієнком [5, c. 43]. Тут же перебувала й осо�

биста охорона Карла ХІІ. Від початку травня штаб�квартира союзної

армії розташовувалась в Жуках, а згодом – на території Хрестовоздви�

женського монастиря [5, c. 44].

17 червня 1709 р. в районі с. Нижні Млини – Гора відбулася подія,

яка докорінно вплинула на хід Полтавської битви, підірвала мораль�

ний дух шведського війська: Карл ХІІ був тяжко поранений у ліву но�

гу. Свідками цієї події були генерал�квартирмейстер шведської армії

А. Юленкрук та фенрік (прапорщик) Р. Петре. Останній у щоденнику

записав: «О 6�й годині ранку ми швидко побігли до нового місця, де

московити намагалися переправитися (ймовірно, це були Нижні Мли�

ни). Ми прибігли близько 8�ї години ранку і побачили, що 1200�1500

вояків уже переправилися через Ворсклу. Вони захопили невеликий

острів, їм залишилося перейти останній рукав річки, щоб завершити

переправу. Для батальйону там було мало місця і ми чекали в лісі, але

ворог почав стріляти по нас з острова. Король дав команду, 16�20 чо�

ловік стали біля дороги і почали стріляти по ворогу. В цей момент ко�

роля поранили в ліву ногу кулею із мушкета. Це трапилося о 8:30 ран�

ку, в день його народження» [1, c. 31].

Ці та інші події Великої Північної війни пам’ятають нащадки

шведських каролінців, зокрема драбантів. Серед них Пітер Бйоркман,

бізнесмен зі Швеції, нащадок лейтенанта Малкольма Бйоркмана,

який був особистим ад'ютантом шведського короля і який врятував

Карла ХІІ, прикривши його своїм тілом, імовірно в момент його пора�

нення. Пітер Бйоркман донині зберігає документи, що засвідчують

смерть його пращура. Це – подяка від Королівського полку та обіцян�

ка виплатити зароблені Малкольмом Бйоркманом гроші. Пожовклі

папери � не єдина пам'ятка про особистого охоронця шведського ко�

роля. Про нього багато згадок у художній літературі. Про його героїч�

ну смерть писали Хариман Лінквіст, Франц Гебенд, Ван фон Гейм�

стан. До речі, Ван фон Геймстан навіть змалював його так: «юний

Малкольм Бйоркман прославився своїм розумом і звитягою у битвах.

Він намагався змінити цей світ».

Перед Полтавською битвою шведська армія вишикувалася у 4 ко�

лони піхоти і 6 колон кінноти. Карл ХІІ зі своїми охоронцями був у

складі 4�ої колони піхоти між 2�ма батальйонами гвардійців під ко�
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мандуванням генерал�майора Лагеркруна [8]. Крім того, тут були і

генерал К. Реншильд зі своїм штабом, А. Левенгаупт, А. Юленкрук,

Сігрот та ад’ютанти. 

О восьмій годині до людей, які оточували ноші короля, приєднався

загін із 24�х спеціально відібраних гвардійців, які 15�ма (за даними

Є. Нурдберга – 12 або ж 16 рядовими за О. Беспаловим) лейб�драбан�

тами під командуванням лейтенанта Югана Єрти були охороною ко�

роля [2, c. 96�97]. До ескорту короля входили: лейтенант лейбдрабан�

тів Ю. Єрта, капрал�лейбдрабантів барон Б. Роламб, капрал лейбдра�

бантів Х. Г. д’Альбедиль, віце�капрал лейбдрабантів А.Ю. Гьерта [10].

На першому етапі Полтавської битви з обох боків королівського

повозу було поставлено по 8 солдатів, а безпосередньо корпус лейб�

драбантів очолив лейтенант Карл Густав Хорд [2, c. 97]. Він і 80�100 (за

різними даними) драбантів увійшли до складу першої колони правого

флангу кавалерії під керівництвом генерал�майора барона К. Крейца.

Корпус драбантів, згідно зі шведським ordedebataille, ішов 5�м за 4�ма

ротами лейбдрагунів.

На першому етапі битви, коли московська кавалерія під команду�

ванням О. Меншикова вийшла за редути і пішла у контрнаступ, для

відбиття її атаки шведи виставили свою кінноту генерал�майора баро�

на К. Крейца. Як зазначив шведський історик П. Енглунд, попереду

їхав елітарний загін номер один – королівські драбанти, відразу за ни�

ми Смоландський кавалерійський полк та ін. 

Король та весь його почет із драбантів, гвардійців перебував побли�

зу 10 Левенгауптових батальйонів. Вони мали намір пробиватися крізь

редути в напрямку московського табору й атакувати його [2, c. 142].

Для підсилення охорони короля надали ескадрон лейбгвардії. Король

із піхотинцями трималися позаду лінії бою, але просуваючись тим

шляхом, що й кавалерія, вони потрапили під перехресний вогонь із ре�

дутів. Передній кінь короля був убитий. Карлова особиста охорона по�

чала виконувати роль живої мішені. Одразу три драбанти й чимало

гвардійців було вбито (першим із драбантів загинув Якоб Рідерборг).

За цей час було вбито 8 драбантів і 10 гвардійців з тих що оточували ко�

роля» [3, c. 222].

Під час другого етапу Полтавської битви дві армії зійшлися на від�

критій місцевості перед московським табором. В останній рішучий

момент бою Карл ХІІ був на правому фланзі свого війська. Те критич�

не й небезпечне становище, в якому перебував наприкінці бою сам

Карл ХІІ, описав шведський лейтенант Ф. Вейє: «Наш король зі свої�

ми драбантами й одним ескадроном драгунів, недалеко від правого
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крила, насідав на загін московського війська. Коли ж на бойовищі роз�

віялися порох і дим, стало видно, що король зі своїм маленьким поч�

том – один з останніх серед тих, хто залишився, й міг би потрапити до

московської піхоти. Король ледве встиг наказати взяти напрям до лі�

су… коли ж ми опинилися між лісом та батальйоном, останній зробив

по нас такий випал з гармат і рушниць, що попадало не тільки багато

людей і коней…» [3 c. 224]

Відступ короля із поля бою обернувся на страшну бійню: із 24 охо�

ронців Карла ХІІ залишилося живими лише 3, понад 20 драбантів бу�

ло вбито, поранено, врятувалося 4, потрапило до полону 6 осіб [2,

c. 234�235].

У цьому страхітливому хаосі майже всі зусилля людей були спрямо�

вані на одне: врятувати короля. Найбільша заслуга у цьому належала

всім кіннотникам, драбантам, офіцерам та двірській челяді, які весь

час юрмилися навколо монарха і власними тілами прикривали його від

смертельного граду московських куль.

Після Полтавської битви вся шведська армія відступила від Полта�

ви до Дніпра, до невеликої фортеці Переволочна. За щоденником

Ф. Вейе, через Дніпро переправилися 80 драбантів, двох було захопле�

но в полон [3, c. 225].

Незважаючи на численні втрати, драбанти виконали свою основну

місію – були надійним захистом і щитом для їхнього монарха. Завдяки

їхнім зусиллям король Швеції залишився живим і після Полтави здій�

снив ще військові походи. Драбанти захистили Карла ХІІ під час у

«Калабалику» у 1713 році. Тіло загиблого короля його вірні охоронці

понесли на своїх плечах із Норвегії до Швеції у 1718 році, де і нині

пам’ятають про цих славетних воїнів. 
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Людмила Шендрик,
заступник директора з наукової роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Співвідношення сил московської 
та шведської армій у подіях 

біля Переволочної 29$30 червня 1709 року

Події біля Переволочної в останніх числах червня 1709 року були

логічним наслідком Полтавської битви. Як різні версії, інтерпретації,

трактування битви під Полтавою сформували міф «великої вікторії»,

так, відповідно, сформувався й міф про Переволочну. Особливо «плід�

но» над ним попрацювали радянські історики Є. Тарле, Є. Порфир’єв,

Б. Тельпуховський та інші. На основі їхніх праць в експозиції музею іс�

торії Полтавської битви у колишній залі № 7 була створена діорама,

яка відтворювала кульмінаційний момент: 16�тисячна шведська армія

30 червня 1709 року біля Переволочної здається без бою 9�тисячному

корпусу під командою О. Меншикова. Як зазначив Є. Порфир’єв,

«…О. Меншиков мав точні відомості про значну чисельну перевагу

шведської армії над його загоном. Щоб створити у шведів хибне уяв�

лення про велику силу свого загону, ніж це було насправді, він наказав

драгунам спішитися і вишикуватися разом із піхотою, а коноводам

драгунів розташуватися на віддалі, щоб шведи їх сприйняли за кінно�

ту. Увівши таким чином шведів в оману про чисельність свого загону,

О. Меншиков затребував негайної капітуляції» [16, с. 85]. Увів цей

міф в історію ще у 1795 році І. Голіков у «Доповненнях до діянь Петра

Великого». Але за І. Голіковим цю процедуру з омани шведів провів

М. Голіцин, ще до прибуття корпусу О. Меншикова до Переволочної.

При цьому історик посилався на щоденникові записи самого князя

М. Голіцина [5, с. 128]. Отже, яким насправді був кількісний склад

військ супротивників біля Переволочної, коли і яким формуванням

Петро І віддав наказ про переслідування шведської армії після Полтав�

ської битви? Окреслене коло питань і є темою цієї статті. Ми викорис�

тали як шведські, так і російські джерела. Але основний акцент роби�

мо на документах петровського часу, зокрема «Журналі…» Петра І, де

записи робилися майже щоденно й редагував їх сам цар.
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Поширена версія про те, що Петро І після здобутої вікторії святку�

вав з генералітетом перемогу на полі і не послав свої підрозділи одразу

за відступаючим супротивником, не витримує критики. По�перше,

московське командування не знало, яким був кількісний склад швед�

ського війська напередодні битви та його втрати під час бою. По�дру�

ге, потрібно було привести до ладу свої війська і визначити військовий

контингент, який піде навздогін відступаючій шведській армії. Цар

хотів закріпити здобуту перемогу у битві ще й полоненням шведської

армії, її монарха – Карла ХІІ та гетьмана І. Мазепи. Уже в перших лис�

тах до найближчого оточення, відправлених із табору на Полі 27 чер�

вня 1709 року, Петро І, повідомляючи про велику й «неначаему» вікто�

рію, зазначив, що за відступаючим супротивником послані генерал�

лейтенанти М. Голіцин і Р. Боур із кіннотою [14, с. 228]. Цього ж дня,

27 червня, цар у листі до київського воєводи князя Д. Голіцина нака�

зав негайно, отримавши це повідомлення, «залишити невеликі загони

в Києві, Ніжині і Переяславі, а значні військові сили відправити на бе�

рег Дніпра до Переволочної і не пропустити шведів за Дніпро» [14,

с. 231]. Одночасно, 27 червня, барон Г. Гольц, командуючий москов�

ськими військами, які дислокувалися на Волині, отримав царський

наказ, якщо Карл ХІІ з військом все�таки переправиться через Дніпро,

«розіслати військові підрозділи по всіх дорогах, які вели до турецьких

кордонів, та не допустити з’єднання Карла ХІІ із шведськими війська�

ми у Польщі» [14, с. 237]. З огляду на ці розпорядження Петра І, мож�

на говорити про його миттєві превентивні заходи щодо оточення і по�

лонення шведського війська Карла ХІІ та його українських союзників. 

Увечері, о 19 годині 27 червня, Петро І відправив переслідувати

шведську армію своїх найкращих і досвідчених командирів: генерал�

лейтенантів М. Голіцина і Р. Боура з кіннотою і піхотою, посадженою

на коней, в кількості 12 тисяч вояків. Ця кількість першого посланого

військового контингенту чітко вказана у «Журналі» Петра І [15, с. 985].

«Письма и бумаги…Петра…», зокрема, «Обстоятельная реляция», да�

ють відомості про полки цього корволанту. Під командою М. Голіци�

на було 2 полки гвардії (Семенівський і Преображенський) та два піхо�

ти на конях – Інгерманландський й Астраханський) [14, с. 261]. Під

командою Р. Боура було 10 драгунських полків [14, с. 261]. Загальне

керівництво над цим першим корпусом було покладено на М. Голіци�

на. Із десяти драгунських полків Р. Боура – Ростовський і Бєлгород�

ський взагалі не брали участі в битві, тобто це були реально свіжі сили

[13, с. 148]. Санкт�Петербурзький і Тверський полки взяли участь тіль�

ки в першому етапі битви на редутах, а під час другого етапу вони були
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у резерві (для нагляду за І. Скоропадським) у складі групи Г. Волкон�

ського на Побиванці [13, с. 146]. Ще два полки (із десяти Р. Боура),

Ямбургський і Каргопольський, теж узяли участь тільки в І�му етапі

битви, зокрема, у переслідуванні та полоненні колони Г. Рооса [13,

с. 144]. Тож Петро І скрупульозно підібрав склад цього першого вій�

ськового з’єднання. Як видно з документів, була сформована потужна

військова бригада, котра мала виконати завдання царя. Чи справді у

цьому з’єднанні було 12 тисяч вояків, як зазначено в «Журналі»? Чому

ж чимало істориків применшують цю цифру, ігноруючи документ пет�

ровського часу?

Звернемося ще до одного документа із похідної канцелярії О. Мен�

шикова під назвою «Відомість нижче писаних драгунських полків, які

були при Полтаві, скільки унтер�офіцерів, капралів та інших було на

баталії і що з того числа побито, а потім при полках» [17, с. 524]. У «Ві�

домості» перераховано драгунські полки, їх кількісний склад та втрати

під час баталії. Отже, знаючи назви драгунських полків, які були під

командою Р. Боура, виходимо на цифру 5587 осіб у восьми полках [17,

с. 524]. Але частина цього документа, оригінал «Відомостей», втраче�

на, і кількісний склад ще двох полків встановити неможливо. Сучас�

ний російський історик П. Кротов на підставі документів визначив

кількісний склад гвардії – 4783 вояки та Інгерманландського й Астра�

ханського полків – 3722 [11, с. 389]. Отже, чисельність першого корво�

ланта, без двох полків, уже становить 14092 вояки. 

Уранці 28 червня за відступаючими союзними військами (шведи,

запорожці, козаки Івана Мазепи) був посланий О. Меншиков з трьома

кінними полками і трьома піхотними полками [15, с. 985]. На жаль,

документи не розшифровують їхню кількість. Але якщо взяти до уваги

дані К. Вейланда з праці «Театри Європейські» 1720 року видання,

О. Меншиков прибув до Переволочної із 20�ма ескадронами [3,

с. 213]. В ескадроні – 240 вояків, якщо врахувати втрати кавалерії у

битві, навіть орієнтовно виходить 4 тисячі вояків. За наказом царя

О. Меншиков мав об’єднатися із загоном Голіцина�Боура і перебрати

командування всіма силами на себе. 

Перша сутичка московського війська з ар’єргардом шведів та запо�

рожців відбулася 28 червня біля Нових Санжар. Одразу О. Меншиков

запросив у фельдмаршала Б. Шереметєва підкріплення [19, с. 210]. Ви�

ходячи із змісту листа – відповіді Б. Шереметєва, допомогу об’єднано�

му корпусу послали негайно, і це були «драгуни К. Ренне», а «І. Скоро�

падський з козаками ще раніше був відправлений переслідувати супро�

тивника» [19, с. 210]. Але в документі не названа кількість драгунів і
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корпусу І. Скоропадського, до якого входили й калмики. За цими під�

розділами, як зазначає П. Кротов, на підставі документа з Відділу руко�

писів Російської національної бібліотеки (Санкт�Петербург), переслі�

дувати супротивника вирушив корпус піхоти під командою генерал�

лейтенанта Н.Г. фон Вердена, але не називає їхню кількість [12, с. 452].

За В. Артамоновим, російським істориком, дослідником історії Північ�

ної війни і Полтавської битви, корпусів інфантерії було два, одним із

яких командував фон Верден [1, с. 592]. Цей науковець посилається на

документ з «Кабінету Петра Великого» у РДАДА – записи Л. Алларта,

одного з дієвих учасників Полтавської битви [1, с. 592]. Але В. Артамо�

нов теж не називає кількість цих двох корпусів інфантерії.

Отже, Петро І у швидкому темпі постійно нарощував силу переслі�

дування відступаючого супротивника, щоб не допустити його переп�

рави через Дніпро. Московський цар, вирішивши всі організаційні

питання щодо переслідування супротивника, поховання своїх загиб�

лих вояків, повідомлення європейським монархам про результати бит�

ви, тільки 29 червня на ніч прибув до Полтави, а вранці 30 червня у

супроводі 2 піхотних і 6 драгунських полків поїхав до Переволочної

[15, с. 986]. Петро І прибув до Переволочної після капітуляції швед�

ської армії – 1 липня 1709 року [12, с. 461].

Отже, у підсумку, яким був чисельний склад московського війська,

перед котрим капітулювали шведи?

Ми вирахували, що корпус Голіцина�Боура мав 14092 вояки (без

двох полків). Якщо навіть припустити, що в цих двох полках було тіль�

ки по 500 драгунів, – виходить 15092. Кінноти в О. Меншикова було

ще не менше 4 тисяч. Разом понад 19 тисяч. Це без урахування інфан�

терії (піхоти) і корпусу І. Скоропадського, кількісний склад яких не

встановлено. 

Що говорять шведські джерела про чисельність московської армії

біля Переволочної– Ст. Понятовський, який переправився з Карлом

ХІІ через Дніпро, а отже, до прибуття сюди корпусу О. Меншикова, у

щоденнику зазначив, що московитів було 14 тисяч [7, с. 638]. Швед�

ський лейтенант Ф. Вейє, котрий потрапив біля Переволочної в по�

лон, у щоденнику занотував, що «спочатку їх переслідували Голіцин�

Боур (з гвардією, Інгерманландським і Астраханськими полками і 10

полками драгунів). 30 червня рано�вранці московський генерал князь

Меншиков із загоном з 9 тисяч душ приєднався до корпусу генерал�

лейтенанта Голіцина» [10, с. 224�225]. Шведський прапорщик Густав

Піпер, який теж потрапив у полон, у «Нотатках про 1709 рік» зазначив,

що «московська армія розташувалася на висоті і обступила нас у виг�
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ляді півмісяця, маючи піхоту в центрі, а кінноту – на флангах; з огля�

ду на окомір, вона мала 30 000 осіб, керували нею князь Меншиков й

генерали Боур, Голіцин» [4, с. 752]. Схожу цифру називає П. Енглунд.

Отже, послані Петром І для переслідування шведів військові з’єд�

нання могли нараховувати 19 тисяч без іррегулярних формувань. Як у

Полтавській битві, так і біля Переволочної Петро І подбав про потуж�

ний склад корпусу.

Скільки ж було шведського війська біля Переволочної?

Поширені дані, що біля Переволочної московити взяли у полон по�

над 16 тисяч чи навіть 20 тисяч шведських військовиків, не відповіда�

ють дійсності. Знову для обрахування цієї кількості полонених візьме�

мо за основу документи петровського часу. Це «Обстоятельная реля�

ция о Полтавской битве», яка складається із двох документів: «Первая

обстоятельная реляция» і «Продолжение оного» [15, с. 1068]. Але, ма�

буть, видавці «Продолжения» друкували його з різних списків, бо іме�

на полонених шведів і назви шведських полків у різних виданнях оп�

рилюднені по�різному. Пізніше «Реляція» була відредагована для

Книги Марсової (1713 р.). Фактичні дані, цифри й імена полонених,

повторені в «Журнале или поденной записке Петра Великого» [15,

с. 1021]. Отже, підрахунок будемо вести за «Журналом…». Шведський

історик А. Стілле у праці «Карл ХІІ як стратег і тактик» теж зазначив,

що «ймовірно, цифра полонених шведів за «Журналом…» більше всьо�

го достовірна, оскільки московське командування досить скрупульоз�

но вираховувало кількісний склад кожного з полків» [18, с. 153].

Списки полонених складали як у Переволочній, так і в Полтаві. І влас�

не на підставі цих списків після військової ради в Решетилівці полоне�

них відправляли до різних міст Московщини. 

Якщо припускаємо, що дані «Журналу…» достовірні, чому ж все�

таки в історичних працях цифри подаються по�різному? На нашу дум�

ку, це визначається у методиці підрахунку. «Журнал» чітко визначає

військових по кожному із полків (штаб і оберофіцерів, урядників і ря�

дових) та заротних, неслужилих, волонтерів [9, с. 201�220]. Ми підра�

ховували військових. У полон біля Переволочної здалися 34 полки: в

11 рейтарських – 4347 осіб, в 11 драгунських – 4690 осіб, у 12 піхотних

– 5036 осіб, артилеристів – 171 [9, с. 203�219]. Загальна кількість вій�

ськовиків, які здалися в полон, – 14244 особи. За сучасним шведським

істориком П. Енглундом ця цифра менша на 686 осіб – 13558 (із них

983 – офіцери, 12575 – унтерофіцери і рядові) [8, с. 315]. Такої ж дум�

ки і Б. Григор’єв, котрий вважає що це дані перевірені за шведськими

архівами [6, с. 368].
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До невійськових, які потрапили в полон, належали конюхи, фель�

дшери та їхні помічники, писарі, нотаріуси, сурмачі, священники, ре�

місники, двірська челядь, діти і жінки (1657) – усього 6494 особи [8,

с. 315]. Разом із військовиками – 20738 осіб. Ось чому ця загальна

цифра полонених під Переволочною й побутує в історичній літерату�

рі. Реально ж військовиків було 14244. Чи могли вони протистояти пе�

реважаючій московській армії (до 20 тис. разом з іррегулярними під�

розділами), адже за щоденником шведського лейтенанта Ф. Вейє, «бі�

ля Переволочної здорових і непоранених в піхоті було ледве 1200 душ,

а кавалеристів близько 8000 душ» – це вже тема окремого дослідження

[10, с. 225]. Але під час роботи з документами виникли закономірны

питання: скільки шведських вояків переправилося з Карлом ХІІ через

Дніпро, які втрати армії під Полтавою (вбиті, полон), якою була чи�

сельність шведської армії на 27 червня 1709 року? Цей підрахунок не�

обхідно було провести, щоб переконатися у правильності наших даних

щодо військовиків біля і Переволочної.

За російським істориком О. Васильєвим, загальна чисельність

шведської армії на 27 червня 1709 року становила 26544 військовики

(із них 1330 в облогових укріпленнях навколо Полтави, залишених в

обозі біля Пушкарівки – 2214, вниз по Ворсклі, коридор до Дніпра –

1800, поранених – 2250) [2, с. 67]. Від цифри 26544 віднімаємо 2783

військовики, які потрапили в полон під Полтавою [9, с. 202]. За

П. Енглундом під час Полтавської битви було вбито 6900 вояків [8,

с. 265]. За Дніпро з Карлом ХІІ переправилося 2617 воїнів. Відмінусу�

вали наведені цифри від 26544 – ми виходимо на 14244 військових по�

лонених біля Переволочної. Щодо цифри 2617 військовиків, які пе�

реправилися з Карлом ХІІ, натомість 1�1300, яка побутує в історичних

працях, нами теж були проведені підрахунки. Але це тема окремої

статті.

У міфі про Полтавську битву, який почав формуватися одразу після

події, чільне місце займає й співвідношення сил воюючих армій. Тра�

диційним для російської історіографії стало применшення кількості у

битві своїх військ і завищення чисельності супротивника, це ж стосу�

валося й втрат. Винятком є дослідження О. Васильєва, П. Кротова, В.

Молтусова, які науково обґрунтовано підійшли до висвітлення цієї те�

ми, хоча їхні висновки теж викликають чимало запитань. Скрупульоз�

не опрацювання цих важливих питань має велике як наукове, так і піз�

навально�просвітницьке значення під час проведення екскурсій по

експозиції музею історії Полтавської битви.
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Віталій Павлов, 
начальник відділу туризму та культурної спадщини

Управління культури Департаменту культури, 

молоді та спорту Полтавської міської ради

Спаська церква: історичні міфи та реальність
До найдавніших пам’яток Полтави, яким волею Всевишнього суди�

лося бути збереженими, належить Спаська церква – єдина дерев’яна

пам’ятка сакральної архітектури кінця ХVІІ століття на Полтавщині.

Свою історію ця унікальна культова споруда розпочинала як приділь�

на до дерев’яної церкви Преображення Господнього, відомої ще з 1686

року. Остання до появи наприкінці ХVІІ століття дерев’яної Успен�

ської церкви була головним соборним храмом Полтави. З метою збіль�

шення площі соборної церкви після набігу татар на місто у 1695 році

зводиться Спаська церква. 

В історії Полтави набіги південних сусідів інколи були не такими

руйнівними, як�то лихо, спричинене міською пожежею. У вересні

1705 року, ймовірно, через сильну посуху горить Преображенська цер�

ква. Про знищення невеличкої придільної Спаської церкви жодне із

джерел не повідомляє. Пресвітер Преображенського храму Іван Сві�

тайло разом із полтавським полковником Іваном Іскрою у 1706 році

переніс на місце з погорілої старий дерев’яний Хрестовоздвиженський

собор із Монастирської гори до міста. На новому місці в Полтаві мо�

настирська церква отримала назву Преображенської. Як стара, так і

нова Преображенська церква, згідно з історичними дослідженнями,

знаходилася на відстані близько 10 метрів праворуч від придільної

Спаської. Можливо, це й була та рятівна відстань, яка зберегла Спась�

кий храм від горезвісної пожежі 1705 року. 

Отже, літочислення винуватиці нашого ретроспективного огляду

Спаської церкви розпочалося з кінця ХVІІ століття у статусі невелич�

кого придільного храму до тодішнього соборного Преображенського.

Знаходилася церква в середмісті старої фортеці неподалік Курилів�

ської брами. Природно, що основні зусилля, і в першу чергу фінансо�

ві, полтавська старшина спрямовувала на відбудову такої важливої для

міста Преображенської церкви. Однією із причин, яка призвела до пе�

реносу статусу соборного храму з Преображенської до Успенської цер�

кви, був політичний скандал, до якого був втягнутий Іван Світайло.
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Старійшина релігійної громади міста, як моральний авторитет, (пол�

тавська задіяла опозиція на чолі з Василем Кочубеєм проти влади геть�

мана Івана Мазепи. Апогей конфлікту – 1708 рік. Цього ж року прес�

вітер колишнього соборного храму Полтави за участь у численних до�

носах на гетьмана був відправлений до Соловецького монастиря на уз�

бережжі Білого моря. Повернення панотця на батьківщину відбулося

лише після Полтавської битви у 1712 році. При цьому останнє було не

таким вже й оптимістичним, оскільки в Полтаві на Івана Світайла че�

кала судова тяганина за борг із часів переносу монастирської церкви

до міста. 

Спаська церква, знаходячись у самісінькому адміністративному

центрі полкової Полтави, неподалік від магістрату, стала свідком важ�

ливих подій в історії полтавської громади. Хоча питання щодо надан�

ня Полтаві магдебурзького права є дискусійним, ми все ж таки дотри�

муємося версії щодо отримання прав самоврядного міста до 1648 року.

На площі навколо Преображенського храму та його Спаського приді�

лу і розміщувався полтавський магістрат. Адміністрація останнього

складалась із бурмістра, декількох райців та лавників, як правило, од�

ного писаря. Зазначені урядники вільно обиралися полтавськими мі�

щанами біля цих церков. На жаль, більшість їх імен залишились неві�

домими історії, за винятком батька родоначальника новітньої україн�

ської літератури Івана Котляревського – Петра, який служив у магіс�

траті писарем. З набуттям Полтавою статусу полкового міста, поси�

ленням його ролі в перебігу подій національно�визвольної війни на

чолі з Богданом Хмельницьким неминуче призвела до конфлікту по�

між магістратом та полковою канцелярією, яка намагалася обмежити

права останнього. Остаточне підкорення магістрату полковій канце�

лярії відбулося в середині 50�х років ХVІІІ століття. 

Отже, в зазначений час – кінець ХVІІ � середина ХVІІІ століття, –

Спаська церква існувала як придільна до Преображенського храму.

Окрім них у Полтаві також діяли соборна Успенська, Воскресенська,

Миколаївська та Стрітенська церкви (до нашого часу в первинному

вигляді не збереглися або були зруйновані). Остання – Стрітенська, до

речі, знаходилася за межами земляних валів фортеці і використовува�

лася городянами міста як заміська цвинтарна. Під час облоги Полтав�

ської фортеці шведською армією Карла ХІІ з травня по червень 1709

року поховання полтавців відбувалися поблизу Спаської церкви. 

Історії з «клятвами» полтавців на вірність царю Петру І та гарнізо�

ну московитів на чолі з комендантом Олексієм Келіним, якщо вони в

дійсності й були, відбувалися навколо чи то в стінах вже тоді соборно�
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го Успенського храму. Так само як і відвідання фортеці Петром І та

відправлення урочистого молебню за «нечаяну» вікторію відбулося

29 червня 1709 року в соборній церкві Успіня Пресвятої Богородиці.

Деякі дослідники полтавської старовини допускають, що царський

молебень міг відбутися після Успенської церкви і в дерев’яному Пре�

ображенському храмі, біля Спаської церкви. Жодне з історичних дже�

рел не повідомляє про молебень Петра І у самій Спаській церкві. 

Після славнозвісного молебню цар виявив бажання «откушать, чем

Бог послал» у будинку козака Магденка, в якому під час облоги меш�

кав комендант фортеці полковник О. Келін. Після доброго обіду та

щедрого пиття розморений переможець заснув у цьому будинку. Гли�

нобитна хата під очеретом простояла аж до 1804 року, поки не була ро�

зібрана, а на її місці згодом з’явився інший цікавий туристичний

об’єкт, розповідь про який піде нижче. 

Про те, що Петра І не було в Спаській церкві, свідчить і наступний

достовірний факт літа 1787 року. В червні на зворотному шляху зі щой�

но приєднаного за допомогою українського козацтва Криму російська

імператриця Катерина ІІ відвідала Полтаву. Програма перебування

вінценосної особи, яка вважала себе «послідовницею справ Петра»,

передбачала ряд заходів, які б нагадали їй про значимість перемоги ца�

ря у формуванні імперії. Катерина ІІ відвідала поле Полтавської бит�

ви, на якому її фаворит Григорій Потьомкін уперше в царській Росії

улаштовував військово�історичну реконструкцію баталії 27 червня

1709 року, Хрестовоздвиженський монастир – штаб�квартиру швед�

ського короля Карла ХІІ напередодні битви і Успенський собор Пол�

тави – місце урочистої літургії Петра І після баталії. При цьому росій�

ська імператриця знаходилася вже у мурованому соборі, адже де�

рев’яний, в якому молився цар, ще у 1776 році розібрали та перенесли

за межі міста до села Івашки. Спаська церква залишилася поза увагою

не тільки Катерини ІІ, а й інших персонажів історії, таких як Олек�

сандр Суворов, Михайло Кутузов, той же Григорій Потьомкін, які се�

ред інших складали численний імператорський почет літа 1787 року. 

На початку ХІХ століття з Полтавою відбувалася несподівана мета�

морфоза – перетворення невеличкого містечка з населенням близько

8 тисяч осіб на центральне, головне місто величезної за своєю площею

Полтавської губернії. В першій чверті позаминулого століття вже був

сформований новий адміністративний центр губернської Полтави –

архітектурний ансамбль Круглої площі, проклали нові прямолінійні

вулиці, ціною зносу «ветхого» житла розширюються старі. У 1811 році

завершилася більш ніж вікова історія дерев’яного Преображенського



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2019 рік

221

храму, який за рішенням губернської влади розібрали. Приділ розібра�

ної церкви – Спаський – залишився на своєму історичному місці,

більше того, все церковне начиння Преображенського перенесли на

зберігання до Спаського храму. Останній став «приписним» до

кам’яного Успенського собору, хоча впродовж ХІХ століття він неод�

норазово змінював свій статус від «приписного» до «самостійного». 

У 1817 році, готуючись до приїзду імператора Олександра І, замість

розібраної хати Магденка біля Спаської церкви збудували пам’ятник

на місці відпочинку Петра І. Цегляний пірамідальний пам’ятник пос�

тавили нашвидкуруч, і від самої своєї появи він мав вигляд тимчасової

споруди. 

Загальноміський благоустрій початку ХІХ століття не торкнувся

Спаської церкви. Об’ємно�просторова структура храму походить від

дерев’яних церков «хатнього» типу доби ранньої Гетьманщини. Пря�

мокутна у плані, трьохкамерна, одноверха Спаська церква – рідкісна

пам’ятка дерев’яного церковного будівництва Полтавщини. Була зве�

дена без застосування металевих цвяхів із дубових брусів місцевих діб�

ров, які острівцями можна було ще бачити на початку ХІХ століття.

Покрівельним матеріалом цибулевидної бані Спаської церкви слугу�

вали клиноподібні дощечки – дерев’яний ґонт. Нині Спаський храм –

єдина культова пам’ятка кінця ХVІІ століття на Полтавщині, яка кри�

та ґонтом. Триярусний іконостас храму зберігав ікони, написані нап�

рикінці століття іконописцем Герасимом Німим. 

Вивільнені площі навколо Спаської церкви на початку ХІХ століт�

тя міською владою використовувалися під «гостинний двір» – терито�

рія ринка, на якому були розміщені м’ясні, хлібні, рибні та інші лавки,

що віддавалися «на відкуп», тобто в оренду. Значного прибутку гос�

тинний двір міській скарбниці не приносив, навпаки, проблеми із са�

нітарним станом території, постійні намагання підприємливих ділків

«штовхнути чорний» товар завдавали лише зайвого клопоту. Ситуація

більш�менш нормалізувалася лише тоді, коли торгівля «чорним» това�

ром – дьоготь, віск, солома тощо – була винесена з�під стін Спаської

церкви до Сінної площі. 

Нарешті знаковим роком в історії Спаської церкви, її збереження

«на віки» став 1837 рік. У рамках виховної програми ознайомлення з

імперією у жовтні Полтаву відвідував цесаревич Олександр Микола�

йович (в майбутньому – імператор Олександр ІІ). У супроводі свого

наставника надвірного радника, поета Василя Жуковського дев’ятнад�

цятирічний нащадок російського престолу оглянув Спаську церкву. Її

стан останньої зафіксований лаконічним висловлюванням – «значна
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ветхість». Напівзруйнований храм вразив Олександра. По�суті єдиною

в місті пам’яткою часу Полтавської битви була ця зовні непримітна

церква. До часу прибуття цесаревича, ставши безпосередньо його фі�

гурантом, належить поява в історико�краєзнавчій літературі «народ�

ного переказу» про моління Петра І у Спаській церкві. 

Бажання юного цесаревича було природним – здійснити реставра�

цію і зберегти храм. З цим завданням блискуче справився головний

міський архітектор Харкова, талановитий випускник Петербурзької

академії мистецтв Андрій Тон. Проєкт академіка архітектури передба�

чав поверх реставрованого дерев’яного храму будівництво кам’яного

«футляру» з вільним ходом навколо дерев’яного. 

На улаштування «кам’яної одежини» Спаської церкви було зібрано

близько 25 тис. рублів (сума надзвичайно вагома, оскільки в сер. XIX

ст. в царській Росії за 10 руб. можна було придбати 2�3 корови в залеж�

ності від регіону): 2 тис. «на поправку церкви» видав цесаревич, 10 тис.

зібрало дворянство Полтавської губернії і майже 13 тис. зібрано внас�

лідок оголошеної на один рік Всеросійської благодійної підписки.

Клопотанням щодо останньої особисто займався генерал�губернатор,

граф Олександр Строганов. Особистість надзвичайно діяльна, піклу�

вальник багатьох товариств історії та старожитностей, за ініціативою

графа в Полтаві 1838 року відкрили перший музей�кімнату на верхньо�

му поверсі будівлі Дворянського зібрання. 

Підряд на будівництво у сумі 5,6 тис. рублів віддали кременчуцько�

му купцю Пацу. Самі роботи тривали майже вісім років. За цей час ок�

рім «кам’яної одежини» оновили іконостас, з метою надання стійкос�

ті конструкції всередині були виведені чотири кам’яних стовпи (нині

два з них у центральній частині храму, інші – у вівтарній частині). По

завершенню будівельних робіт урочисте освячення Спаської церкви

відбулося 27 червня 1845 року архієпископом Полтавським і Переяс�

лавським Гедеоном Вишневським. 

Навряд чи поет Тарас Шевченко приурочив своє перебування в

Полтаві до цієї події, проте саме в цей день він був у місті і, вірогідно,

бачив дійство освячення Спаської церкви. Відсутність останньої в йо�

го альбомі «Мальовнича Україна» можна пояснити надзвичайним ажі�

отажем навколо цієї події, великою кількістю юрби та браком часу. 

Чого точно було вдосталь, так це коштів, зібраних на порятунок

Спаської церкви. На залишки суми розраховував архієпископ Гедеон.

Він планував витратити їх на благоустрій Успенського собору та спо�

рудження біля нього теплої церкви. Полтавський генерал�губернатор

О.Строганов виступив категорично проти планів владики, зазначив�
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ши, що зібрані кошти мають «особливе призначення». 

Зрештою, так і сталося. Залишок суми витрачали у вересні 1847 ро�

ку на будівництво західніше притвору церкви триярусної мурованої

дзвіниці. А за вівтарною частиною Спаського храму у червні 1849 року

замість попереднього цегляного відкрили новий бронзовий пам’ятник

на місці відпочинку Петра І. Автором проєкту пам’ятника був профе�

сор архітектури Олександр Брюллов за ескізом художника Гамбургера.

Складну форму деталей монумента відлили у Ст.�Петербурзі методом

гальванопластики. 

Навіть після таких значних витрат залишки зібраних коштів обра�

ховувались у суму понад 3 тис. рублів. На найвищому рівні було вирі�

шено їх цільове призначення «на користь» Спаської церкви, тобто на

майбутні ремонтні роботи. У 1890 році навколо церкви збудували де�

рев’яну огорожу, а погост – старий цвинтар – засадили деревами. 

На початку ХХ століття Спаська церква мала доволі ошатний виг�

ляд і доглянуту територію. Особливо після 1902 року, коли був прове�

дений останній капітальний ремонт самої церкви, оновлений іконос�

тас та внутрішнє убранство храму, дерев’яну огорожу замінили на му�

ровану з металевими кованими решітками та парадним входом, виве�

деним на головну тодішню вулицю міста Олександрівську (нині – Со�

борності). 

За традицією радянських часів муровану дзвіницю Спаської цер�

кви, її кам’яну огорожу в 30�х роках розібрали на «господарські» пот�

реби. Храм, як культова споруда, припинив своє існування. У 1937 ро�

ці пам’ятник на місці відпочинку Петра І розібрали, здійснивши під�

готовчі роботи щодо його переплавки. Доки вирішували питання по�

шуку місця переплавки та транспортування, його важкі гальваноплас�

тикові частини для зберігання перенесли до Спаської церкви. Саму

церкву, вже давно закриту, готували під «Клуб безбожників». Рятівним

для згаданих об’єктів став 1939 рік. У рамках підготовчих заходів до

відзначення 230�ї річниці Полтавської битви від планів знищення

пам’ятника та церкви відмовилися. 

Під час нацистської окупації Полтави в роки Другої світової війни,

як і в більшості міських храмів, Богослужіння в Спаській церкві поно�

вилося. В часи другого наступу войовничого атеїзму на культові спору�

ди у повоєнні роки Спаський храм врятували наукові співробітники

обласного краєзнавчого музею (нині – Полтавський краєзнавчий му�

зей імені В.Кричевського), які обґрунтували значимість церкви в істо�

рії міста. Остаточно загроза закриття храму минула після набуття Ук�

раїною незалежності у 1991 році. 
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Зруйновану дзвіницю Спаської церкви відновили у 2005 році. Буді�

вельним роботам передували археологічні розкопки влітку 2004�го,

проведені науковцями Центру охорони та досліджень пам’яток архео�

логії. Побудована дзвіниця зовсім не відповідала історичним обрисам

зруйнованої. Під натиском громадськості у 2009 році звели наступну

другу дзвіниц. за проєктом архітекторів Валерія Трегубова та Оксани

Бєлявської. На День міста 23 вересня відтворена історична дзвіниця

була освячена.
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Реалізація комеморативної функції музеїв
у епоху інформаційного суспільства

Одним з найважливіших складників духовно�культурного розвою

будь�якого народу є його історична пам’ять. Вона увиразнюється на

рівні особистого, спільнотного, а також державного досвіду [1, c. 101]. 

Як предмет наукового аналізу, проблема історичної пам’яті привер�

тає пильну увагу дослідників від останньої чверті ХХ ст. Вітчизняні на�

уковці по�різному тлумачать цей термін. Якщо спробувати узагальни�

ти і спростити ці визначення, то можна стверджувати, що наразі істо�

рична пам’ять розглядається як складна конструкція, процес, що ви�

користовується «для з’єднання минулого з сьогоденням і майбутнім».

Політика національної пам’яті як явище має достатньо тривалу іс�

торію. В європейських державах вона почала виявлятися з моменту ви�

никнення етнічної самосвідомості, а також формування національної

ідеї. Саме з того часу виникає й політика етнічної, національної

пам’яті, здійснювана суспільними чи владними інститутами. В україн�

ських землях, як свідчить історичний досвід, здійснення такої політи�

ки щодо українців чужою владою мало або агресивний, або інтернаці�

ональний (чи псевдоінтернаціональний) характер. І лише після прого�

лошення незалежності України ця політика почала складатися в нових

реаліях власного державотворення, однак і за ці понад чверть століття

зазнала істотних різких коливань на рівні державних інституцій. 

Загалом, у державах, які виникли після розпаду СРСР, а також у

країнах Європи колишнього «соціалістичного табору» паралельно зі

становленням нової пострадянської чи постсоціалістичної державнос�

ті відбуваються активні процеси відродження національних цін�

ностей.

Натомість у Росії тривають спроби повернення до консервативних

цінностей періоду, що передував 1917 р. Щоправда, вони еклектично

поєднуються з окремими цінностями радянської ідеології, даючи під�
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стави твердити, що це повернення насамперед до цінностей, які є ос�

новою імперського існування Росії. На слайді Ви бачите оцінку, яку

дають цим процесам у РФ самі тверезо мислячі російські історики,

котрі переконані, що брехня у висвітленні історії – є «згубною і без�

перспективною, вона лише пришвидшує відцентрові процеси, які мо�

жуть знищити навіть найміцнішу конструкцію. (цитата рос. історика

Кирила Александрова, позбавленого докторського ступеня за наукову

працю, присвячену власівському руху).   

З другого боку, інтеграція й загальнолюдські цінності вимагають

зваженого підходу, пошуку та збереження гармонії національних

пам’ятей, а не їхньої агресивної ескалації. Кожна титульна нація по�

винна турбуватися не лише про свою національну пам’ять, а й про гар�

монію в державі різних етнічних пам’ятей [2, с. 27�28]. 

Звідси – посилена увага до комеморативних практик (практик збе�

реження історичної пам’яті). Нагадаємо, що комеморація – це свідо�

мий акт передавання світоглядно значущої інформації про минуле

шляхом увічнення певних осіб і подій через створення «місць пам’яті»

(автор концепції П. Нора). А комеморативні практики – сукупність

способів, які сприяють закріпленню, збереженню та передаванню в

суспільстві пам’яті про його історичне минуле. До них належать ство�

рення музеїв і меморіальних комплексів, спорудження пам’ятників,

відзначення на державному й місцевому рівнях пам’ятних дат, публі�

кація історичних документів, проведення різноманітних просвітниць�

ких заходів тощо [3].

Музеї відіграють значну роль у збереженні пам'яті. Їх прояви, на

думку британського досдідника Ендрю Уїтмарша, надають легітим�

ності конкретним тлумаченням історії та приписують значення окре�

мим подіям [4, р. 1].

На наш погляд, в Україні комеморативні процеси суттєво усклад�

нилися від 2014 р. у зв’язку з агресією РФ на сході країни та її інфор�

маційною війною, яка значною мірою сконцентрована саме в царині

історичної пам’яті. Це призвело до надзвичайно різкої поляризації

прихильників протилежних історичних концептів у самій Україні, а

відтак – і до загострення так званих «війн пам’яті», які ворог може ус�

пішно використовувати (та власне, й використовує) для дезінтеграції

українського суспільства.

На цьому тлі почастішали заклики знищувати не лише пам’ятники

– символи імперського/радянського панування Росії в Україні, а на�

віть і музеї, на які подеколи штучно накидається подібне тавро. Прик�

ладом може бути сумнозвісна публікація авторства І. Костенко та
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М. Остапенко на сайті Радіо Свобода «Музей «Поле Полтавської бит�

ви». Чому влада України не реагує на загрозу державній безпеці?» [5].

У ній авторки надзвичайно тенденційно оцінили як експозицію, так і

діяльність Державного історико�культурного заповідника «Поле Пол�

тавської битви», вдавшись при цьому до перекручування фактів і на�

віть відвертої брехні. Стаття завершується вимогою до української вла�

ди «негайно згорнути» чинну експозицію музею.

На цьому ж сайті опубліковано ще цілу низку подібних статей (тих

же авторів), спрямованих проти сучасних українських музеїв та музей�

ників (під красномовною рубрикою «Тест на державність»). У них так

само, як і у згаданій статті, реалії проблем музейної галузі країни щіль�

но заміксовані з тенденційним висвітленням фактів або безграмотни�

ми зауваженнями щодо термінології, вживаної музейниками під час

екскурсій, які можна пояснити хіба що недостатнім рівнем історичної

освіти авторів [6]. Як не дивно, але авторки залишають поза своєю ува�

гою справді кричущі події, що розгортаються навколо українських му�

зеїв, як�от справжній скандал навколо виборів за конкурсом директо�

ра Національного історичного музею імені Д. Яворницького у Дніпрі,

на який Костенко і Остапенко досі чомусь не зреагували.  

Згадані ж вище їхні статті викликають враження справжнього

«хрестового походу», що його оголосили авторки публікацій музейній

галузі України. Пояснити появу такого допису можна хіба що прагнен�

ням дешевого піару на хвилі болісного сприйняття суспільством будь�

яких натяків на імперські російські підступи чи тим паче панування в

сучасній Україні. Такий псевдопатріотизм та відверта спекуляція на іс�

торичній пам’яті може мати негативні наслідки. 

Доказом цього є те, що стаття викликала шквал коментарів як при�

бічників позиції її авторів, так і тих, хто не поділяє їхнього погляду, що

перетворився на справжню баталію. Прикметним є те, що обидва «та�

бори» коментувальників представлені переважно громадянами, поз�

бавленими імперського/радянського постсиндрому свідомості. Отже,

найгіршим наслідком цієї (та подібних до неї) публікацій, на наш пог�

ляд, є те, що вони призводять до поглиблення розколу всередині укра�

їнського суспільства, закладаючи підвалини під нього навіть серед тих

його груп, які мали би бути апріорі сконсолідовані, оскільки однаково

негативно ставляться як до російської агресії, так і до спроб північно�

го сусіда України відродити імперію. А це означає, що вони грають на

руку ворогові. 

Не викликає сумніву, що старі експозиції багатьох музеїв слід онов�

лювати та модернізувати. Однак це справа, яка потребує часу, зваже�
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ного наукового підходу, пошукової роботи й значного фінансування,

насамперед з боку держави. Причому роль останньої у процесах мо�

дернізації українського музейництва повинна бути не наглядально�ка�

ральна, а реально підтримувальна. Бо лише за таких умов можна ство�

рювати принципово нові експозиції на основі виключно наукового

музеєзнавства, де справді пануватиме музейний артефакт�експонат, а

не ідеологічний банер (як у деяких новостворених музеях).

Саме за таких умов неабияк зростає роль у комеморативних прак�

тиках музейних комунікацій, особливо їх новітніх форм. Адже фун�

кцію збереження пам’яті виконують не лише експозиції цих закладів.

В умовах інформаційного (постмодерного) суспільства з’являються

кардинально нові способи взаємодії музею і суспільства, спрямовані

на розширення сфери впливу закладів культури серед громадськості.

Адже в сучасну епоху тотального «переселення» людей до віртуально�

го світу спостерігається помітне зниження рівня відвідування багатьох

традиційних центрів культури, у тому числі й музеїв. Тож останні ма�

ють іти в ногу з часом і шукати нові форми комунікації з громадськіс�

тю [7, с. 197], зокрема, ті, що засновані на використанні найновіших

інформаційних технологій.

Найголовнішою формою музейної комунікації відповідного типу є

веб�сайт установи. Сучасний інтернет забезпечує доступ до фондів ба�

гатьох музеїв. Відрізняючись змістом і якістю виконання, музейні сай�

ти набувають усе інтерактивнішого характеру, містять основну інфор�

мацію, спонукають глядача до спілкування з музеями через анімовані

плани та схеми, відеопанорами, зручні пошукові системи, ігри, чати,

онлайнову торгівлю квитками, книгами, сувенірами тощо.

Музейні сайти поділяють на сайти реально існуючих музеїв і музеїв

віртуальних. Перші являють собою частину справжніх (наявних фі�

зично) музеїв – історичних, художніх, етнографічних, археологічних

тощо. 

Другу групу музейних сайтів складають ресурси віртуальних музеїв.

Донедавна їх у мережі було лише декілька. Сьогодні, наприклад, в Іта�

лії їх понад 8000. Віртуальний музей Канади (Virtual Museum of Cana�

da) об’єднав предмети мистецтва, які зберігаються в різних колекціях

по всій країні (загалом охоплює 2500 закладів) [8]. Cаме сайти другого

й третього різновидів можуть і повинні відігравати потужну роль у

формуванні історичної пам’яті. В Уругваї віртуальний музей творів на�

ціонального мистецтва створили 1997 р. з метою презентувати націо�

нальній і світовій громадськості багатющу, але мало знану у світі уруг�

вайську культурну спадщину. Крім того, музей мав вирішити пробле�
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му, пов’язану з низьким рівнем життя більшості населення країни, що

унеможливлював для бідних відвідування музейних закладів.  

Ще однією новітньою формою музейної комунікації у світі протя�

гом останніх десятиліть стала віртуальна екскурсія (або віртуальний

тур). Це послідовність кількох об’єднаних панорамних фотографій,

між якими в процесі перегляду можна візуально переміщуватися спе�

ціальними переходами і які мають текстовий або аудіосупровід [9]. Та�

кий сервіс дозволяє здійснити користувачеві онлайн�екскурсію фон�

дами.

Українські музеї тільки починають використовувати на своїх сайтах

подібний новий сервіс. Сьогодні в інтернет�просторі представлено

віртуальні екскурсії 27�ми музейних закладів України. Вони, зокрема,

акумульовані на сайті «Україна Incognita. Музеї онлайн». Серед них і 2

полтавські – це музей�садиба І.П. Котляревського та Державний істо�

рико�культурний заповідник «Поле Полтавської битви» [10] . 

Значно збагатило комунікаційні й комеморативні можливості му�

зеїв застосування 3D�технологій. Упровадження в музейній галузі ін�

терактивних проекцій, 3D�зображень та сканувань дає можливість

відтворити пам’ятку, місце її знаходження, ознайомити відвідувачів

музею із соборами, храмами, іншими історичними будівлями, які були

втрачені. Технологія інтерактивності приваблива не тільки для відві�

дувачів, але стає основною тенденцією розвитку музеїв. Наприклад, у

полтавських музейних закладах цю технологію використано для ство�

рення фільмів про літературно�меморіальний музей І. П. Котлярев�

ського, Полтавський краєзнавчий музей імені В. Кричевського та

ДІКЗ «Поле Полтавської битви» [11, c. 76]. 

Набули популярності й такі форми музейної комунікації, як пред�

ставлення цих культурних закладів у популярних соціальних інтернет�

мережах – наприклад, Facebook, MySpace, мікроблозі Twitter та інших.

З�поміж інших функцій, які допомагає реалізувати така форма музей�

ної комунікації, звичайно, й комеморативна. Адже на сторінках у соц�

мережах музеї активно висвітлюють свою різновекторну діяльність,

зокрема, виставкову та просвітницьку, у якій апріорі закладено й по�

тенціал комеморації.

Наприклад, музей Полтавської битви» 2016 р. започаткував проєкт

– цикл науково�популярних лекцій «Відомі історики на полі Полтав�

ської битви». Він презентує найновіші дослідження істориків з проб�

лем історії Північної війни, а ширше – з проблем історії України доби

Гетьманщини. У проєкті вже взяли участь такі знані науковці, як Оль�

га Ковалевська («Іконографія Мазепи: сутність проблеми, сучасні рі�
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шення»), Олексій Сокирко («Між двох вогнів: війська українських

гетьманів у 1708�1709 рр.»), Віктор Брехуненко («Війна за свідомість.

Російські міфи про Україну та її минуле») та інші. 2018 р. музей запо�

чаткував проєкт «Інформаційна війна московського царя Петра І про�

ти гетьмана України І. Мазепи: мовою документів». Такі заходи, без�

перечно, сприяють формуванню та закріпленню історичної пам’яті,

передусім, про трагічні сторінки вітчизняної історії, а розгорнута пре�

зентація їх у соціальних мережах (через інформаційні, фото� та відео�

матеріали) фактично забезпечує ефективну реалізацію комеморатив�

ної функції музеїв. 

До новітніх засобів музейної комунікації належать і QR�коди, які за

допомогою спеціальної програми дають можливість швидкого отри�

мання суттєвого обсягу інформації про музейний експонат або іншу

туристичну локацію на сучасний технічний комунікаційний пристрій

[12, с. 166]. Достатньо мати смартфон або планшет, спеціальний дода�

ток для зчитування цього коду та вихід до мережі інтернет, і кожен від�

відувач зможе без сторонньої допомоги, без екскурсовода дізнатися

найсуттєвішу інформацію про той чи той об’єкт. 

Використання QR�кодів, у яких зашифрована інформація, – прак�

тика, популярна у цілому світі. Для України вона порівняно нова.  Ці�

каво, що саме Полтава стала піонером використання QR�кодів у віт�

чизняній музейній галузі. У межах проєкту туристично�екскурсійного

маршруту «Пройди стежкою легенд та збери підкови на удачу!» 2015

року на вулицях міста з’явилися QR�коди до двадцяти туристичних ло�

кацій (від Іванової гори до ансамблю Круглої площі). 2016 року до

маршруту приєднано три літературно�меморіальні музеї міста. 2017

року за допомогою QR�кодів прокладено туристичний маршрут «Час

лікує рани» територією музейного містечка ДІКЗ «Поле Полтавської

битви». Наразі в Полтаві найбільше таких QR�кодів серед усіх україн�

ських міст. Вони презентують загалом 30 туристичних локацій.

Однією з останніх інновацій у музейництві є інформаційна техно�

логія за назвою «Доповнена реальність», вперше запроваджена 2011 р.

у США, яка ґрунтується також на використанні QR�кодів. Більшість

людей дізналася про AR, augmented reality або технологію доповненої

реальності у 2016 році після виходу гри Pokemon Go. Нині ця техноло�

гія широко застосовується у світі в найрізноманітніших сферах – у

рекламі, індустрії поп�культурі, інтерактивних методиках освіти,

медицині тощо.

Як музейна технологія, вона добре зарекомендувала себе в Луврі,

Національній картинній галереї США, Вашингтонському музеї при�
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роди, Національному музеї Кракова. Використання доповненої реаль�

ності вдихнуло нове життя у музеї, збільшивши їх аудиторію. Самі ж

відвідувачі отримали новий досвід. Наприклад, Американський музей

історії природи створив додаток, що оживляє експонати. Музей Іза�

белли Стюарт Гарднер у Бостоні «повернув» до своєї колекції дві вик�

радені картини Рембрандта за допомогою доповненої реальності.

Навівши смартфон на об'єкт, відвідувач побачить коротке відео і

текстовий опис експоната. У Національному музеї Кракова додаток

доповнює твори живопису «реальними історіями», наприклад їх ство�

рення чи «оживленням» задуму художника – автора твору. У цьому

закладі технологія дозволила залучити за рік майже мільйон нових від�

відувачів (насамперед молоді). Звичайно, і в сенсі реалізації комемора�

ції можливості цієї технології практично необмежені. Гадаю, метою її

використання в історичних музеях має бути передусім освітній та ко�

меморативний компоненти, а не прагнення забезпечити вау�ефект,

покликаний лише розважати музейних відвідувачів.  

Однак для України ця технологія поки що досить нова. Досі вона

була використана в одному з приватних музейних закладів Дніпра, по�

тім – у Києві. У серпні 2018 р. її презентували у Полтавському худож�

ньому музеї. 

Отже, сучасні інформаційні технології кардинально змінили та сут�

тєво розширили комунікаційні можливості музейних закладів, актуа�

лізувавши й увиразнивши їхню комеморативну функцію. Серед тради�

ційних «місць пам’яті» (музеїв, архівів, меморіальних комплексів)

з’явилися новітні – музейні веб�сайти, віртуальні тури, сторінки в со�

ціальних мережах, QR�коди тощо. Їхня безперечна перевага полягає в

тому, що вони значно удоступнюють історико�культурну спадщину

для її потенційних споживачів, а також спроможні охопити майже не�

обмежену кількісно аудиторію. 

Джерела та література

1. Піскун В. М. Історична пам’ять і комеморація як спосіб об’єднання

спільноти: українські реалії в минулому і сьогодні. Державотворчі та

цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична

пам’ять. Зб. наук. праць. Вип. 1. – Київ: Стилос, 2011. – С. 101–115.

2. Кривошея В. В. Моделі пам’яті і державна політика пам’яті. Державотворчі

та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична

пам’ять. Зб. наук. праць. Вип. 1. – Київ: Стилос, 2011. – С. 26–37.



Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, 
присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського

232

3. Див.: Мегилл А. Историческая эпистемология Москва: «Канон+» РООИ

«Реабилитация», 2007. – 480 с.

4. Whitmarsh A. «We Will Remember Them». Memory and Commemoration in War

Museums. Journal of Conservation and Museum Studies. 2001. November. Issue 7.

Р. 1 – 15.

5. Костенко І., Остапенко М. Музей «Поле Полтавської битви». Чому влада

України не реагує на загрозу державній безпеці? URL: https://www.radiosvo�

boda.org/a/29439710.html?fb_comment_id=2022481474479477_2032311520163

139&comment_id=2029113110482980&reply_comment_id=2032311520163139

(дата звернення 4 листопада 2018 р.).

6. Костенко І., Остапенко М. Ярослав Мудрий, косоворотка і музейники

Софії Київської. Хто тримає цей союз? URL: https://www.radiosvoboda.org

/a/29375618.html (дата звернення 4 листопада 2018 р.).

7. Передерій І. Г. Віртуальна екскурсія як сучасна форма презентації музейних

колекцій. Тези 69�ої наукової конференції професорів, викладачів,

наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 3. (Полтава,

19 квітня – 19 травня 2017 р.). Полтава: ПолтНТУ, 2017. – С. 196–199.

8. Virtual Museum of Canada website. URL: http://www.virtualmuseum.ca (дата

звернення: 21 березня 2018 р.).

9. Отрох Н. Інноватика в музейній педагогіці. URL: http://enpuir.npu.edu.ua

/bitstream/ 123456789/ 8622/1/Otrokh.pdf. (дата звернення: 21 березня

2018 р.).

10. Віртуальна екскурсія музеєм�садибою Івана Котляревського у Полтаві.

URL: http://incognita.day.kiev.ua/virtualna�ekskursiya�muzeyem�sadiboyu�

ivana�kotlyarevskogo�u�poltavi.html (дата звернення 6 листопада 2018 р.).

11. Передерій І. Г., Білан Н. В. Сучасна музейна комунікація в Україні та світі:

стан і перспективи розвитку Бібліотекознавство. Документознавство.

Інформологія. Науковий журнал. – 2018. – № 2. – С. 72–79. 

12. Білан Н. В. Інформаційні технології в сучасному музеї (на прикладі музеїв

комунальної власності міста Полтави). Документно�інформаційні

комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи: матеріали

ІІ Всеукраїн. наук.�практ. Інтернет�конф., м. Полтава, 23 листопада 2016 р.

Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 165 – 166.



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2019 рік

233

Віта Гармаш,
головний зберігач фондів ДІКЗ «Поле Потавської битви»

Вікторія Назаркіна,
науковий співробітник  відділу науково�проствітницької робо�
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Історична достовірність 
відображення Полтавської баталії 

у художньому кінематографі

Історичні фільми завжди були популярними у світовому кінематог�

рафі. Історія людства переповнена такою кількістю захоплюючих по�

дій і фактів, що невичерпна для кінематографічної творчості. 

Історичний фільм – різновид фільмів, в яких зображуються кон�

кретні історичні епохи, події та особистості минулого. Їх основне зав�

дання – реконструкція подій, які насправді відбулися. 

Екранні образи впливають на уявлення глядачів про історію, ос�

кільки багато людей знають про минуле з художньої літератури і кіно�

фільмів, сприймаючи їх як історичне джерело. Проте слід зазначити,

що кіно передусім видовищне мистецтво, в якому його творці відобра�

жають свій суб'єктивний погляд [4, с. 22�23].

Кінофільм, як об’єкт історіографічного аналізу демонструє певне

бачення історії і є варіантом інтерпретації минулого даної культури.

Кінематограф – один із каналів міфологізації історії. Звертаючись до

минулого, історичний фільм кодує міфологію сучасного йому сус�

пільства і може одним бути із інструментів інформаційної війни [9,

с. 45�47]. Тому інтерпретація подій тісно пов’язана з періодом та міс�

цем створення фільму. 

Події Великої Північної війни та Полтавської битви висвітлені у ба�

гатьох художніх фільмах. Оминаючи оцінку мистецької вартості, зупи�

нимося саме на історичному контексті відтворених подій Полтавської

баталії на прикладі фільмів «Петр І» (1937, СРСР), літературно�музич�

ний спектакль «Полтава» (1969, СРСР), «PetertheGreat» («Петр Вели�

кий», 1986, США), «Слуга государев» (2007, Росія).

Маючи художній характер, історичні фільми активно пропагують

міфи, створені протягом століть. Прикладом може бути промова
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Петра І перед Полтавською битвою: «Воины! Вот пришел час, кото�

рый решит судьбу Отечества…», яка зустрічається у всіх наведених ви�

ще кінострічках, а в спектаклі «Полтава» (1969) взагалі проголошуєть�

ся вже після перемоги. Ця промова є елементом творення полтавсько�

го героїчного міфу і не відповідає історичній дійсності. Автором цієї

промови є головний ідеолог московського царя Петра І Феофан Про�

копович. Вперше вона зустрічається у його праці «История императо�

ра Петра Великого». На цей час в «Журнале или поденной запис�

ке…Петра Великого…», редагованого особисто царем, вже було запи�

сане звернення монарха, яке було коротшим та простішим [2, с. 51�52]. 

Кінокартина «Петр І» (1937, СРСР) є яскравим прикладом нав’язу�

вання радянської ідеології щодо висвітлення події Полтавської битви.

Й. Сталін особисто давав «добро» на кожний художній фільм, перш

ніж той виходив у прокат, розуміючи, що кі-но найбільше впливає на

свідомість глядачів. Тому цей вид мистецтва влада активно використо�

вувала для пропаганди. У кінострічці «Петр І» можемо спостерігати

ряд найпопулярніших міфів радянської історіографії. Зокрема, мос�

ковський цар на полі бою фігурує на білому коні, але достовірно відо�

мо, що кінь Петра І був гнідого окрасу [3;        с. 181�184]. Зображення

перших осіб держави на білому коні притаманне для всіх жанрів мис�

тецтва радянського періоду. Образ «героя» як «вершника на білому ко�

ні» є базовим міфом Російської держави. 

Інша поширена ідеологема, висвітлена у фільмі, – Петро І особис�

то повів у наступ московську армію. Насправді під час битви цар пере�

бував в укріпленому таборі і очолив своє військо лише наприкінці ба�

талії, впевнившись у перемозі. 

Слід зазначити й неправильне відтворення в кінострічках бойового

порядку того періоду. На прикладі фільму «Петр І» бачимо, що військо

рухається колонами. На час Полтавської битви вже використовувала�

ся лінійна тактика ведення бою, й армії шикувалися в лінії, а не в ко�

лони, як раніше. Лінія довжиною в декілька кілометрів складалася з

кількох шеренг (у Полтавській битві, ймовірно – 4 шеренги). У жодно�

му фільмі не показані пікінери, які складали значну частину піхоти. У

кавалерії також був свій бойовий порядок, за яким вона мала шикува�

тися в 3 шеренги, і вояки щільно притискалися один до одного. На

кадрах ми спостерігаємо хаотичний рух кінноти обох армій. 

Незважаючи на те, що кінокартина «Петр І» чорно�біла, привертає

увагу колір форми шведських вояків. Уся шведська армія носила сині

каптани. У фільмі вона світла і відрізняється від кольору форми швед�

ського короля.
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Цікаво, що у стрічці 1937 року поранена нога Карла XII відображе�

на правильно, на відміну від сучасного фільму «Слуга государев»

(2007). У цьому фільмі поранення шведського короля взагалі набуває

уявного характеру. Автор стрічки відтворив цю подію під час облоги

Полтавської фортеці, де головний герой Грицько Воронов вистрелив у

Карла ХІІ і вилучив у праву ногу. Як свідчать історичні джерела, швед�

ський король був поранений 17 червня 1709 року неподалік с. Нижні

Млини, коли шведські війська завадили московській армії переправи�

тися через Ворсклу. Куля влучила йому у ліву ступню. Монарх довго

замовчував своє поранення, щоб не поширювати паніку серед своїх

вояків. Він втратив багато крові і був у тяжкому стані, часто втрачаючи

свідомість. Через це Карл ХІІ не зміг особисто очолити свою армію в

ході Полтавської баталії, що мало фатальні наслідки для шведської ар�

мії [5, с. 23].

Під час підготовки до битви Петро І пояснює план дій по карті

П. Гюссона, яка була створена після подій під Полтавою на основі

карти Л. Алларта [6, с. 199�210].

Оглядаючи перебіг Полтавської битви, можна відзначити неточ�

ності у розташуванні фортифікаційних споруд на території поля. Реду�

ти розміщені зовсім поруч з укріпленим табором московської армії і не

відтворюють справжнього вигляду цих земляних укріплень, а показані

у вигляді турів, плетених корзин без дна, засипаних землею, не мають

окопів та валів. Напередодні Полтавської битви між Яківчанським та

Малобудищанським лісами на шляху просування шведської армії була

збудована повздовжня й поперечна лінія з 10 редутів. Це були собою

чотирикутні або трикутні земляні укріплення, огороджені валами (ви�

сотою близько 3 м) та ровами (глибиною 2,5 м). Довжина кожної сто�

рони редута дорівнювала близько 50 м, відстань між спорудами –

близько 300 м (на відстані рушничного пострілу). Перші два редути

поздовжньої лінії напередодні битви добудувати не встигли, і їх захо�

пили шведські війська. В одному редуті розміщувалося близько 400

солдат [7, с. 211�215].

Ще один погляд на події 27 червня 1709 року висвітлили американ�

ські кінематографісти у серіалі «Peter the Great» («Петро Великий»).

Окрім зазначених «кіноляпів», перше, що дивує глядача – пора року і

місцевість, де і коли відбувається битва. Цей образ підтверджує алего�

ричне бачення автора. Поле Полтавської битви рясно засаджене «ро�

сійськими» березками з жовтим осіннім листям. До того ж у фільмі де�

монструється своя інтерпретація поранення Карла ХІІ. На момент

Полтавської битви Карл ХІІ ще не поранений і сидить верхи на коні.
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Як ми бачимо у фрагменті фільму, загроза життю короля виникла під

час самої баталії, коли він отримав поранення в груди. Під час битви

його і кладуть на лікарняні ноші. За сценарієм саме ця подія стала при�

чиною відступу шведської армії з поля битви.

Суперечливою деталлю є клич «ура» як загальноприйнятий для зоб�

раження батальних сцен. Цей заклик використовується в багатьох лі�

тературних творах, зокрема в поемі Олександра Пушкіна «Полтава»

1828 р.: «Далече грянуло Ура!: полки завидели Петра». Незважаючи на

те, що бойовий клич «ура» був поширений на Русі, ймовірно, в мос�

ковській армії за часів Петра І він не використовувався. Петро І на па�

радах закликав своїх вояків вигукувати слово «Віват!» на французький

лад, наслідуючи європейські армії. Щоправда, «ура» як крик вітання

залишався на флоті [7]. До речі, за будь�який вигук на полі битви сол�

датові довелося б поплатитися життям. Московська армія йшла у нас�

туп у повній тиші, про що свідчить унікальний документ 1706 року:

«Инструкция как вести себя в сражении солдатам и в особенности

офицерам». Згідно з першим пунктом цього військового статуту, сол�

датам заборонялося кричати під час бою: «Чтобы все, а наипаче офи�

церы, смотрели того, что б отнюдь крику не было во время бою, а еже�

ли в которой роте, или полку, учинится крик, то без всякого милосер�

дия тех рот офицеры будут повешены. А офіцерам такая дается власть,

ежели который солдат или драгун закричит, тотчас заколоть до

смерти» [1].

Відображення Полтавської битви в кожному із згаданих фільмів

має ряд історичних недостовірностей. Крім того, кожен фільм насиче�

ний міфами про події під Полтавою, які активно використовувалися в

імперські та радянські часи. Навіть сьогодні, маючи значну джерельну

базу, яка розвінчує більшість із цих міфів, вони продовжують активно

використовуватися у кінострічках. Слід зазначити, що в жодному тво�

рі не представлена українська складова, а особистість І. Мазепи фігу�

рує лише в картині 1937 року, в характерному трактуванні радянської

історіографії. 

Значний вплив на створення екранних образів минулого мають та�

кі фактори: здобуття знань про ті чи інші історичні події і явища; офі�

ційна ідеологія, яка панує у суспільстві; погляди на історію основних

творців фільму.

Отже, художній кінематограф є, з одного боку, відображенням істо�

ричних подій, а з другого – міфів про минуле. Кіно – корисне джере�

ло інформації про уявлення людей про історію, їхню ідеологію та куль�

туру в цілому.
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Євгенія Стороха,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського

До історії музеєфікації 
хати І.П. Котляревського

Ім’я Івана Котляревського у нас у Полтаві традиційно пов’язують з

його будинком. Це абсолютно закономірно та умотивовано. Місце, де

народилась видатна особистість, росла, формувалась, де явила світові

свої художні відкриття, завжди матиме особливе значення для прий�

дешніх поколінь.

Іще за життя поета хата приваблювала увагу вчених і письменників:

про неї згадував П. Свін’їн, І. Срезневський, В. Пассек. Однак най�

повніший її огляд нам залишив у спогадах С. Стеблін�Камінський.

Найвідомішим свідком�реліквією на всі часи залишиться малюнок

Тараса Шевченка 1845 року.

Невдовзі по смерті І. Котляревського історією та долею будинку по�

ета зацікавились Гр. Данилевський та М. Арандаренко. 

1875 року у Києві були видані твори І.П. Котляревського з передмо�

вою С. Катранова. У ній повідомлялось, що будинок вже «… у далеко

не в первісному стані, що він давно перейшов у десяті руки» і що його

показують як бібліографічну рідкість» [2, с. 3] Відтоді навколо буди�

ночка поета розгорілися пристрасті. В. Горленко 1883 р. у «Київській

старовині» повідомив, що «…будиночок зламаний і на його місці сто�

їть напівпивна потворної нової будови» [1, с. 148].

Майже негайно відгукнувся полтавський історик В. Бучневич. У

тому ж таки часописі «Київська старовина» він через півроку катего�

рично спростував чутки про облаштування пивної у хаті поета і cтвер�

джував, що будиночок І. Котляревського належить відставному під�

полковникові Олексієві Кузнєцову, який купив його в серпні 1880 р. і

зовсім перебудував 1881 року. На поч. 90�х рр. ХІХ ст. колишня сади�

ба поета була вже поділена між двома господарями – Олеховським та

В. Сухиновою.

1891 року в «Київській старовині» з’явився цікавий допис «Остатки

домика И.П. Котляревского в Полтаве», позначений криптонімом

«Р». Автор писав: «Будинок його стояв там, де тепер проходить паркан,
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що поділяє садибу на дві частини… Довідатись, коли саме перебудува�

ли стару хату та збудували флігель, у якому зберігся сволок, нам не вда�

лося». У цьому матеріалі, мабуть, уперше пролунали думки про необ�

хідність збирати пам’ятки про поета, які ще залишилися: «Є звичаї

зберігати речі, що нагадують про письменників та художників. Якщо

від Котляревського лишилось і не стільки, скільки встигли зібрати по�

ціновувачі Моцарта, Шекспіра та інших митців, та все ж не завадило б

шанувальникам таланту Котляревського потурбуватися про збережен�

ня від загину й того незначного, що лишилося» [3, с. 485�486]. Тут же

згадувалося про передбачуваний продаж обох частин дворища. Автор

висловив думку про можливість використання цього місця для школи

драматичного мистецтва.

До речі, у листуванні Миколи Лисенка згадується, що полтавські

знайомі М. Кропивницького радили йому купити будинок Івана Кот�

ляревського. Брався до цієї справи Марко Лукич чи ні, ми не знаємо.

Невдовзі у колишній садибі поета були вже нові господарі – дворянин

М. Данков та М. Головатинський, причому частина хати із сволоком

належала останньому. Племінниці М. І. Головатинського, яких добре

знав краєзнавець Петро Ротач, стверджували, що він придбав цю час�

тину хати саме для того, щоб зберігати реліквію – сволок, популяризу�

вати ім’я творця «Енеїди». Вони розповіли про те, що М. Головатин�

ський змив багатолітні крейдяні нашарування зі сволока, почистив

його, облаштував саме в цій кімнаті «куток Котляревського» – з пор�

третом поета, виданнями творів і показував всім охочим. Можна вва�

жати, що це був протомузей Івана Котляревського у Полтаві. 

Про повноцінний музей говорити ще було зарано: архів І.П. Котля�

ревського у 1858 році відправили до Імператорської Публічної бібліо�

теки, особисті речі розійшлись без сліду по людях, ніхто про них ніде й

не згадував – на протилежність рукописам, про котрі в Україні все ж

таки не забували. 

Відкриття пам’ятника 1903 року стало поворотною подією: про від�

криття музею І. Котляревського у 1904 р. писали газета «Буковина»

(1904, № 31, с. 3), часописи «Літературно�науковий вісник» (1904, т.

25, с. 181) та «Київська старовина» (1904, т., кн. 86 с. 92�100). Усі авто�

ри дотримувалися думки про важливість створення у Полтаві музею

першого українського літературного класика. 

Особливої ваги цій темі надавав факт будівництва у Полтаві, на схи�

лі Подільської гори,школи імені І.П. Котляревського. Її проєкт розро�

били у 1905 році архітектори Є. Сердюк та М. Стасюков у формах ук�

раїнського архітектурного стилю. На головному, південному фасаді
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було вміщене погруддя Івана Котляревського та меморіальна дошка.

До східного фасаду будівлі планували добудувати одноповерхове при�

міщення музею, але проект не реалізували. Полтавська школа імені

І.П. Котляревського була першою в Україні меморіальною школою,

присвяченою видатному українському письменникові. Тож очікуван�

ня у Полтаві щодо музею І.П. Котляревського були великі, але, на

жаль, не справдилися.

Маємо звернути увагу на те, що первісно передбачалось будівниц�

тво окремого музейного приміщення, а не перетворення дворища і ха�

ти поета на меморіальний музейний комплекс.

Найбільш вагомим обґрунтуванням доцільності створення та від�

криття у Полтаві музею поета є велика стаття художника О.Г. Сластьо�

на «К вопросу о музее имени И.П. Котляревского в Полтаве», опублі�

кована в журналі «Київська старовина», у кн. 10 за 1905 р. Оскільки

найвагоміші концепти цієї публікації не втратили своєї значущості й

донині, зупинимося на ній докладніше.

Починаючи виклад своїх міркувань, Опанас Сластьон зазначив, що

«…уважение к древности в жизни народов наступает не скоро и служит

показателем их развития… Проявление интереса к старине служит по�

казателем культурности народа. Полтавцы не так давно проявили

свою культурность. После того, как их земляки, со всех сторон Украи�

ны, начали настойчиво указывать на приближающееся столетие со дня

выхода в свет бессмертной «Энеиды» И. П. Котляревского, не только

заинтересовались светлой, полной обаяния личностью первого наци�

онального поэта, но даже памятник и школу ему поставили» [4, с. 43]

Пригадуючи, якими великими зусиллями громадськості України

вдалося встановити пам’ятник поету, Опанас Сластьон виявив чудову

обізнаність у справі ідентифікації постаті Івана Котляревського на тлі

української культури, відзначаючи, що «… мы совершенно не можем

согласиться с людьми, пишущими, что И. П. был, так сказать, стихий�

ный украинец и руководствовался в своих работах не сознательно пос�

тавленной целью, а лишь инстинктом любви к родине. Достаточно

вспомнить его слова, сказанные им в 1837 году И. Срезневскому об ис�

тории и этнографии Украины, чтобы убедиться, что мы ничуть не пре�

увеличиваем, называя И.П. сознательным украинцем» [5, с. 44] Ху�

дожник навіть процитував досить великий уривок із розмови І. Котля�

ревського з молодим І. Срезневським стосовно збирання скарбів укра�

їнського поетичного та пісенного фольклору. 

Далі художник і громадський діяч усебічно підкреслює потребу та

бажаність створення у місті музею Івана Котляревського, посилаю�
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чись і на європейський досвід вшанування видатних національних

постатей, і на логіку розвитку подій полтавського масштабу, не забува�

ючи нагадати про актуальність музею як туристичного об’єкта. 

О. Сластьон навіть подав стислу концепцію майбутнього музею,

окреслюючи ті категорії предметів матеріальної спадщини, на збір

яких треба звернути увагу: «…постановка памятника не есть еще окон�

чательное действие выражения признательности общества. …это об�

щество и далее не перестает заботиться и собирать все, что так или

иначе касается памяти чествуемого писателя. Ведь каждая его книга,

каждая рукопись или письмо – это частицы его души, это чистый бла�

гоухающий экстракт его разума. Каждая картина, иллюстрация или

рисунок – это наглядная летопись, художественное пояснение невоп�

лощенных в реальные формы мыслей и образов, принадлежащих авто�

ру… Каждая мелочь его обстановки, а также быта его времени – это

необходимое дополнение фона картины, в которой должен предста�

виться будущему потомству этот первый «вторично�рожденный» изб�

ранник народа» [4, с. 45�46]

Звертаючись до практичних питань реалізації задуму, автор статті

повідомив про те, що міська дума принципово згодилася на створення

музею І.П. Котляревського, однак погодження – це один бік справи, а

його практичне вирішення – другий. Особливі застороги в О. Сластьо�

на викликали чутки про те, що музей І.П. Котляревського планували

поєднати із музеєм губернського земства. Автор упевнений, що «…

всякая небольшая коллекция, будучи поставлена в губернский музей,

обязательно потонет там в числе множества других вещей. Музей

И.П. Котляревского должен быть самостоятельным учреждением.

Пусть он начнет свое существование при той же школе имени

И.П. Котляревского» [4, с. 45�46]

Завершуючи статтю, Опанас Сластьон іще раз наголосив на винят�

ковому значенні творчої спадщини Івана Котляревського: «Надо

удивляться, что более ста лет назад этот необыкновенный человек

первым поднял высоко знамя сознательного украинского писателя и

без всякого колебания держал его в руках всю свою сознательную

жизнь» [4, с. 46]

Після 1905 року у зв’язку з посиленням громадянського протисто�

яння в суспільстві, а потім через події Першої світової війни тема му�

зею завмерла. Спливла більш ніж через 40 років: після Другої світової

війни було покладено початок музею, про який так серйозно та заці�

кавлено почали говорити ще наприкінці ХІХ ст.
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Людмила Ольховська,
провідний науковий співробітник 

літературно�меморіального музею В.Г. Короленка

Володимир Короленко про музейну справу

Видатному письменникові кінця ХІХ – початку ХХ ст. Володими�

рові Галактіоновичу Короленкові було властиво легко переноситися в

минулі епохи, країни, достовірно передаючи, за його власним висло�

вом, «колорит часу і місця». Але така легкість виникала після виснаж�

ливої й копіткої праці в архівах, бібліотеках, музеях, спілкування із

старожилами, вивчення документів, що щасливо виринали в потрібну

мить із приватних колекцій. Саме так склалося на самому початку об�

лаштування письменника у Хатках.

Дачне селище Хатки, або Малий Перевіз своїми будиночками зай�

мало лівий берег Псла. Місцеві жителі переповідали письменникові,

що на луках стояв «у старі часи» Свято�Михайлівський монастир, а на

високому березі річки – монастирська капличка, навкруги якої розки�

нулися виноградники, за якими доглядали ченці. Місце каплички пев�

ний час охороняла огорожа, але потім, коли Володимир Галактіонович

уже став дачником, цю ділянку віддали під чиюсь садибу. А на місці са�

мого монастиря при В. Короленкові уже стояла хата казенного лісни�

ка (під солом’яним дахом). Навкруги цього скромного житла лежали

глибокі піски, і пастухи часто знаходили там наконечники від стріл,

що свідчило про військові дії поблизу монастиря, які відбувалися,

можливо, під час набігів татар. Було б дуже дивно, якби письменник не

зацікавився історичним минулим цієї мальовничої місцини. Звісно ж,

він цікавився, вів довгі розмови з місцевими мешканцями, здійснював

піші екскурсії, а у одного хатчанина на прізвище Ростовський йому

пощастило знайти унікальний рукописний документ – договір Свято�

Михайлівського монастиря в особі ігумена Сарафіона із майстром Ва�

силем Сніцарем, датований 1 січня 1720 року. Короленко розшифру�

вав цей рукопис ХVІІІ століття, прибравши у тексті скорочення з тит�

лами та замінивши цифри, які позначалися слов’янськими літерами,

на звичайні. Він вирішив, що слід оприлюднити цей документ у часо�

писі «Київська старовина» за липень�серпень 1906 р. у форматі статті

«Договір монастиря із сніцарем» (1720 р.).

Отже, інтерес до історії у Володимира Галактіоновича, як бачимо,



Збірник наукових статей за матеріалами круглих столів, 
присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського

244

був сталий, постійний. Його підживлювали, безперечно, і відвідини

музеїв. Свідчень про це збереглося небагато, але вони надзвичайно

яскраві.

У 1893 році Володимир Короленко разом із журналістом Протопо�

повим здійснив подорож до США. Його шлях проліг через Північну

Європу. Після Гельсінкі він побував у Стокгольмі і Копенгагені. У по�

дорожніх нарисах під назвою «В Америку!» письменник стверджував,

що «Стокгольм являє для нас дуже багато цікавого, у кожному будин�

ку рицарських кварталів є спогади про походи на Польщу, Фінляндію

і Росію, і архіви Стокгольма, по суті, зберігають немало сторінок нашої

власної історії… Але тут для наших подорожніх запланована лише не�

величка зупинка, можливості засісти працювати в архівах, як би того

не хотілося, немає».

Наступного дня нічний потяг уже ніс їх у Мальме. Серед пасажирів

– данці та шведи. Із залізничного вокзалу переїзд на пристань і посад�

ка на пароплав, що через Німецьке (Балтійське) море прямує до Ко�

пенгагена. Короленко констатував: «У потязі нашому їхали данці й

шведи. Шведи й данці пливли тепер і на пароплаві – і ніхто ніде не ві�

докремлював, не вирізняв шведів від данців, своїх від чужих, і ніде ніх�

то не запитав у нас, на якій законній підставі переходимо ми держав�

ний кордон, який загубився десь на цьому плоскому просторі» [1,

с. 31].

В. Короленко опинився у столиці Данії Копенгагені. На це місто

відведено вже більше часу – 3 дні. Як же їх використав тоді ще моло�

дий письменник (через кілька тижнів йому мало виповнитися 40 ро�

ків)? Ці три дні поспіль він ходив до музею скульптора Торвальдсена,

викроївши трохи часу ще й на відвідини виставки.

Прозаїк детально відтворив свої враження від усього побаченого у

музеї. Його вразив той факт, що до Торвальдсена данське мистецтво

було бідним, несамостійним і слабким, а потім настав час Бертеля, і

все, що вийшло з�під рук скульптора, виявилося могутнім, життєс�

тверджним, геніальним. «Хто не знайомий із його статуями, котрими

він засіяв усю Європу, хто не згадає, як знайому, наприклад, постать

Коперника, яку, наприклад, час від часу друкують… підручники, вче�

ні… усього світу…» [1,  с. 32].

В. Короленко відзначив беззаперечну заслугу майстра різця: «ще за

життя він став колекціонером, зібравши оригінали й копії своїх творів,

додавши експонати інших авторів». Таким чином, виникло зібрання,

що наочно презентувало історію данського мистецтва. А після смерті

скульптора співвітчизники спорудили величезний саркофаг із перехо�
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дами, коридорами, кімнатами. Коли відвідувачі блукають у лабіринтах

келій, піднімаються та спускаються вузькими сходами, їх охоплює

своєрідне, дуже дивне та тривожне відчуття. Спочатку вони не можуть

зрозуміти його походження. Чому ці білі мармурові колони, ці потьмя�

нілі картини впливають так, як не впливали в жодному музеї? І тільки

згодом приходить розуміння: та це ж величезна могила! Якщо підняти

голову, побачиш небо, якщо опустити, побачиш скромну плиту в об�

рамленні квітів з написом: «Bertel Thorwaldsen». І це, стверджував Ко�

роленко, найкраща могила у світі. Й аргументував свою думку: «зібра�

ти все, що створене за життя, а створено так багато, – і лягти самому

серед своїх досягнень, що віддав у користування й на суд поколінь, –

це ідея, в якій є якась несказанна велич…» [1, с. 32].

Подальший екскурсійний об'єкт – виставка «Fra 1848» (Виставка

1848 року). В. Короленко схвалив саму ідею: «Комусь в голову прий�

шла ідея зібрати й експонувати все, що стосується побутової, громад�

ської і політичної історії Шлезвіг�Гольштинської війни й внутрішньо�

го руху, що завершився конституцією» [1, с. 32]. А потім вводить нас у

музейну експозицію: «Біля входу величезна гіпсова статуя. Це Фрідріх

VII, який надав своєму народу конституційний устрій. Тепер перед

очима народу розгорнута із жорсткою відкритістю вся реальна карти�

на тієї епохи, зі всіма ганебними сторінками падіння, зради й слабкос�

ті, з одного боку, і з другого – пробудження живих сил країни, під гні�

том нещастя й ганьби…» [1, с. 33]. Якими ж засобами розкривається

епоха? Тут використовується універсальний класичний музейний під�

хід, актуальний, мабуть, для всіх часів і країн. Подаються всі тогочасні

газети з ілюстраціями епізодів війни, з карикатурами на діячів того іс�

торичного періоду, не виключаючи перших осіб, зокрема самого Фрід�

ріха VII. В окремому відділенні – меморіальні речі короля. Тут Воло�

димира Короленка вразили два малюнки, намальовані наївно, суто

по�дитячому. Спочатку письменник сприйняв їх як екскурс у дитинс�

тво короля, але після ознайомлення з етикетажем, де вказані дати, діз�

нався, що вони створені у 1849 році, тобто тоді ж, коли була підписана

Конституція Данії.

Ясна річ, що письменник не був поодиноким відвідувачем у вистав�

кових залах. Як людина, якій все цікаво, він звернув увагу на екскур�

сантів. Що то був за контингент? Разом із ним від стола до столу, від

картини до картини із серйозною і зосередженою увагою ходили дрібні

буржуа, торгівці і селяни, які обережно пересували своє дерев’яне взут�

тя по килимах. В. Короленко підкреслив: «Народ читає тяжку сторінку

своєї ще свіжої історії, яка розкрита до останньої літери» [1, с. 33].
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Живучи у Полтаві із вересня 1900 року, письменник долучився до

реальної музейної справи зі збереження експонатів вже на вітчизняно�

му ґрунті. Як відомо, у 1898 році інший наш земляк, Микола Ярошен�

ко, написав портрет Володимира Короленка. Це був один з останніх

портретів цього художника. Він був презентований на виставці уже

після смерті автора. Марії Павлівні, вдові Ярошенка, довелося вирішу�

вати подальшу долю твору. Відмовивши американцям із Чикаго, які

хотіли його придбати в 1904 р., вдова художника погодилася продати

портрет представникам вітчизняної інтелігенції – з тим, щоб він по�

вернувся у рідну для Ярошенка Полтаву. У січні 1911 р. портрет зайняв

почесне місце у вітальні дому В. Короленка як подарунок письменни�

кові та його дружині до дня їхнього срібного весілля. Як бачимо, зв’яз�

ки між родинами не перервалися навіть після смерті Миколи Олексан�

дровича. 

Долю інших картин, як написаних самим Миколою Ярошенком,

так і створених колегами�художниками, що зберігалися в його колек�

ції, теж визначила Марія Павлівна Ярошенко. Частину полотен вона

передала у відкритий того ж року Русский музей Санкт�Петербурга.

Деякі полотна їй захотілося залишити у Кисловодську, де минули ос�

танні роки життя її улюбленого чоловіка, де йому так гарно жилося й

працювалося. Однак влада Терської губернії, до якої належав Кисло�

водськ, відмовилася від призначених їй у дар творів митця. І тоді прий�

шло інше рішення, про що свідчить заповіт удови: «Я, нижеподписав�

шаяся, вдова генерал�майора Мария Павловна Ярошенко, находясь в

здравом уме и твердой памяти, на случай смерти делаю следующие

распоряжения: …из принадлежащих мне картин, как написанных

Н.А. Ярошенко, так и другими художниками, часть, по усмотрению

душеприказчиков, прошу продать, а остальные передать в музей им.

Гоголя в г. Полтаве на условиях, которые поручаю душеприказчикам

выработать по соглашению с администрацией музея, но при непре�

менном условии, чтобы в помещении музея для этих картин был отве�

ден особый зал с присвоением ему имени Николая Александровича

Ярошенко» («Домашній духовний заповіт М.П. Ярошенко», квітень

1914 р.) [2, с. 202].

За проханням Михайла Нестерова та петроградського нотаріуса

Миколи Тичино, душоприказників, переговори з полтавцями взяв на

себе Володимир Короленко, який уже давно облаштувався у Полтаві.

Полтавська губернська земська управа визнала важливість для міста

цього неоціненного подарунку. Голова управи Ф. Лизогуб у листі

М. Нестерову сповістив, що приміщення для колекції – сухе, тепле, «з
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окнами на север и с общей площадью стен не менее 30 квадратных са�

женей», згідно з умовами душоприказників, знайдене, отже, Полтава

готова прийняти дар [2, с. 202]. Вагон, що перевозив картини та етю�

ди, альбоми й скульптурні портрети М. Ярошенка, вирушив із Пет�

рограда у Полтаву у жовтні 1917 року. На пероні його зустрів В. Коро�

ленко. Чесне ім’я цієї людини, яку сучасники називали «совістю інте�

лігенції», було запорукою того, що колекція буде належним чином за�

хищена, а згодом її зможуть побачити земляки художника й усі, хто

відвідає Полтаву.

У 1919 році зібрання Миколи Ярошенка стало частиною фондів

щойно заснованого Полтавського художнього музею.

Більш ніж через два десятиліття, після звільнення Полтави від на�

цистів, під час загального звірення втрачених експонатів у музеї

В.Г. Короленка не знайшли картини «Портрет В.Г. Короленка», а в

художньому музеї – картин «Невський проспект уночі», «Причини не�

відомі», «Мрійник» та багатьох інших. Доля їх невідома й сьогодні.

Працівникам Полтавського художнього музею вдалося розшукати,

врятувати, повернути до місця збереження близько 50 живописних ро�

біт (це приблизно вдвічі менше, ніж свого часу отримав В.Г. Королен�

ко), а також альбоми й кілька скульптур художника.

Відомо, що Короленкові подобався вислів його сучасника, попу�

лярного французького публіциста ХІХ століття Франциска Сарсе:

«Кожне покоління ставиться із співчуттям або глузуванням до попе�

реднього». Таке правдиве узагальнення має під собою міцний фунда�

мент, а роль музеїв, бібліотек, архівів у створенні цього фундаменту в

усі часи.

Джерела та література
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Вікторія Пащенко,
провідний науковий співробітник літературно�меморіального 

музею Панаса Мирного

Євгенія Рудинська – 
дослідниця творчості Панаса Мирного

Євгенія Яківна Рудинська – музейний працівник, літературозна�

вець, мистецтвознавець, перекладач. Сестра відомого українського ар�

хеолога, музейника, педагога Михайла Яковича Рудинського. Відо�

мостей про її життя не так і багато. Полтавський мистецтвознавець

В. Ханко свого часу листувався з Євгенією Яківною. В одному з листів

Є. Рудинська написала свою автобіографію [5, с. 218�219 ].

Народилася Євгенія Яківна 12 лютого 1885 року в Охтирці Харків�

ської губернії в родині земського лікаря. Середню освіту здобула в інс�

титуті шляхетних панянок. Паралельно зробила й музичну освіту при

тому ж інституті, який закінчила із золотою медаллю 1902 року. Вищу

освіту здобула на Вищих жіночих курсах ім. Бестужева у Петрограді.

Залишилася аспіранткою при кафедрі історії. Викладала історію в жі�

ночій гімназії. У травні 1917 року повернулася в Україну, «покликана

рідним краєм працювати в ньому» [5, с. 218]. У Полтаві взяла активну

участь у створенні 1�ї української гімназії ім. Котляревського. Викла�

дала українську мову. Із 1920 року працювала в Центральному проле�

тарському музеї Полтавщини, завідувала відділом етнографії. Органі�

зувала Кабінет славетних полтавців, куди й надходили мемуарні мате�

ріали найвидатніших полтавських діячів.

Разом із братом і сестрою Марією Євгенія Рудинська неодноразово

зазнавала репресій. У 1921 році вперше була заарештована, її випусти�

ли, не висунувши звинувачення.

У 1925 році переїхала до Києва, де створила Музей діячів науки та

мистецтва УРСР. Працювала там на посаді директора.

Притягувалася у справі СВУ (начебто її «завербував» в організацію

Сергій Єфремов), перебувала в ув’язненні 4,5 місяці. У квітні 1930 ро�

ку її звільнили з�під арешту за відсутністю доказів злочину.

Із 1925 року одночасно працювала як перекладач іноземної літера�

тури українською мовою. Перекладала твори Золя, Бальзака, Барбюса,

Мопассана та ін.
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На початку 1930�х років діяльність Музею діячів науки та мистецтва

піддали критиці. У січні 1934 року за розпорядженням адміністратив�

но�фінансового управління ВУАН його експозицію згорнули, музейне

зібрання розподілили між різними установами.

1934 року Євгенію Рудинську заарештували втретє і заслали до

Котласа.

На пенсію вийшла в 1941 році.

У 1944 році разом із братом і сестрою повернулася до Києва. У цей

час вона клопоталася про збереження родинного архіву.

Померла Євгенія Рудинська у Пущі�Водиці 1 липня 1977 року в бу�

динку для ветеранів сцени. Похована на Байковому кладовищі Києва.

Є. Рудинська вивчала творчість Панаса Мирного. 

Як відомо, роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» був написаний

у 1875 році та відразу ж надісланий до цензури. Київський окремий

цензор дав дозвіл на друк роману, але вилучив із нього найгостріші,

соціально спрямовані місця. Однак у зв’язку з появою царського ука�

зу 1876 року про заборону українського друкованого слова роман не

вийшов.

У 1877 році автори надіслали його М. Драгоманову за кордон. 1880

року Михайло Петрович, незважаючи на фінансову скруту, надруку�

вав у Женеві роман Панаса Мирного та Івана Білика. Невелику части�

ну тиражу книги переправили в Галичину, а в Наддніпрянській Укра�

їні роман тривалий час був рідкісною книгою, відразу потрапивши до

списку видань, заборонених до обігу і передруковування в Росії. І ли�

ше через два десятиліття, коли роман «Хіба ревуть воли, як ясла

повні?» з цензурних міркувань перейменували на «Пропащу силу»,

1903 року його надрукував журнал «Київська старовина». А в 1905 ро�

ці Панас Мирний видав роман окремою книжкою у видавництві «Вік»

як другий том зібрання своїх творів.

Перше повне видання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

з’явилося лише у 1925 році [2]. Його здійснила Є. Рудинська за автог�

рафом 1875 р. з відновленням усіх цензурних і авторських купюр.

До цього видання Євгенія Яківна написала післямову «Уваги до іс�

торії роману»: «До останнього часу думали, що женевське видання бу�

ло повне, без цензурних купюр. Його й повторили «Киевская старина»

та видавництво «Вік». Отже після смерті П. Мирного, 1920 р., коли всі

рукописи його потроху зібрано було в рукописному відділі Кабінету

славетних полтавців у Полтавському музеї, де одведено Мирному по�

чесне місце, �� виявилось багато цікавого, щоб з’ясувати творчість

Мирного взагалі, а зокрема й історію утворення найвизначнішого йо�
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го роману – «Хіба ревуть воли…» Виявилось також, що повного його

видання ще не було, і тільки тепер нарешті роман виходить у тому виг�

ляді, в якому його, остаточно обробивши, автори подали до цензури

1875 р. Місця, що вперше з’являються в друкові, відзначено дужками:

[]» [2, с. 306 ]. 

Музеєві Панаса Мирного Є. Рудинська подарувала рукопис своєї

післямови «Уваги до історії роману», де розглянула процес створення

всього роману: «Зерно його лежить в оповіданні Мирного «Подоріжжя

од Полтави до Гадячого» [4, с. 4 ]. Є. Рудинська зазначила, що в Про�

летарському музеї зберігаються рукописи трьох редакцій роману, і «в

них яскраво постає цікава картина зростання його з невеликої повісті

до твору на 30 розділів… У цих трьох редакціях з’ясовується також і

участь Білика в романі» [2, с. 307 ].

Після того, як родина Панаса Мирного передала основну частину

його особистого архіву до Пролетарського музею на державне збері�

гання, цей архів відразу привернув увагу дослідників, дав їм можли�

вість вивчати творчість видатного романіста. Євгенія Яківна всіляко

допомагала їм, надаючи наукові консультації. Так у 1925 році вийшла

книга М. Марковського «Як утворивсь роман «Хіба ревуть воли, як яс�

ла повні?» П. Мирного та Ів. Білика» [1], у якій автор дякував Є. Ру�

динській: «За спромогу працювати в сприятливих умовах над спадщи�

ною П. Мирного складаю свою велику подяку Ївзі Яковлевній Рудин�

ській, завідувачці рукописного відділу Полтавського Пролетарського

музею» [1, с. 3].

Працюючи в Києві, Є. Рудинська продовжувала досліджувати твор�

чість Панаса Мирного. Музей українських діячів науки та мистецтва

намітив низку видань з метою увічнення славетних діячів, відтворення

їхнього життя, творчості, доби. Так народилася книга Євгенії Рудин�

ської «Листи Василя Горленка до Панаса Мирного. 1883�1905 [3].

«Листи, що тут подаються, В. Горленко писав до одного з корифеїв ук�

раїнської літератури, та ще й до такого, що надовго зумів заховати під

псевдонімом своє ім’я і всю свою біографію, яку ці листи у великій мі�

рі розкривають» [3, с. ІІІ]. «Належачи отак усією душею справі україн�

ській, колосальну роль відіграв він у біографії Панаса Мирного як

письменника: буквально не давав він йому спокою, благаючи кінчати

«Повію», писати ще і ще, видавати написане» [3, с. 8].

Авторка висловила глибоку подяку дружині Панаса Мирного Олек�

сандрі Рудченко й Полтавському державному музею за «іконографіч�

ний матеріал, що вони ласкаво передали Музею для цього видання».

Є. Рудинська зазначила, що «цей короткий нарис Горленкового
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життя написала я вже давно й прочитала його на засіданні Комісії для

вивчення громадських рухів при УАН 6/ХІ 1925 р.» [3, с. 3].

Матеріалів до біографії Горленка дуже мало. «Я радію про те, що

друкується він тепер, – у листопаді, бо р. 1927 минуло 20 літ з дня

смерті Василя Горленка. Цей автор безумовно заслуговує на те, щоб

ушанувати його пам’ять спеціальними оглядами праці його на полі ук�

раїнської етнографії та художньої критики в галузях літератури й мис�

тецтва. На жаль, весь архів його загинув. Варто було б видати хоч лис�

ти його до інших українських діячів, яких чимало збереглося в архівах

і у приватних осіб. Хай будуть листи його до Панаса Мирного перши�

ми з них» [3, с. 3].

Джерела та література

1. Марковський М. «Як утворивсь роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

П. Мирного та Ів. Білика» / М. Марковський. – К.: З друкарні Української

Академії Наук, 1925. 

2. Мирний П., Білик І.  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Роман / П. Мирний,

І. Білик. – Харків – Київ: Книгоспілка, 1925. – Т. 2. 

3. Рудинська Є. Листи Василя Горленка до Панаса Мирного 1883�1905 рр. /

Є. Рудинська. – Київ: Українська Академія Наук, 1928.

4. Рудинська Є. Уваги до історії роману / Є. Рудинська // ПлммПМ. – 53�р.

5. Ханко В. Полтавський період життєвої долі М. Рудинського (1917 – 1924

рр.) та епістолярій його сестри Є. Рудинської / В. Ханко //Полтавська

Петлюріана. Число 5. Матеріали Шостих Петлюрівських читань,

проведених у Полтаві 22 серпня 2002 року. – Полтава, 2003. 
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Людмила Шендрик,
заступник директора з наукової роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Кількісний склад союзного війська, 
яке переправилося через Дніпро 

біля Переволочної 29$30 червня 1709 року

Полтавська битва мала далекосяжні наслідки для Європи. Відразу

після неї почав формуватися міф про цю подію. І найпершим міфот�

ворцем був московський цар Петро І. У листах, відправлених з поля

битви 27 червня 1709 року до найближчого оточення, насамперед до

царевича Олексія, Петро І назвав перемогу «неслыханною новиною»,

«неслыханною викторией», «зело превеликой неначаемой викторией»

[17, с. 228]. Тобто Петро І сприймав цю перемогу як неочікувану, ней�

мовірну, фантастичну. Але згодом постала необхідність ґрунтовніше

пояснити причини перемоги московської армії над шведською як для

себе, так і, передусім, для європейців. І. Московський цар запустив у

хід потужну пропагандистську машину: листи, реляції, підправлені

карти битви, гравюри, живописні полотна, медалі і медальйони, істо�

ричні праці – повинні були донести світу й нащадкам велич і грандіоз�

ність події. 

За понад триста років Полтавська битва обросла різними оцінками

й інтерпретаціями, які лягли в основу міфу Полтави. Чільне місце в

ньому посідає і співвідношення сил воюючих армій. Традиційним для

російської історіографії стало применшення кількості у битві своїх

військ і завищення чисельності супротивника, це ж стосувалося і

втрат. Винятком є дослідження сучасних російських істориків О. Ва�

сильєва, П. Кротова, які науково обґрунтовано підійшли до цієї тема�

тики. 

І все ж дискусійним залишається питання щодо чисельності союз�

ного війська, шведів і козаків, які переправилися через Дніпро біля
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Переволочної 29�30 червня 1709 року. Як шведські джерела, зокрема

щоденники каролінців, так і документи петровського часу подають

різні цифри: від однієї тисячі до двох�трьох тисяч усіх разом, тих, хто

подолав Дніпро. 

Яким же насправді був кількісний склад союзного війська, котре

пішло у турецькі володіння, на яку військову потугу могли опертися на

еміграції шведський король Карл ХІІ і гетьман України П. Орлик? Це

питання є темою нашої статті. Ми опрацювали документи періоду

1709�1711 років, і їх співставлення дає можливість висвітлити цю важ�

ливу проблему.

Вдамося спочатку до підрахунків чисельності шведського війська

на початок Полтавської битви та його витрат. За О. Васильєвим за�

гальна чисельність шведської армії на 27 червня 1709 року становила

26544 військовики [1, с. 67]. Під час битви, згідно з «Журналом…Пет�

ра І», 2783 військовики потрапили в полон [8, с. 202]. За П. Енглундом,

під час бою було вбито 6900 вояків [7, с. 265]. Біля Переволочної 30

червня 1709 року 14244 військовики здалися в полон. Цю цифру ми ви�

рахували на підставі списків усіх полонених, які подаються в «Журна�

лі… Петра І» [8, с. 203�219]. Отже, знаючи чисельний склад шведської

армії напередодні битви, відсумувавши втрати, ми виходимо на цифру

2617 вояків, які могли переправитися через Дніпро. Наскільки реаль�

на і точна ця кількість врятованих? Чому шведські джерела дають зов�

сім різні відомості? Наведемо основні з них. Невідомий автор «Що�

денника відступу шведського короля до Бендер після Полтавського

бою», опублікованого 1740 року в Лондоні у книзі «Військова історія

Карла ХІІ, короля Швеції», зазначив: «Король прийняв рішення пе�

реправитися через Борисфен, віддавши накази близько тисячі вер�

шникам і піхотинцям, не враховуючи драбантів, кінних ополченців,

придворних, канцелярії й козаків… близько двох тисяч наших людей

були переправлені» [24, с. 96�97]. Слід зазначити, що автор цього «Що�

денника» був безпосереднім учасником подій.

Отже, називається 2 тисячі всього союзного війська. Шведський іс�

торик А. Стілле обрахував невійськових, які супроводжували Карла

ХІІ до Бендер, їх орієнтовно 50�60 осіб [21, с. 166]. Зазначимо, що ос�

новна їх кількість із жінками і дітьми – 6494 особи – потрапили в по�

лон у Переволочній [7, с. 315]. За А. Стілле, Дніпро подолало чимало

шведських вояків, «полководець Мазепа, Войнаровський, багато знат�

них запорожців і 3000 нижчих чинів, які, вірогідно, подолали Дніпро

вплав» [21, с. 167]. Тобто історик назвав окремо кількість українських

вояків. Словацький священник Д. Крман, який здійснив свою «одісе�
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яду» із союзною армією, у подорожньому щоденнику занотував, що

через Дніпро переправилося близько двох тисяч шведів і стільки ж ма�

зепинців та запорожців. [12, с. 107] Схожу цифру назвав і автор ґрун�

товної монографії «Мазепа» Б. Кентржинський, котрий працював в

архівах Стокгольма, Упсали: «Мазепу й Гордієнка супроводжувало

1,5�2 тисячі запорожців, така ж кількість і шведського загону, який

супроводжував Карла ХІІ до Туреччини» [9, с. 382].

Важливим джерелом для з’ясування цього питання є донесення

надзвичайного представника англійського уряду в Москві Ч. Вітворта.

Як зазначив Т. Мацьків, Ч. Вітворт «мав добрі зв’язки з високими уря�

довцями та старшинами, зокрема з англійськими офіцерами в москов�

ській армії, був не тільки добре поінформований про події і людей, але

писав про них без пристрастей, об’єктивно» [14, с. 135]. В уточненій

інформації від 27 липня 1709 року Ч. Вітворт повідомив свій уряд:

«Карл ХІІ з 2 чи 3 тисячами кавалерії перебрався через Дніпро» [5,

с. 217]. Сучасний історик, полтавець В. Молтусов на підставі швед�

ських та російських джерел констатував, що з Карлом ХІІ, окрім ви�

щих офіцерів, «Дніпро подолали дві тисячі регулярної кавалерії (нею

командували підполковники Сільверхельм і Функ) і 2�3 тисячі запо�

рожців з Мазепою, Гордієнком, Орликом і Ломиковським» [15, с. 387].

Отже, цифра понад дві тисячі шведських військовиків є найбільш ре�

альною.

Щоб переконатися в цьому, ми провели такі подальші дослідження

й підрахунки. За П. Енглундом, під час відступу союзного війська від

Полтави до Переволочної, у локальних сутичках з московським вій�

ськом біля Нових Санжар і Кобеляк втрат не було, натомість чимало

вояків потонули у Дніпрі під час переправи, але кількість їх невідома

[7, с. 291]. Переслідувати відступаючого супротивника Петро І відпра�

вив 6�тисячний кінний загін під командуванням Г. Волконського. До�

несення цього командира московському командуванню свідчать про

те, що вже 4 липня він захопив у полон 5 офіцерів і кілька солдатів [22,

с. 213]. Але, справжня трагедія розігралася на Бузі 8 липня 1709 року,

коли паша Очакова не надав вчасно засобів для переправи. За повідом�

ленням Г. Волконського, близько 500 шведських вояків загинули під

час бою чи потонули в річці, 216 були захоплені в полон [22, с. 215]. 

Наступні втрати шведського війська сталися 23 вересня 1709 року

під Чернівцями. Ще у серпні 1709 року Петро І послав військовий кон�

тингент під командуванням бригадира Г. Кропотова до кордону з

Молдавією з метою протидіяти спробам Карла ХІІ піти в Угорщину.

Саме з розвідувальною метою шведський корпус у складі генерал�
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квартирмейстера А. Юленкрука і королівського генерал�адьютанта Гі�

лена Клоу був посланий до Угорщини і в районі Чернівців у лісі потра�

пив у засідку. Кількість загиблих шведів під час бою джерела не нази�

вають. Натомість Г. Кропотов дав детальний розпис полонених, їх 560;

якщо виключати із цього списку лікарів, священників писарів, реміс�

ників, – залишиться 525 військовиків [18, с. 1291�1293]. Підсумувавши

всі втрати, виходимо на цифру 1249 вояків. Звернемося до вихідної

кількості – 2617, відмінусуємо 1249, залишиться 1368, але в цю кіль�

кість входить невідома кількість тих, які затонули в Дніпрі та загинули

під Чернівцями. 

Під час «калабалику» 12�13 лютого 1713 року – військової сутички

Карла ХІІ з турками і татарами – шведський король мав від 600 до 1000

озброєних воїнів проти 14�30 тисяч турецько�татарського війська [3,

с. 415]. Втрати шведів невідомі, яничар – 200 [23, с. 220]. Наприкінці

1714 року Карл ХІІ покинув турецькі володіння. Шведи повинні були

пройти через Європу у складі 5�ти «дивізій», у кожній «дивізії» по три

загони, в кожному загоні по 100 осіб – усіх разом 1500 [3, с. 437]. Граф

Т. Бьєльке, учасник турецького «сидіння» Карла ХІІ, в мемуарах заз�

начив, що з королем із Туреччини виїхало близько 1500 шведів [3,

с. 415]. На території Австрії шведські «дивізії», якими командував

А. Спарре, перерахували (вони рухалися окремо від невеликої групи

супроводу Карла ХІІ) – в них було 1168 осіб [3, с. 445]. Цей контингент

і повернувся до Швеції. А відтак дані Ф. Вейє, шведського лейтенанта,

К. де Турвіля, французького найманця, який служив у шведській гвар�

дії, про тисячу – тисячу двісті осіб, котрі подолали Дніпро з Карлом

ХІІ, не відповідають дійсності [11, с. 225; 4, с. 629]. 

Ще менший контингент врятованих з Карлом ХІІ називають доку�

менти петровського часу, зокрема «Обстоятельная реляция о Полтав�

ской битве» � 600�700 вояків [17, с. 244, 264]. Ця ж «Обстоятельная ре�

ляция…» повідомляє, що «Зрадник Мазепа за декілька годин до коро�

ля перейшов Дніпро разом з деякими із своїх зрадників�однодумців»

[17, с. 265]. У зневажливому тоні пише про І. Мазепу і П. Кротов ка�

жучи, що гетьман ще вдень 29 червня переправився через Дніпро:

«Гетьман показував приклад – тікав попереду всих полтавських втіка�

чів [13, с. 460]. З таким же сарказмом цей історик відгукується про ма�

зепинських козаків і запорожців: «Страх і розуміння ними найближ�

чих і коротких за часом «перспектив» призвели до того, що, коли пере�

довий російський корпус досягнув Дніпра, всі вони були вже на друго�

му березі Борисфену» [13, с. 455]. Але звернемося до шведських оче�

видців. «Дуже в пригоді нам стали козацькі вершники, багато з яких
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були вправними плавцями. Вони роздяглися й заскочили на своїх не�

високих сильних коней, які були без сідел, заохотивши таким чином

велику кількість коней слідувати за ними. Коли ті коні, на яких вони

сиділи, стомилися, вони зістрибнули у воду й попливли поряд з ними,

одночасно тримаючи їх за вуздечки. Таким способом ці люди перепра�

вили на протилежний берег значну кількість коней без особливих зу�

силь» [24, с. 98]. 

Справді, зусиллями козаків були переправлені через Дніпро коні, і

все військо степом рухалось верхи; для поранених – підводи, для геть�

мана – карета, пораненому королеві – зручний татарський візок. І.

Мазепа справді зі своїм супроводом першим переправився на правий

берег Дніпра і чекав на решту війська. Він «звелів своїм провідникам

відвести вперед загін Карла ХІІ. Сам разом з частиною запорожців та

седерманландцями чекав кілька годин, маючи напоготові переправле�

ні однокінні вози для поранених. Коли поранених розмістили, Мазепа

вирушив у дорогу і надвечір 30 червня, догнавши шведський загін,

приєднавсь до нього» [9, с. 390]. Союзному війську потрібно було по�

долати понад 350 кілометрів безлюдного степу, місцевість, яка навіть

не мала власних найменувань. «Проте наші козаки, – записав у що�

деннику шведський учасник походу, – вели нас, як капітани у відкри�

тому морі, знаючи всі долини й річечки, усі болота, що трапилися на

нашому шляху. Сам Мазепа теж не був невігласом у будь�якій частині

цього степу, який він часто перетинав з козаками в останній війні

Московії з турками, яка відбулася в кінці минулого сторіччя. Тоді він

безупинно нишпорив усією цією місцевістю аж до Очакова, і цілком

імовірно, що саме він порадив королю обрати цей маршрут» [24, с. 98].

Гетьман виділив групу запорізьких розвідників, які здійснили об�

манний маневр для бригади Г. Волконського, котрий пішов хибним

шляхом і втратив час, а союзники змогли відірватись від переслідува�

чів. Підбив підсумок цій епопеї шведський історик А. Стілле: «Мазепа

і його козаки, на щастя, були досвідченими степновиками, котрі звик�

ли орієнтуватися по сонцю і зірках; якби козаків не було зі шведами, ті

заблукали б і загинули» [21, с. 167].

Запорожці разом зі шведами збудували земляне укріплення на

Руській косі (сучасне с. Лиман біля Миколаєва) для захисту переправи

через Південний Буг [12, с. 115]. Тут відбувся бій. Про втрати шведів

ми писали вище. Козаки билися до останнього. Частина з них була

вбита, інші, добре знаючи степ, втекли від переслідувачів, а згодом

приєдналися до союзного війська. У ХІХ столітті на Руській косі було

віднайдено понад 300 шведських і польських монет [10, с. 157]. На те�
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риторії Яхт�клубу (сучасний Миколаїв) у ХІХ столітті віднайшли

бронзову гармату з абревіатурою полтавського полковника П. Герци�

ка, яка належала козацькому загону І. Мазепи [2, с. 353]. Ці знахідки

підтвердили історичні джерела про події, які відбулися тут 8�9 липня

1709 року.

Отже, спочатку українська складова союзної армії була чисельніс�

тю понад 3 тисячі запорожців, 50 старшин, 500 козаків Гетьманщини

[6, с. 155]. Вже на марші з Очакова до Бендер гетьмана І. Мазепу і Кар�

ла ХІІ доганяли окремі групи козаків. 21 серпня 1709 року австрій�

ський посол у Стамбулі Тальман повідомив свій уряд, що «…на цей час

король Карл ХІІ знаходиться ще в Бендерах при сераскирі Юсуф�паші

і зібрав там із своєї розбитої армії поступово корпус із 5000 осіб» [4, с.

688]. Поповнення в Бендерах тривало й далі. С. Агрелль занотував, що

«у вересні прибув «гурт» запорожців, які йшли пішки за нами» [9,

с. 405]. У шведському канцелярському журналі від 15 вересня 1709 ро�

ку є запис про кількасот січовиків, «які пройшли пустелею, щоб роз�

шукати його Величність і сказати, що в дорозі ще йдуть чималі гурти,

бо не можуть знайти безпечного місця, де б їх не переслідували жор�

стокі московити» [9, с. 405].

Кількісний склад союзного війська був і під пильною увагою мос�

ковського царя. Так, 16 серпня 1710 року бригадир Г. Кропотов пові�

домив Петра І, що «біля Бендер і у Волоській землі перебуває 4 тисячі

запорожців» [19, с. 506]. Через рік, у вересні 1711 року, московський

цар отримав інформацію, що «у Бендерах 2 тисячі запорожців, а на р.

Дністер стоїть 8 тисяч запорожців в усякій готовності» [20, с. 446]. Та�

кий військовий контингент аж ніяк не назвеш «жалкими бандами ка�

зацких сторонников Мазепы», як писав російський історик М. Молча�

нов [16, с. 289]. На запорізьке військо й опирався у своїх державниць�

ких планах гетьман П. Орлик, врахувавши інтереси запорожців у

«Правовому укладі та Конституції відносно прав і вольностей Війська

Запорізького» та використовуючи цю значну військову потугу впро�

довж 1711�1714 років з метою відвоювання Правобережної України.

Розраховував на запорожців і шведський король Карл ХІІ, поновивши

шведсько�український договір, коли підписав його з новообраним

гетьманом П. Орликом.

Прикінцеві зауваги:

1) підрахунок втрат шведського війська від переправи біля Переволоч�

ної до Очакова, у Чернівцях дає цифру 1249 осіб, але до цієї кількос�

ті слід додати невідоме число тих, які потонули в Дніпрі та загину�

ли під Чернівцями;
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2) у Швецію повернулося 1168 вояків (без супроводу Карла ХІІ);

3) реальна цифра врятованих шведів на правому березі Дніпра – не

менше 2,5 тисяч військовиків (без цивільних);

4) переправу через Дніпро та супровід через степ союзникам забезпе�

чили гетьман І. Мазепа та запорожці;

5) українська складова союзного війська понад 3,5 тисячі; кількість за�

порожців постійно збільшувалась за рахунок прибулих з України. 
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Сергій Макаренко,
науковий співробітник ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Прапори шведської піхоти 
у Полтавській битві

З давніх часів вексилоїд або прапор, що брав участь у битві, сприй�

мався як щось напівсвященне. У Середні віки і наступні століття но�

вий прапор освячувався до битви та благословлявся священниками, а

після кампанії зберігався у місцевому храмі.

Правила, прийняті у XVIII столітті, чітко регламентували і малю�

нок, і кількість прапорів у полку. З цього часу почав складатися звич�

ний прапорний комплекс: прапор обов’язково повинен був мати древ�

ко (палю, ратище), наконечник (верхівку, дротик) та полотнище. Ці

три частини були нероздільними, з ними слід було поводитися як з

єдиним цілим; але при цьому врятування від захоплення ворогом на�

віть одного тільки наконечника чи шматка полотнища зберігало честь

усього полку. Поступово у багатьох країнах прапори стандартизува�

лись, усе більша їх кількість отримувала національні риси [14, с. 76].

На початку XVII століття регулярні армії вже складалися з постій�

них військових одиниць, які у свою чергу поділялися на суворо визна�

чену кількість підрозділів. Прапори тоді досягли неймовірних розмі�

рів, навіть часто перевищували зріст людини. Під час Тридцятилітньої

війни (1618�1648 роки) підрозділ, яким командував особисто полков�

ник, мав прапор, що кольором відрізнявся від прапорів решти підроз�

ділів полку. У більшості країн кольором прапора полковника був білий

[14, с. 77].

Шведська армія була серед тих, хто запроваджував моду у застосу�

ванні нової тактики, зброї, уніформи, організаційно�штатної структу�

ри. На початку Великої Північної війни кожен шведський піхотний

полк індельти складався з двох батальйонів. У свою чергу батальйон

поділявся на чотири роти [10, с. 19]. Отже, увесь полк складався з

восьми рот, тільки Нерке�Вермландський полк у своєму складі мав де�

сять рот [23, с. 78]. Перша рота у полку називалася лейбротою. Нею че�

рез капітан�лейтенанта командував особисто полковник [10, с. 19].

Кожна рота мала власний прапор. Прапор лейброти мав назву

лейбпрапора. Це біле прямокутне полотнище, в центрі якого був зоб�
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ражений вишитий золотом великий державний герб Швеції, а у вер�

хньому куті біля древка розміщувалося зображення герба того лену

(області), звідки комплектувався полк. Над державним гербом стояли

три великі латинські літери «CRS». Ними починалися слова «Carolus

Rex Suecica» – «Карл Король Шведський». Прапор лейброти вважався

полковим прапором. Інші ротні прапори мали полотнища кольору

свого лену (адміністративно�територіальної одиниці). У центрі полот�

нища містилося зображення герба лену.

У лейбгвардійському полку усі ротні прапори мали білий колір [10,

с. 24]. На прапорі лейброти був зображений великий державний герб

Швеції, а на інших – вензель короля Карла ХІ – дві перехрещені літе�

ри «С», одна з яких була дзеркальною щодо другої. Зображення числа

«ХІ» у вензелі – відсутнє. У верхній частині полотнища усі ротні пра�

пори мали напис латиною «Dilectumq[ue] Deo Nulla Ruina Premit» –

«Обраний Богом не боїться поразки». По периметру полотнища було

зображено 29 корон. Авторові не вдалося знайти пояснення кількості

корон. Цілком можливо, що кожна корона символізувала один швед�

ський або фінляндський лен. На сьогодні збереглося тільки зображен�

ня прапора мушкетерської роти лейбгвардії. За свідченням Л. Кужелє�

вої, у 1959 році оригінальний гвардійський лейб�прапор міг зберігати�

ся у Ленінградському артилерійському історичному музеї (сьогодні

Військово�історичний музей артилерії, інженерних військ та військ

зв'язку) [16, с. 418]. Цілком можливо, що на ротних прапорах лейб�

гвардійського гренадерського батальйону у всіх кутах були зображені

гранати. Реконструкцію зображень прапорів гренадерських рот та лей�

броти здійснив шведський дослідник та розробник сайту «Tacitus»

Ор’ян Мартінсон [24].

Оскільки у складі лейбгвардійського полку було 25 рот (4 батальйо�

ни по 6 рот та одна рота, яка постійно охороняла королівський палац у

Стокгольмі), то відповідно і прапорів було 25 [9, с. 66]. Усі інші піхот�

ні полки, за винятком Нерке�Вермландського, мали по 8 прапорів.

Нерке�Вермландський полк мав 10 прапорів.

За О. Васильєвим та О. Беспаловим, стандартним розміром полот�

нищ прапорів усієї шведської піхоти вважався 170 см у висоту та 212 см

у довжину [10, с. 24], [7, с. 16]. За дослідженнями Ларса�Еріка Хьог�

лунда та Оке Сальнеса, висота полотнища мала бути 180�190 см, а дов�

жина 210 см [23, с. 44]. У фондах музею історії Полтавської битви збе�

рігаються два шведські піхотні прапори. Один із них належав Аболанд�

ському (Аболандсько�Бйорнеборзько�Нюландському) третьочергово�

му полку Г. Й. Врангеля. Розміри його полотнища 180х220 см. Другий
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– ротний прапор невідомого батальйону – має полотнище розміром

170,5х181,5 см [15].

За розцінками Карла ХІ, виготовлення ротного прапора коштувало

26 2/3, а лейбпрапора – 40 срібних далерів [23, с. 44].

Для виготовлення прапорів використовували шовк двох видів: таф�

ту або камку. Майже всі шведські піхотні прапори, взяті московитами

під Полтавою та Переволочною, були виготовлені з тафти.

У 1701 р. Карл ХІІ наказав забезпечити ліфляндські батальйони на�

родного ополчення полотняними прапорами. Імовірно, що саме один

із таких прапорів зберігається у фондах музею історії Полтавської бит�

ви. У фондових документах зазначено, що московити захопили його в

бою під Полтавою, однак джерел, які б підтверджували цей факт, не

виявлено [15].

Для виготовлення полотнища брали шовк визначеного кольору.

Коли полотнище мало два кольори, то різнокольорові частини зшива�

ли між собою. Зображення на прапор з обох боків наносили фарбою,

нашивали або гаптували.

Прапор прикріплювався до древка спеціальними прапорними цвя�

хами з мідними капелюшками. Ротний прапор Аболандського третьо�

чергового полку має коричневого кольору древко діаметром 3 см. На

жаль, його нижня частина відсутня, тож судити про висоту древка не

можна. Угорі на древко за допомогою конусоподібної трубки прикріп�

лена латунна верхівка (дротик). Вона виготовлена у формі листоподіб�

ного наконечника списа висотою 14,2 см і шириною 7 см.

Знизу до древка кріпився металевий підток, який слугував для пра�

пора опорою. Таких декоративних елементів, як бахрома та китиці, ха�

рактерних для кавалерійських штандартів, шведські піхотні прапори

не мали.

Обов’язок носити прапор було покладено на фенрика (прапорщи�

ка) –наймолодшого за чином офіцера роти. На марші, коли рота йшла

колоною, фенрик з прапором ішов у середині колони. Він очолював

четвертий (з шести) дивізіон (пікінерський). Праворуч і трохи позаду

від нього йшов підпрапорщик. Разом фенрик і підпрапорщик станови�

ли прапорний ескорт [22, с. 38]. При шикуванні роти в лінію фенрик

ставав перед строєм по центру, а підпрапорщик позаду нього [22, с.

156]. У бою прапори заносили в глибину строю.

У таборах ротні прапори батальйону разом зі зброєю розміщували

під охороною поруч з наметами рядових та капралів [25, с. 93]. Іноді їх

зберігали централізовано – на гауптвахтах (головних вартах). Коли не

було боїв, прапори зберігалися у згорнутиму вигляді в чохлах.
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У мирний час бойові прапори зазвичай зберігали у храмі тієї пара�

фії, до якої належала ця частина чи рота. Вручення нових прапорів бу�

ло надзвичайно урочистим заходом. Під час церемонії підрозділ прий�

мав відповідальну та сувору військову присягу. Фенрик давав клятву

захищати прапор до останньої краплі крові. Згідно з ритуалом, кожен

солдат роти допомогав забивати численнні прапорні цвяхи, якими по�

лотнище кріпилося до древка [13, с. 219]. Є такі цвяхи і на ротному

прапорі полку Врангеля. Теоретично їх там повинно бути близько пів�

тори сотні (за кількістю солдатів у роті). На жаль, точно перерахувати

цвяхи немає можливості – через поганий стан прапор зберігається у

згорнутому вигляді.

Втрата прапора була великою ганьбою для всього військового під�

розділу. Іноді полотнище просто зривали з древка, тільки б воно не діс�

талося ворогу [13, с. 219]. Відчайдушні спроби врятувати прапор відсте�

жуються і у деяких джерелах XVIII століття. Густаф Адлерфельд заноту�

вав, як 30 серпня 1708 року під Малатіце (Молятичами) один швед�

ський солдат кинувся в болото, щоб наздогнати та вбити московського

офіцера, який виносив два захоплені шведські прапори [17, с. 205].

Наприкінці 1709 року до Оружейної палати Московського Кремля пе�

редали на зберігання захоплене під Лісною древко із залишками полот�

нища лейбпрапора Уппландського третьочергового полку. Два прапо�

ри Ліфляндського полку Делагарді надійшли взагалі без полотнищ [5,

с. 435]. Тоді ж до Оружейної палати передали і взятий під Полтавою

ротний прапор Нерке�Вермландського третьочергового полку Сталя.

Полотнища на древкові було всього на два вершки (близько 9 см) [5,

с. 436]. Цілком можливо, що полотнища з цих прапорів були зірвані

навмисно, щоб не дісталися ворогу. Крім того, що втрата прапора дуже

ускладнювала маневр підрозділу під час бою, вона тягла за собою сер�

йозне покарання винних аж до розформування частини.

Під Полтавою шведські піхотні полки індельти мали прапори, от�

римані ними переважно у 80�90�х роках ХVII століття. У ході бойових

дій деякі стяги втрачалися. Втрачені стяги через деякий час поновлю�

вали. Дизайн більшості прапорів розробляв художник Олаф Гоффман

[23, с. 45].

Розформовані у жовтні 1708 року третьочергові полки (батальйони)

корпусу Левенгаупта отримали прапори у 1700 році – під час форму�

вання. Аболандський третьочерговий полк Врангеля у 1704 році свої

прапори втратив, а нові отримав лише у 1706 році [23, с. 128]. Езель�

ський батальйон народного ополчення отримав прапори теж під час

свого формування, але у 1702 році [23, с. 135].
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Група наковців Державного Ермітажу у 1959 році дійшла висновку,

що шведські полки нібито отримували безстрокові прапори, які слу�

жили у полках або до повного зносу, або до втрати в бою. На цю думку

їх наштовхнули два начебто «полтавські» трофейні прапори часів ко�

роля Густафа І Вази. До «полтавських трофеїв» вони були віднесені у

1883 році каталогом Артилерійського музею [19, с. 44]. Виходило, що

під Полтавою шведи мали прапори, яким могло бути близько 150 ро�

ків! Реально жоден прапор не витримав би такого тривалого терміну

експлуатації, тим більше в армії країни, яка майже постійно вела вій�

ни. Викликає подив, чому науковці не звернулися до більш ранніх та

точних документів першої половини ХVІІІ століття, а довірились тим,

які з’явилися тільки через 174 роки після Полтавської битви.

На початку Великої Північної війни в Європі існувала традиція під

час облоги фортеці заступати у траншеї під розгорнутими прапорами.

Після зайняття позиції прапор розміщували на парапеті. Однак через

кілька років від цієї традиції стали відмовлятися. Досвід засвідчив, що

прапори не тільки вказували ворогу місцезнаходження полку, але ще й

вводили артилеристів фортеці у спокусу наводити на них гармати, що

призводило до значних втрат, особливо серед чатових [18, с. 76]. Не

знайдено свідчень і того, що облога Полтавської фортеці шведами теж

здійснювалася під розгорнутими прапорами. Швидше за все, прапори

були в облогових таборах підрозділів, які її здійснювали.

Цікаво, що у так званому «Щоденнику військових дій Полтавської

битви», більш відомому як «Щоденник Келіна», описується штурм

Полтавської фортеці під розгорнутим прапором. 1 червня 1709 року

«неприятель чинил сильной приступ с двух сторон, и уже было взошел

на вал крепости со знаменем и барабанщик бил взятье» [12, с. 267]. Од�

нак якимись іншими російськими або шведськими джерелами цей

штурм не підтверджується. Навпаки, є джерела, які його спростову�

ють. Фенрик Роберт Петре був одним із учасників облоги Полтавської

фортеці. 1 червня (2 червня за шведським календарем) 1709 року у

власному щоденнику він занотував: «Я був на чергуванні у траншеях.

Знову нічого цікавого не відбулося» [6, с. 26].

Прапори під час облоги Полтави могли зберігатися і в приміщенні

гауптвахти біля штаб�квартири короля Карла ХІІ. 18 травня 1709 р. два

фенрики лейброт Далекарлійського та Гельсингського полків здали на

зберігання свої прапори саме до гауптвахти. Це сталося після передис�

локації згаданих полків із облогового табору до монастиря. Серед тих,

хто охороняв прапори, був і солдат, який в бою під Малатіце відбив за�

хоплений московитами шведський прапор [6, с. 20]. Очевидно, це був
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той самий солдат, якого згадував Г. Адлерфельд. Тоді шведи втратили

6 прапорів [2, с. 389]. Цікаво те, що в нагороду за свій подвиг солдат�

«далекарлієць» отримав 30 дукатів.

Відомо, що під Полтавою напередодні битви було зосереджено 12

шведських піхотних полків. Шість із них через значні втрати були ско�

рочені до однобатальйонного складу. Враховуючи те, що лейбгвардій�

ський полк був чотирибатальйонним, – усього під Полтавою було 20

піхотних батальйонів. На жаль, невідомо, чи Нерке�Вермландський

полк на той час був ще десятиротним, чи його могли скоротити до

восьмиротного. Беручи до уваги останній факт, можна впевнено ска�

зати, що на 27 червня 1709 року шведська піхота під Полтавою склада�

лася з 88�90 рот. Отже, теоретично і прапорів мало б бути 88�90. З ци�

ми прапорами шведська піхота і мала йти в бій.

Отримавши перемогу під Полтавою, московська армія здобула 137

шведських прапорів та штандартів, 93 з яких були піхотними [3, с. 499].

22 прапори та штандарти захопила лівофлангова дивізія Л. Аларта [13,

с. 228]. Кількість трофейних прапорів трохи перевищує розрахункову,

і це при тому, якщо припустити, що шведи втратили свої прапори пов�

ністю. Незважаючи на розгром, шведська піхота не могла втратити всі

прапори. Навіть у таких складних обставинах солдати першого баталь�

йону лейбгвардії захопили 4 московські стяги [13, с. 252]. Усе це наво�

дить на думку, що шведи під час битви мали значно більше прапорів.

Чи не міг Карл ХІІ для підняття бойового духу розпорошеним по різ�

них полках солдатам колишнього корпусу Левенгаупта дозволити піти

у вирішальний бій з їхніми вцілілими стягами– Прямих свідчень, які б

це підтверджували, немає, але вважаю, що ця версія має право на існу�

вання. Таких піхотних прапорів у шведів під Полтавою близько 34.

Рівно стільки ж під Лісною вони втратили.

Якщо врахувати втрату 6 прапорів під Малатіце, то під Полтавою

мало б бути ще й 18 піхотних стягів, які належали скороченим ротам

діючих полків шведської піхоти. 

Отже, всього під Полтавою шведи мали близько 142 піхотних пра�

порів.

На жаль, невідома кількість піхотних прапорів, взятих московита�

ми біля Переволочної. Усього ж, разом із рейтарськими штандартами

та драгунськими прапорами, під Переволочною шведи втратили 142

стяги [3, с. 503]. Цікаво, що на зберігання в Оружейну палату Москов�

ського Кремля здали тільки 89 піхотних прапорів, тобто навіть на

4 менше, ніж було здобуто під Полтавою. Куди поділася решта – неві�

домо.
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У документі під назвою «Запись в Оружейной палате именного ука�

за Петра І о приёме шведских трофеев и опись принятых в Оружейную

палату оружия, знамён, литавр и других военных припасов, взятых в

битве при Лесной и Полтавской баталии» (далі «Запис») подано опис

взятих на зберігання прапорів. Приймаючи їх у капітан�поручика

лейбгвардії Семенівського полку Олексія Паніна, отримувач запису�

вав назву полку або прізвіще його командира, кількість отриманих

прапорів, вид шовку, кольори полотнищ та деяких зображень на них,

стан полотнищ та древків, наявність наконечників. Іноді вказувалася і

техніка нанесення зображення. На жаль, наявність такого справді цін�

ного документа не дає відповідей на всі питання, які цікавлять дослід�

ників. На допомогу О. Паніну та Нєвєжину була виділена група поло�

нених шведських офіцерів, які мали б ідентифікувати трофейні прапо�

ри. Очевидно, група була невеликою, а знання офіцерів про прапори

обмежені, – належність шістьох тафтяних біло�жовтих стягів шведи

так і не визначили [5, с. 437]. Записані назви полків та прізвища ко�

мандирів часом спотворені настільки, що дуже важко зрозуміти, про

який саме полк ідеться. Але найгірше те, що практично відсутній опис

гербів на полотнищах. Спробу розібратися у записаних назвах полків

робив Г.О. Богуславський, який звернув увагу на розбіжності у назвах

та переліках шведських піхотних полків, що подані у «Записі» та в

«Журнале или поденной записке… Петра Великого» [8]. Аналіз низки

джерел та наукових праць, передусім сучасних шведських та росій�

ських істориків, дозволив авторові цього дослідження встановити

справжні назви усіх записаних у документі шведських піхотних полків.

Нижче подано всю досліджену автором статті інформацію про піхотні

прапори, які шведи мали під Полтавою.

Лейбпрапор Далекарлійського полку індельти: полотнище з тафти бі�

лого кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції,

а у верхньому куті біля древка – герба Даларни.

Сім ротних прапорів: полотнища з тафти лазурового кольору, у

центрі яких зображення герба Даларни – у вінку покладені навхрест

золоті стріли з наконечниками, спрямованими вгору, над ними – зо�

лота корона. Під Полтавою полк мав ротні прапори, отримані ним у

1691 році [23, с. 71].

Далекарлійський та Вестерботтенський полки першими вступили у

бій. Штурмом оволоділи двома редутами, під час штурму третього заз�

нали серйозних втрат і змушені були відійти до Яківчанського лісу, де

й були остаточно розбиті. Залишки полку біля Хрестовоздвиженсько�

го монастиря здалися в полон.
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У «Записі» Далекарлійський полк названий Далтовим. На зберіган�

ня в Оружейну палату здали: «Регименту Далтова четыре знамя тафтя�

ные лазоревые, гораздо ветхи, избито в лоскутья з дротики» [5, с. 437].

Лейбпрапор Вестерботтенського полку індельти: полотнище з тафти

білого кольору, у центрі зображення великого державного герба Шве�

ції, а у верхньому куті біля древка – герба Вестерботтена.

Сім ротних прапорів: полотнища з тафти блакитного кольору, у

центрі яких зображення герба Вестерботтена: в усіяному золотими

шестипроменевими зірками полі біжить, обрамлений вінком, північ�

ний олень. Під Полтавою полк мав ротні прапори, отримані ним у

1692 році [23, с. 76].

Під час Полтавської битви Вестерботтенський полк пройшов такий

самий бойовий шлях, що і Далекарлійський.

Один ротний прапор «вестерботтенців» помилково прийняли до

Оружейної палати як здобутий під Лісною, де Вестерботтенський полк

ніколи не був: «Вестемботнища регименту одно знамя голубое з дроти�

ком» [5, с. 435]. Можливий альтернативний варіант: цей прапор Вес�

терботтенський полк втратив ще до Полтавської битви.

Плутанина мала місце і під час запису «полтавських» трофеїв. Тут

Вестерботтенському полку (Регименту Вчетербонтора) помилково

приписали три чорно�білі ротні прапори Гельсингського полку [5,

с. 437].

Лейбпрапор Єнчепінзького полку індельти: полотнище з тафти білого

кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а у

верхньому куті біля древка – герба Єнчепінгу.

Сім ротних прапорів: тафтяні полотнища складалися з трьох гори�

зонтальних смуг червоного та трьох смуг жовтого кольорів. У центрі

полотнища зображення герба Єнчепінгу – у лавровому вінку на пагор�

бі замок з трьома вежами. Герби намальовані золотою та срібною фар�

бами. Прапори полк отримав у 1703 та 1704 роках [23, с. 70].

Єнчепінзький полк у складі одного батальйону разом з лейббаталь�

йоном Нерке�Вермландського полку розпочав бій зі штурму третього

редута. Далі і єнчепінгці, і нерке�вермландці розділили долю з дале�

карлійцями та вестерботтенцями. Під час прийому прапорів в Ору�

жейну палату три ротні стяги єнчепінгців записали як здобуті під Ліс�

ною: «Полковника Букволта (Бухвальда) три знамя красные с жолтым,

писаные, с дротиками» [5, с. 435]. Єнчепінгський полк до корпусу Ле�

венгаупта не входив, тож під Лісною він бути не міг. Вірогідніше, що

три записані прапори він втратив під Малатіце 30 серпня 1708 року.

Під Полтавою – Переволочною полк втратив 5 ротних прапорів: «Ре�
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гименту Гинкапинк пять знамён тафтяных красная с жолтою через по�

лосу, гербы прописаны золотом и серебром, двух дротиков нет» [5,

с. 436]. Залишається незрозумілим, чому ротних прапорів разом вісім,

адже їх повинно бути не більше семи.

Лейбпрапор та ротні прапори лейбгвардії піхотного полку. Опис пра�

порів подано вище. Виготовлялися вони, напевно, з якогось особли�

вого виду шовку, невідомого приймальнику Оружейної палати, інак�

ше він не назвав би тканину просто білою [5, с. 436]. Тут слід зазначи�

ти, що стиль та форма запису наводять на думку, що трофеї, здобуті

московитами під Лісною та Полтавою, описували різні люди. Прий�

мальник «полтавських» трофеїв сумлінніше поставитися до справи,

ніж приймальник трофеїв, здобутих під Лісною. За винятком стягів

лейбгвардійського полку, для всіх інших прапорів у нього точно вказа�

ний вид шовку, кольори стягів названі точніше. У дев’яти випадках

вказана техніка нанесення зображень. Під Полтавою гвардійці мали

прапори отримані ними, ймовірно, у 1686 чи 1691 році. Три прапори із

зображенням по кутах чотирьох гранат були виготовлені у 1702 році

[23, с. 101].

Шведська піша гвардія пройшла редути на правому фланзі. Гвар�

дійці готувалися штурмувати московський табір, але були відведені до

Малобудищанського лісу. Під час другого етапу битви усі чотири ба�

тальйони полку стояли у бойовій лінії – два на правому фланзі, ще два

– по центру. Гвардійці трималися до останнього, але були розбиті і

зазнали великих втрат. У цей час загін із 200 гвардійців, можливо з рот�

ним прапором, перебував неподалік Полтавської фортеці. Після по�

разки шведів у битві загін відступив до Пушкарівки. В Оружейну пала�

ту прийняли: «Регименту Гардии шестнадцать знамен материи белой,

гербы на всех писаны золотом, у шести нет дротиков, а десять с дроти�

ками; ветхие» [5, с. 436]. Безпосередньо під Полтавою гвардія втрати�

ла шість прапорів [3, с. 499]. Решту – десять, ймовірно, вже під Пере�

волочною.

У 1959 році Л. Кужелєва подала опис двох шведських гвардійських

прапорів, які зберігалися у Ленінградському артилерійському історич�

ному музеї. Перший із них вона описала так: «Прапор гвардійського

полку, білий, шовковий, усіяний невеликими золотими коронами. У

центрі шведський герб, який підтримують два золоті леви» [16, с. 418].

Судячи з опису, це прапор лейброти, реального зображення якого до

цього часу немає у жодному довіднику. Другий прапор описаний так:

«Прапор гвардійського полку, шовковий, блакитний, усіяний невели�

кими золотими коронами. Посередині вензель з літер С (Карл); над
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вензелем велика золота корона, яку підтримують два золоті леви (збе�

реглася тільки третя частина прапору)» [16, с. 418]. За описом це рот�

ний прапор пішої лейбгвардії. Питання є тільки до кольору полотни�

ща, адже усі прапори гвардії, здобуті московитами під Полтавою – Пе�

револочною, були «материи белой». Можливо, що з часом полотнище

просто втратило свій первісний колір. На жаль, Л. Кужелєва нічого не

повідомила про те, як цим двом прапорам вдалося уціліти та яким чи�

ном вони потрапили до артилерійського музею.

Лейбпрапор Скараборзького полку індельти: полотнище з тафти біло�

го кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а

у верхньому куті біля древка – герба Вестерйотланду.

Сім ротних прапорів: тафтяне полотнище діагонально поділене.

Його верхня частина чорного кольору, а нижня – жовтого. У центрі

полотнища у вінку зображення герба Вестерйотланду – здибленого ле�

ва з роздвоєним хвостом. Нижня частина тулуба лева чорного кольору,

верхня – золотого. Під Полтавою полк мав ротні прапори, які отримав

у 1689 році [23, с. 67].

Скараборзький полк у складі одного батальйону пройшов тим же

шляхом, що і гвардія. У бойовій лінії він стояв на правому фланзі тре�

тім і був розбитий. У джерелах полк іноді згадується під назвою Вес�

терйотландського. Під Полтавою – Переволочною Скараборзький

полк втратив усі свої прапори разом з лейбпрапором. В Оружейну па�

лату прийняли: «Регименту Верстерторова восемь знамен тафтяных, в

том числе одно белое, а семь черная с жолтою, з дротики» [5, с. 436].

Лейбпрапор Кальмарського полку індельти: полотнище з тафти біло�

го кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а

у верхньому куті біля древка – герба Смоланду.

Сім ротних прапорів: тафтяні полотнища червоного кольору У цен�

трі жовте коло, від якого з боків та кутів зображено вісім спалахів жов�

того полум’я. На тлі кола зображення герба Смоланду – здибленого

червоного лева з роздвоєним хвостом. Лев тримає заряджений і спря�

мований угору арбалет. Під Полтавою полк мав ротні прапори, які от�

римав у 1693 році [23, с. 77].

Кальмарський полк у складі одного батальйону пройшов під час

битви той же шлях, що і Скараборзький. У бойовій лінії він стояв чет�

вертим від правого флангу і теж був розбитий. У «Записі» прапорів,

схожих за описами на прапори Кальмарського полку, немає. У 1959

році група науковців Державного Ермітажу повідомила, що в їхньому

музеї зберігається захоплений під Переволочною прапор Кальмар�

ського (Кармарлянского) полку. За описом: «…на його блакитному
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шовковому полотнищі вензель не Карла ХІІ, а Карла ХІ – дві літери,

що перетинаються, без будь�яких цифр, під великою короною, оточе�

ні двома пальмовими гілками» [19, с. 422]. Згідно з цим описом, мож�

на зробити висновок, що насправді тут ідеться про ротний прапор

Ліфляндського піхотного батальйону Г.Г. Лівена, який московити

могли здобути не під Переволочною, де згаданий батальйон ніколи не

був, а під Ерестфером (1701) або Гуммельсгофом (1702) [23, с. 108]. Ці�

каво, що до цього типу прапорів належить і вже згаданий ротний пра�

пор невідомого батальйону з фондів музею історії Полтавської битви.

Дві головні відмінності: полотнище з полотна, а не з шовку, та корона

над вензелем невеликого розміру.

Лейбпрапор Уппландського полку індельти: полотнище з тафти біло�

го кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а

у верхньому куті біля древка – герба Уппланду.

Сім ротних прапорів: полотнища червоного кольору, в центрі яких

у вінку зображення золотої держави, кулі з хрестом. Під Полтавою

уппландці мали прапори, які отримали у 1695 році [23, с. 66].

Уппландський полк проходив редути праворуч. За деякими дани�

ми, один із них уппландці взяли штурмом. У бойовій лінії два баталь�

йони полку стояли від правого флангу відповідно сьомими та восьми�

ми. Потрапивши в оточення, Уппландський полк майже повністю за�

гинув. Московитам дісталися лейбпрапор та три ротні прапори упп�

ландців. Тафтяні полотнища ротних прапорів були не червоного, а пі�

сочного кольору: «Регименту Уплянского четыре знамя тафтяные, в

том числе одно белое, а три песочные, в них шиты травы разных цве�

тов; ветхи, у одного дротика нет» [5, с. 436]. П. Енглунд називає прапо�

ри уппландців «вицвілими» [13, с. 22]. Можливо, він має рацію, бо за

чотирнадцять років використання вони й справді могли втратити свій

первісний колір. 

В Ермітажі зберігається прапор, який нібито теж належав Уппланд�

ському полку. Цікаво, що його полотнище виготовлене з «сірувато�зе�

ленувато�жовтої камки, вірогідно французького виробництва». Якраз

колір прапора і дав підставу науковцям музею говорити про його на�

лежність до Уппландського полку. При цьому вони посилалися на «За�

пис». Те, що полотнища «полтавських» прапорів були виготовлені з

тафти, а не з камки, науковці чомусь не взяли до уваги. Сумнів у на�

лежності прапора до Уппландського полку викликає і зображення на

його полотнищі: «…олійними фарбами виконаний подвійний вензель

Карла ХІІ, оточений двома золотими гілками. Кінці літер вензеля роз�

галужуються, створюючи разом з пальмовими гілками єдиний орна�
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мент. У центрі полотнища, перетинаючи вензель, золоті шпага та скі�

петр. Між ними розташовані: цифра ХІІ, держава та зірка. Вензель пе�

ретинають дві стрічки з написом: «Neckit occatum» («Не знає заходу»).

Композицію доповнюють три корони (вгорі – велика, праворуч і ліво�

руч – маленькі). На чотирьох кутах полотнища – палаючі гранати» [19,

с. 422]. Такого типу зображень на прапорах шведських піхотних полків

індельти не було. Питання ідентифікації прапорів Уппланського та де�

яких інших полків залишається відкритим і потребує подальших дос�

ліджень.

Лейбпрапор Естерйотландського полку індельти: полотнище з тафти

білого кольору, у центрі зображення великого державного герба Шве�

ції, а у верхньому куті біля древка – герба лену Естерйотланд.

Сім ротних прапорів: полотнища з червоної камки. У центрі лавро�

вого вінка золотий грифон, а навколо нього чотири троянди. Герби на�

мальовані золотою та срібною фарбами. Під Полтавою полк мав ротні

прапори, які отримав у 1691 році [23, с. 72].

Під час бою Естерйотландський полк, у складі одного батальйону,

пройшов редути праворуч. У бойовій лінії естерйотландці стояли

дев’ятими від правого флангу. Разом з другим батальйоном Нерке�

Вермландського полку вони першими почали відступ. У «Записі» Ес�

терйотландський полк названий «Эсетиновым». До Оружейної палати

прийняли: «Регименту Эсетинова три знамя камчатые красные, ветхи

гораздо, избиты в лоскутья, одного дротика нет» [5, с. 437].

Л. Кужелєва серед прапорів, що зберігалися в Ленінградському ар�

тилерійському музеї, описала і прапор нібито Естерйотландського

полку: «Прапор Остроготського полку, шовковий, синій. У центрі по�

між двох гілок із золотими ягодами зображений вензель з літер С, у

вензелі розміщена цифра «ХІІ» [16, с. 418]. Однак числа «ХІІ» на вен�

зелях прапорів, виготовлених до 1697 року, не могло бути. До того ж

викликає сумнів і синій колір полотнища. За описом прапор схожий

на лейбпрапор гірського батальйону Зідта [23, с. 132]. Якщо це справ�

ді прапор згаданого батальйону, то яким чином він міг потрапити до

московитів, пояснень немає.

Лейбпрапор Нерке$Вермландського полку індельти: полотнище з

тафти білого кольору, у центрі зображення великого державного герба

Швеції, а у верхньому куті біля древка – герба ландскапу Нерке.

Дев’ять ротних прапорів: тафтяні полотнища червоного кольору, у

центрі яких у лавровому вінку герби ландскапу Нерке – дві покладені

навхрест золоті стріли з наконечниками вгору, поміж ними – чотири

срібні троянди. Герби намальовані золотою та срібною фарбами. Під
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Полтавою полк мав ротні прапори, які отримав у 1682 році [23, с. 78].

У ході битви полк розділився. Його лейббатальйон залишився за лі�

нією редутів і розділив долю інших п’яти батальйонів, які штурмували

третій редут. Другий батальйон нерке�вермландців пройшов редути лі�

воруч. Вірогідно, брав участь у взятті одного з них. У бойовій лінії цей

батальйон стояв крайнім на лівому фланзі. Шефом нерке�вермландців

був генерал�майор Карл Густаф Рос, тому в «Записі» полк названий

його іменем (Розена). До Оружейної палати передали: «Регименту ге�

нерала Розена девять знамен тафтяные красные, гербы писаны золо�

том и серебром, у семи знамен дротиков нет» [5, с. 437]. Отже, під Пол�

тавою – Переволочною московитам дістались усі ротні прапори нер�

ке�вермландців, окрім прапора лейброти (три роти були із Нерке, а сім

– із Вермланда).

Лейбпрапор Вестманландського полку індельти: полотнище з тафти

білого кольору, у центрі зображення великого державного герба Шве�

ції, а у верхньому куті біля древка – герба лену Вестманланд.

Сім ротних прапорів: білі полотнища, у центрі яких зображено герб

Вестманланду – тригорб. З нього виходять три вогняні язики. З боків

та кутів виходять вісім синіх спалахів.

Прапори вестманландці отримали у 1688 та 1701 роках [23, с. 75].

Редути Вестманландський полк пройшов ліворуч. Разом із другим ба�

тальйоном Нерке�Вермландського полку, вірогідно, взяв штурмом

один з них. Шведське командування послано вестманландців назад за

лінію редутів на пошуки загону К. Роса. Під час другого етапу битви

полк, швидше за все, не встиг зайняти своє місце у бойовому порядку

на лівому фланзі піхотної лінії і був розгромлений уже під час відступу.

У «Записі» прапорів, схожих на прапор Вестманландського полку, не�

має. Полку «Васмана» там приписується одне червоне полотнище з

«вшивним» гербом [5, с. 437].

Лейбпрапор Седерманландського полку індельти: полотнище з тафти

білого кольору, у центрі зображення великого державного герба Шве�

ції, а у верхньому куті біля древка – герба лену Седерманланд.

Сім ротних прапорів: жовте тафтяне полотнище, у центрі якого зоб�

раження герба лену Седерманланд – у лавровому вінку спинається

чорний грифон з червоним язиком. Вінки гаптовані зеленою тафтою.

Під Полтавою полк мав ротні прапори, які отримав 1696 році [23,

с. 68].

У складі одного батальйону Седерманландський полк під час Пол�

тавської битви перебував в облогових траншеях під Полтавою. Після

бою з солдатами полковника О. Келіна полк відступив до шведського
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обозу біля Пушкарівки. Шість ротних прапорів седерманландці, ймо�

вірно, втратили біля Переволочної. До Оружейної палати надійшло:

«Регименту Седромолянского шесть знамен тафтяных жолтые, травы

расшиты тафтою зеленою; ветхи, одного дротика нет» [5, с. 436].

Лейбпрапор Крунуберзького полку індельти: полотнище з тафти біло�

го кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а

у верхньому куті біля древка – герба лену Крунуберг.

Сім ротних прапорів: жовте полотнище, у центрі якого зображення

герба лену Крунуберг – у лавровому вінку здиблений червоний лев з

роздвоєним хвостом. Лев тримає заряджений і спрямований угору ар�

балет. У гербі лену Крунуберг використано видозмінений символ

ландскапу Смоланд. Під Полтавою полк мав ротні прапори, які отри�

мав у 1694 році [23, с. 69].

У складі одного батальйону Крунуберзький полк, як і Седерман�

ландський, під час Полтавської битви перебував в облогових транше�

ях під Полтавою. Після бою із солдатами полковника О. Келіна полк

відступив до шведського обозу біля Пушкарівки.

У «Записі» відсутня інформація про прапори, схожі на ротний пра�

пор Крунуберзького полку.

Під Полтавою у шведів було близько 34 прапорів, які належали роз�

формованим полкам корпусу Левенгаупта. Нижче подано їхній опис.

В описі дається початкова кількість прапорів та інформація про їх

втрати.

Лейбпрапор Гельсингського полку індельти: полотнище з тафти біло�

го кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а

у верхньому куті біля древка – герба Гельсингланду.

Сім ротних прапорів: тафтяне полотнище діагонально поділене на

чотири частини. Верхня та нижня частина чорного кольору, а бокові –

білого. У центрі полотнища в лавровому вінку зображення герба Гель�

сингланду – здибленого золотого цапа. Герби намальовані золотою та

срібною фарбами. Свої прапори полк отримав у 1700 році, але під час

здачі у 1705 році Мітау він їх втратив. Під Полтавою гельсингці мали

прапори, які отримали, вірогідно, у 1705�1706 роках [23, с. 73].

Чотири ротних прапори полк втратив під Лісною: «Полковника

Кнорина (Кноринга) четыре знамя белые с черным, на одном дротика

нет» [5, с. 435]. У жовтні 1708 року полк розформували, а його особо�

вим складом поповнили Далекарлійський полк індельти [1, с. 124]. Під

Полтавою – Переволочною московитам дісталась решта прапорів

«гельсингців», окрім прапора лейброти. До Оружейної палати переда�

ли: «Регименту Вчетербонтора (назва переплутана з Вестерботтен�
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ським полком) три знамя тафтяные черныя с белою, гербы писаны зо�

лотом и серебром; ветхи гораздо, з дротики» [5, с. 437].

Лейбпрапор Бйорнеборзького полку індельти: полотнище з тафти бі�

лого кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції,

а у верхньому куті біля древка – герба Бйорнеборгу.

Сім ротних прапорів: тафтяне полотнище горизонтально поділене

на дві частини. Верхня – синього кольору, нижня – жовтого. У центрі

у вінку зображення здибленого коронованого ведмедя, який тримає

килич. Герби намальовані золотою фарбою. Половину своїх прапорів,

у тому числі й прапор лейброти, Бйорнеборзький полк втратив ще під

Лісною: «Генерала Стакинберон (Стакельберга) четыре знамя, одно из

них белое, а три жолтые, все с дротиками» [5, с. 435]. У жовтні 1708 ро�

ку його особовим складом поповнили Вестманландський полк індель�

ти [1, с. 124]. Другу половину своїх прапорів Бйорнеборзький полк

повністю втратив вже під Полтавою – Переволочною. «Регимента ге�

нерала Стакинберха четыре знамя тафтяных лазоревая с желтою, гер�

бы писаны золотом, з дротики» [5, с. 436]. Ці чотири прапори були

зразка 1686 року [23, с. 70].

Лейбпрапор Уппландського, Вестманландського та Далекарлійського
третьочергового полку (Уппландського третьочергового полку Левен$
гаупта): біле, ймовірно тафтяне, полотнище, у центрі якого зображен�

ня герба Уппланду.

Сім ротних прапорів: тафтяне полотнище брусничного кольору. У

лівому верхньому куті зображення гербів Уппландського (1 прапор),

Вестманландського (3 прапори) та Далекарлійського (3 прапори) ле�

нів. Прапори уппландці отримали у 1700 році [23, с. 120]. Під Лісною

полк втратив п’ять ротних прапорів, можливо, серед них і лейбпрапор.

У всякому разі московитам, як уже згадувалось, дісталося тільки древ�

ко із залишками полотнища білого кольору – «Генерала Левенгопта

древко, на котором было белое знамя, дротик смолен, четыре знамя

красные тафтяные полиняли, из них на дву дротиков нет» [5, с. 435].

Не виключено, що древко із залишками білого полотнища належало

якомусь іншому полку, бо серед невпізнаних прапорів був один дуже

схожий саме на лейбпрапор уппландців. «Да не познаное белое с ябло�

ком, на нем крест…», – тобто полотнище мало зображення «держави»

– герба Уппланду, і, найвірогідніше, саме воно було справжнім лейб�

прапором «уппландців» [5, с. 435]. У жовтні 1708 року особовим скла�

дом полку доукомплектували королівську пішу гвардію [1, с. 124].

Під Полтавою – Переволочною московити захопили ще чотири

ротні прапори «уппландців». «Регименту генерала Левенгопта четыре
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знамя тафтяные брусничные, в том числе два з дротики, а два без дро�

тиков; ветхие» [5, с. 436]. За «Записом», усього під Лісною та Полтавою

– Переволочною полк втратив дев’ять прапорів, хоча насправді їх ма�

ло бути не більше восьми.

Лейбпрапор Аболандського, Бйорнеборзького та Нюландського тре$
тьочергового полку (Аболандського третьочергового полку Врангеля): на

білому, ймовірно тафтяному, полотнищі зображення герба лену Або

(Обо) – обрамленого дев’ятьма геральдичними трояндами, здиблено�

го двохвостого лева у вінку. Правою лапою лев тримає спрямований

вістрям угору палаш, а лівою – спрямований вістрям донизу килич.

Сім ротних прапорів спочатку були червоного кольору. На трьох із

них у верхньому куті біля древка було зображення герба лену Або, на

двох – герба Бйорнеборгу, ще на двох – герба Нюланду [23, с. 128]. Як

уже зазначалося, саме такий ротний прапор з гербом лену Або зберіга�

ється у фондах музею історії Полтавської битви. У фондових докумен�

тах музею записано, що московити здобули його в кампанії 1708 року

під Лісною [15]. Однак загальновідомо, що всі шведські прапори і

штандарти, здобуті під Лісною, Полтавою та Переволочною, згоріли

під час пожежі 1737 року. Яким чином цей прапор уцілів, у документах

не зазначено. Разом з тим відомо, що усі свої прапори полк Врангеля

втратив після здачі Дерпта влітку 1704 року [23, с. 128]. Прапор із фон�

дів музею – один із них. У 1706 році «аболандці» отримали нові прапо�

ри, але вже з полотнищами не червоного, а темно�лазурового кольору.

Зображення гербів на прапорах залишилися старими [23, с. 128]. Во�

ни, як і раніше, були намальовані золотою та срібною фарбами. Під

Лісною Аболандський третьочерговий полк втратив чотири ротні пра�

пори: «Полковника Врангеля четыре знамя синие тафтяные, из них

одно без дротика» [5, с. 435]. У жовтні 1708 року батальйон розформу�

вали, а його особовим складом поповнили Вестерботтенський полк [1,

с. 124]. Під Полтавою – Переволочною полк Врангеля втратив ще три

ротні прапори: «Регименту Вранпишева три знамя тафтяных темно ла�

зоревые, гербы писаны золотом и серебром, без дротиков» [5, с. 437].

Лейбпрапор Смоландського третьочергового полку Банера: біле таф�

тяне полотнище, у центрі якого зображення герба лену Крунуберг.

Сім ротних прапорів: тафтяні полотнища жовтого кольору. У ліво�

му верхньому куті зображення гербів Смоланду (2 прапори), Єнчепін�

гу (3 прапори) та Кальмару (2 прапори). Всі стяги смоландці отримали

під час формування – у 1700 році [23, с. 127].

Про втрати прапорів під Лісною даних немає. У жовтні 1708 року

«смоландцями» доукомплектували королівську гвардію [1, с. 124]. Сім
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своїх прапорів, разом із лейбпрапором, вони втратили під Полтавою –

Переволочною. «Регименту Барнисова (Банера) семь знамен тафтя�

ных, в том числе шесть жолтых. Одно белое разбито до половину у дву

знамен дротиков нет» [5, с. 436].

Л. Кужелєва прапор полку Банера з фондів Ленінградського арти�

лерійського історичного музею описала так: «Прапор шовковий, зши�

тий з чотирьох квадратів – двох жовтих та двох блакитних. У центрі

прапора вензель з літер С. Над вензелем велика корона; праворуч, лі�

воруч та внизу зображені три невеликі корони» [16, с. 418]. Однак ма�

лоймовірно, щоб такий прапор міг належати шведському третьочерго�

вому полку. Швидше за все, це стяг якогось батальйону народного

ополчення.

Лейбпрапор Аболандського полку індельти: полотнище з тафти біло�

го кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а

у верхньому куті біля древка – герба лену Або.

Сім ротних прапорів: тафтяні полотнища брусничного кольору. У

центрі у вінку зображення здибленого двовостого лева, обрамленого

дев’ятьма геральдичними трояндами. Правою лапою лев тримає спря�

мований вістрям угору палаш, а лівою – спрямований вістрям униз

килич. Герби намальовані золотою фарбою. Характерна особливість

ротних прапорів Аболандського полку – зображення чотирьох корон у

кожному куті полотнища. Під Полтавою аболандці мали прапори, які

отримали у 1705 році [23, с. 68].

Після розгрому корпусу Левенгаупта під Лісною аболандці попов�

нили ряди Вестманландського полку індельти [1, с. 124]. Полк був од�

нобатальйонним (500 чоловік на початку походу) і всі свої 4 прапори

втратив саме під Полтавою – Переволочною. «Регименту Оболенско�

го четыре знамя тафтяных, в том числе одно белое, а три брусничные;

у одного знамени дротика нет, гербы писаны золотом» [5, с. 437].

Лейбпрапор Нюландського полку індельти: полотнище з тафти біло�

го кольору, у центрі зображення великого державного герба Швеції, а

у верхньому куті біля древка – герба Нюланду.

Сім ротних прапорів: полотнища червоного кольору. У центрі у він�

ку зображення коронованого лицарського шолома. У середині шоло�

ма два перехрещені шведські прапори. На прапорах, виготовлених у

1705 році в Ревелі, як і на прапорі Аболандського полку, у кожному ку�

ті полотниша зображення чотирьох корон [23, с. 77].

Після поразки шведів під Лісною полк розформували, а його особо�

вим складом поповнили Вестманландський полк індельти [1, с. 124].

Про втрати прапорів під Полтавою – Переволочною надійної ін�
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формації немає. Можливо, було втрачено один ротний прапор, але

полк при цьому у «Записі» названий Вестманландським. «Регименту

Васмана одно знамя тафтяное красное, герб вшивной тафты жолтой и

зеленой» [5, с. 437].

Лейбпрапор Естерботтенського полку індельти: полотнище з тафти

білого кольору, у центрі зображення великого державного герба Шве�

ції, а у верхньому куті біля древка – герба Естерботтена.

Сім ротних прапорів: полотнища блакитного кольору. У центрі зоб�

раження герба Естерботтена: у вінку шість горностаїв, які біжать у

напрямку древка.

Під Лісною Естерботтенський полк втратив один прапор: «Полков�

ника Фитенгопта (фон Фитингхоффа) одно голубое з дротиком» [5,

с. 435]. У жовтні 1708 року полк розформували, а його особовим скла�

дом поповнили Нерке�Вермландський полк індельти [1, с. 124]. Естер�

боттенці мали прапори, які отримали у 1703 році [23, с. 79]. Про втра�

ти прапорів під Полтавою даних немає.

Лейбпрапор Нерке$Вермландського третьочергового полку Сталя: на

білому, ймовірно тафтяному, полотнищі зображення герба ландскапу

Нерке.

Сім ротних прапорів: тафтяне полотнище червоного, можливо ма�

линового, кольору. У верхньому куті біля древка зображення герба

ландскапу Нерке – дві покладені навхрест золоті стріли з наконечни�

ками вгору, між ними чотири срібні троянди. Прапори нерке�вер�

мландці отримали під час формування у 1700 році [23, с. 128].

П’ять ротних прапорів, у тому числі і прапор лейброти, полк втра�

тив ще під Лісною. «Полковника Шталь (Сталя) пять знамен, из них

одно белое без дротика, четыре красные с дротиками» [5, с. 435]. У

жовтні 1708 року полк розформували, а його вояки перейшли до пішої

гвардії [1, с. 124]. Під Полтавою – Переволочною московити захопили

ще два прапори нерке�вермландців – «Регименту Стартова два знамя

тафтяные красные, у одного только тафты на два вершка, один дро�

тик» [5, с. 436].

Лейбпрапор та ротні прапори Ліфляндського (Естляндського) піхотно$
го полку Делагарді. Полотнище лейбпрапора білого кольору. Вид шов�

ку та зображення невідомі. На ротних прапорах полотнище діагональ�

но поділене на чотири частини. Верхня та нижня частини блакитного,

можливо волошкового, кольору. Ліва та права частини жовтого кольо�

ру. У центрі полотнища під короною в обрамленні двох гілок золотий

вензель Карла ХІІ. Полк був сформований у 1700 році генерал�губер�

натором Естляндії Акселем Юліусом Делагарді [23, с. 107]. Хоча під
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час формування він отримав назву Естляндського, але в історичних

працях його частіше називають Ліфляндським. Під Лісною полк втра�

тив два прапори, в тому числі і лейбпрапор, та два древка: «Регименту

Делагардии четыре знамя, из них одно белое, а другое васильковое с

жолтым, да два древка, при которых были знамена, на них дротики, а

белое без дротика» [5, с. 435]. У жовтні 1708 року Естляндський полк

розформували, а його особовим складом поповнили Вестерботтен�

ський полк [1, с. 124]. Під Полтавою могло бути 4�6 ротних прапорів

естляндців.

Лейбпрапор та три ротні прапори Езельського батальйону народного
ополчення полковника Остен$Сакена. Зображень його оригінальних

ротних прапорів не збереглося. На думку Ларса�Еріка Хьоглунда та

Оке Сальнеса, вони могли бути такими, як у Ліфляндського піхотного

батальйону полковника Стакельберга, тобто синього кольору із зобра�

женням птаха у верхньому куті біля древка [23, с. 135]. Синій колір по�

лотнищ підтверджується і «Записом». Бойові стяги езельці отримали,

вірогідно, у 1702 році під час формування. Полотнище лейбпрапора бі�

лого кольору. Вид шовку та зображення невідомі. Під Лісною усі свої

прапори, в тому числі і лейбпрапор, батальйон втратив: «Регименту

Сакина четыре знамя, из них одно белое з дротиком, три синие з дро�

тиками ж» [5, с. 435]. Зрозуміло, що під Полтавою прапорів езельці не

мали. У жовтні 1708 року батальйон розформували, а його особовим

складом поповнили Вестерботтенський полк [1, с. 124].

Свої перші прапори шведська піхота втратила в бою на околиці

Яківчанського лісу (загін К. Роса). Основні втрати відбулися вже під

час самої «генеральної баталії» та біля Переволочної. Ще 1 шведський

прапор московити здобули 9 липня 1709 року, під час переправи за�

лишків шведської армії через Дніпро�Бузький лиман [4, с. 505].

Кожен, хто захопив у бою шведський прапор чи штандарт, повинен

був негайно передати його генералові або особисто цареві. Цю вимогу

закріпили офійно у 1716 році. За її невиконання офіцерів залишали без

«абшиду» (паспорта, рекомендацій), а рядових карали шпіцрутенами

[21, с. 160].

29 серпня 1709 року захоплені шведські прапори доставили у Воро�

неж і здали на зберігання. 21 грудня 1709 року петровські солдати уро�

чисто пронесли їх Москвою. Уже після цього прапори здали на збері�

гання до Оружейної палати Московського Кремля.

Після пожежі 1737 року від усіх прапорів та штандартів залишили�

ся тільки 22 мідні наконечники. Однак, за різними даними, на 1959 рік

в СРСР зберігалося 30 трофейних шведських прапорів, нібито здобу�
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тих московитами під Полтавою та Переволочною. З них 5 – в Оружей�

ній палаті Московського Кремля, 1 – в Історичному музеї [11, с. 403],

20 – в Ермітажі [19, с. 422], 3 – у Ленінградському артилерійському іс�

торичному музеї [16, с. 418], 1 – у музеї історії Полтавської битви [15].

Дослідження свідчать, що більшість із них до «полтавських трофеїв»

стосунку не мають.

Схоже, що саме шведські трофейні прапори, здобуті московитами

під Полтавою, послугували прототипом для їхніх армійських прапорів

зразка 1712 р. На користь цього свідчать загальні принципи побудови

вензелів Карла ХІІ та Петра І. В одного й другого вони складаються із

двох перехрещених початкових літер їхніх імен латиною (відповідно

«С» – «Carolus» або «Р» – «Petrus»), одна з яких писалася звичайним

способом, а друга – начебто у дзеркальному відображенні («на обидва

боки»), а також римської цифри – особистого порядкового номера

[20, с. 132].

Ця стаття не дає вичерпних відповідей на всі питання, що стосу�

ються теми. На думку автора, вона може слугувати лише базою для по�

дальших досліджень, які у свою чергу мають дати цікаві і несподівані

результати.
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ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Поле Полтавської битви 
з точки зору ландшафту (гідросистема) 

і використання його супротивниками

За останні три століття рельєф поля, де відбулася Полтавська битва,

змінився суттєво. Причиною цього є природні та антропогенні впли�

ви: відсутні ліси, осушені болота, а малі річки перетворились на бруд�

ні струмки. 

Мета цього дослідження – показати вплив гідрологічної системи на

хід Полтавської битви та зміни, які відбулися на території історичного

поля за понад 300 років. 

Основою дослідження є картографічний матеріал, створений у ХІХ

– на початку ХХ ст. На картах позначені висоти, ліси, яри, болота, річ�

ки. З їх допомогою ми можемо мати уявлення про ландшафт території,

на якій відбулися бойові дії. Авторами цих карт були Кобельков (1857)

[2], Кусов, Міхельсон (1909) [3], А. Соколовський (1909), К. Бенедік

(1918) [7, № 26d]. Але найкращими для дослідження є карти Швед�

ського Генштабу, створені Карлом Бенедіком і видані у Стокгольмі

1918 року. У 1911 році він відвідав Полтаву та місця, пов’язані з бит�

вою. Саме завдяки його дослідженням маємо уявлення про ландшафт

території, на якій відбувалася Полтавська битва.

Ландшафт докорінно змінюється протягом 70�100 років. Відповід�

но за три століття місцевість Полтави та її околиць змінилася до нев�

пізнанності. Під час проведення дослідження було використано еле�

менти аналізу історичного ландшафту. З їх допомогою виявлено втра�

ти та зміни місцевості, на якій відбувалался Полтавська битва. Нині ця

територія входить до Державного історико�культурного заповідника

«Поле Полтавської битви» і становить 720 га. Але район локалізації бо�

йових дій значно більший, аніж площа заповідника. 
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Територія відповідного фізико�географічного районування нале�

жить до південної лісостепової області Придніпровської низовини,

центральної частини Ворсклянського фізико�географічного району

[6, с. 98].

Полтавський район розташований на Полтавській рівнині у серед�

ній частині Дніпровсько�Донецької западини. Абсолютні відмітки по�

верхні коливаються від 82�84 м у заплаві річки до максимальної абсо�

лютної відмітки території заповідника – 162,1, яка міститься на північ

від місця розташування другого табору московської армії. Загальний

нахил поверхні спостерігається з північного сходу на південний захід.

Геоморфологічно навколишня територія поділяється на два райони:

долину р. Ворскла, яка має ширину 2,5�3 км, та плато, висота якого

зменшується в бік південного заходу. Рельєф території слабо�хвиляс�

тий, місцями пересічений яружно�балковими формами. Заповідник

розташований у межах Ворсклянського вододільного плато, в яке врі�

заються балки різної глибини та довжини [6, с. 98].

На схід від території заповідника лежить заплавна частина річки

Ворскла, яка належить до середніх річок Полтавської області. Долина

Ворскли широка, асиметрична, правий берег крутий, лівий – пологий,

де виділяються заплава і перша надзаплавна (борова) тераса. На пра�

вому березі виділяється лише широка рівна заплава, із наявністю забо�

лоченими зниженями. 

Територія заповідника розташована на правому березі річки, ре�

льєф історичного поля типовий для лісостепової місцевості [6, с. 104].

Не враховуючи межі всього заповідника, а лише ту місцевість, де

відбулася битва, можна говорити, то вона була оточена Яківчанським

на південному сході та Мало�Будищанським на північному заході лі�

сами. Між ними за наказом Петра І спорудили земляні укріплення. З

боку Мало�Будищанського лісу на полі розташована неглибока забо�

лочена низовина.

Історично склалося, що поступово північно�західна частина поля

битви отримала нове використання. З кінця ХІХ – початку ХХ ст. міс�

цевість на узліссі Мало�Будищанського лісу була перетворена на ме�

дичний заклад – психіатричну колонію. На південь від цієї території

розташована природна западина, низина, де тече струмок, який посту�

пово набирає сил і прямує до річки Полузір’я. Цей водний об’єкт про�

тікав через селище Івонченці, тому на картах Шведського Генерально�

го штабу він позначений як «Івончанський потік». На сьогоднішні

струмок практично відсутній, залишилися лише невеличкі ставки в

цьому районі. 
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Північна ділянка заповідника межує з історичним поселенням По�

биванка. В урочищі бере початок ліва притока річки Полузір’я – стру�

мок Побиванка [4, с. 1]. Місце його витоку заболочене і вкрите зелени�

ми насадженнями. Русло струмка проходить по дну зволоженої вибал�

ки, яка на карті К. Бенедіка позначена як «Великий яр» [7, № 26d]. Та�

кож по цій карті видно, що струмок протікав через населені пункти

Тахтаулове, Побиванка, Осьмачки. Саме, в Осьмачках, він зливається з

«Івончанським потічком», їхні води вже разом течуть у річку Полузір’я.

На час проведення дослідження ситуація така: струмка Побиванка

як такого не існує, на його місці частково невелика заболоченість, яр. 

У селищі Яківці із джерельця прозорої води бере початок річка Та�

рапунька. На карті К. Бенедіка вона позначена як «Яківчанський по�

тік». Частина її тече по дну яру, це так званий «Крутояр Левенгаупта».

Він ліворуч від місця розташування другого укріпленого табору мос�

ковської армії [7, № 26d].

Найбільша річечка міста – Тарапунька – тече через усі райони Пол�

тави. Сучасна її довжина 6 км. На самій річці нараховується 23 гідро�

технічні споруди, які змінюють умови пропуску стоку води, впливають

на гідравліку потоку та геоморфологічні параметри русла. Це переваж�

но трубчасті переїзди із залізобетонних труб, автодорожні та пішохідні

мости. Береги річки місцеве населення часто використовує для скла�

дування побутового і будівельного сміття, локальних скидів стічних

вод, тому вода в річці завжди брудна [5, с. 32�33].

Річка Тарапунька має три притоки: Північна Тарапунька, річка без

назви, що тече через Ботанічний сад педуніверситету, та річка Підмо�

настирна.

Права притока р. Тарапуньки – Північна Тарапунька – бере поча�

ток з джерел у районі Палацу дозвілля «Листопад». Невеликий відрізок

її тече по бетонних трубах, далі по поверхні до вул. Графа Гарін’єра

(колишня вул. Менжинського), де біля насосної станції Полтававодо�

каналу впадає в річку Тарапуньку [1, с. 40].

Ліву притоку Тарапуньки, що бере початок у мікрорайоні Тернов�

щина і впадає в р. Тарапуньку в районі вул. Лугової, 85, місцеве насе�

лення називає Полтавкою. Враховуючи, що на старих картах міста та�

ку назву мали інші річки, умовно назвемо її Підмонастирна за назвою

вулиці, вздовж якої вона протікає [1, с. 40].

Водотік без назви, що тече через територію Ботанічного саду педу�

ніверситету, бере початок у центрі міста в районі пров. Госпітального,

а впадає в р. Тарапуньку в районі моста по вулиці Монастирській че�

рез колекторну трубу [1, с. 41].
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Річка Панянка – мала річка, що нині є правою притокою р. Ворс�
кли. Її назва пов’язана з назвою вулиці, вздовж якої річка протікає,
впадаючи у Ворсклу в районі Зеленого Острова. Свій початок вона бе�
ре з джерел у районі вул. Шолом�Алейхема. Гирло річки лише всього
на 300 м нижче гирла р. Тарапуньки. Дослідження свідчать, що на по�
чатку ХХ століття річка Панянка впадала в р. Тарапуньку. Виконання
робіт по відведенню русла Тарапуньки у бік Монастирської гори, осу�
шення заболочених земель на пригирловій ділянці та забудова мікро�
району Рогізна сприяли тому, що Панянка стала впадати у Ворсклу
старим руслом Тарапуньки. Від верхів’їв до вул. Панянки річка тече в
колекторі, від гаражів на вул. Героїв Крут (колишня вул. Правди) до
гирла – по поверхні. У районі Колекторного провулка помітні сліди
старого русла річки, спрямованого за допомогою прокопу. Річка у сво�
їй нижній частині має постійний стік [1, с. 32�34].

Вибір території проведення Полтавської битви зумовлений тактич�
ними планами супротивників та пов’язаний із ландшафтом. З боку
московської армії це зумовлено найзручнішим місцем переправи через
річку Ворскла, найближчим до Полтави по ходу руху армії з північно�
східного напряму. Переправа здійснювалася трьома бродами між села�
ми Петрівка та Сем’янівка. Перший табір московського війська розта�
шовувався неподалік місця переправи на високому правому березі
Ворскли. Просунувшись далі в напрямі Полтави, московити побудува�
ли другий укріплений табір. Він був захищений з півдня � з боку Полта�
ви � глибоким яром, що послугувало важливим елементом захисту. У
цю фортифікаційну споруду звели на найвищій місцині в усій окрузі.
Тил табору прикривала Ворскла. З боку річки миси височини розрізані
глибокими ярами, які зазвичай мають рослинність на схилах, заболоче�
ні тальвеги, по яких у річку течуть струмки. Вони також могли слугува�
ти джерелом питної води для московського війська під час битви.

Розташування гідронімів на місцевості, яка пов’язана з Полтав�
ською битвою, опосередковано вирішило хід бойових дій. Адже забо�
лоченість місцевості (на карті К. Бенедика «Мале болото») на терито�
рії між Малобудищанським лісом та Великим яром не дала можливос�
ті у повному складі розташуватися шведському війську під час другого
етапу битви, що було однією з причин поразки [7, № 26d]. 

Гідрологічні об’єкти використовувалися противниками в ході бо�
йових дій та з метою захисту свого війська від ворога. Вони розмістили
свої фортифікаційні споруди як у заплаві річки Ворскли, так і на обох
її корінних берега. З метою перешкодити шведам переправитися на
протилежний бік Ворскли московська армія збудувала на лівому бере�
зі земляні укріплення. Вони використовувалися московським вій�
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ськом від початку облоги фортеці Полтави до моменту переправи на�
передодні битви.

Шведська армія збудувала лінію захисних укріплень на правому бе�
резі Ворскли. Вона простягалася від підніжжя Монастирської гори до
гирла річки Чорної і перешкоджала переправі противника в районі
Полтави та перекривала дороги, які вели в бік Харкова. У гирлі р. Та�
рапуньки, на її правому та лівому берегах, шведи збудували земляні ук�
ріплення – редути [7, № 26d]. Вони не давали можливості московитам
здійснити перехід через Ворсклу у цьому місці та наблизитися до фор�
теці Полтава. Під Монастирською горою також було побудовано ре�
дут, що на карті К. Бенедіка та в мемуарах шведів значиться як Гвар�
дійський [7, № 26d]. Він прикривав підходи до Хрестовоздвиженсько�
го монастиря та штаб�квартири короля Карла XII. Саме біля цього ре�
дуту було взято в полон підрозділ шведської армії під командуванням
генерал�майора К. Роса.

Нині річка Чорна протікає через колишнє передмістя Полтави, час�
тини якого у давнину носили назви по річечках Кобищани, Очеретян�
ка. Це одна з найбільш мальовничих річечок Полтави, яка тече кілько�
ма потічками. Основний починається, очевидно, в районі вул. Гребін�
ки, тече Кобищанським яром майже паралельно вул. П. Мирного. У
середній течії (кінець вул. П. Мирного) в неї впадає р. Очеретянка, яка
тече Очеретянським яром. Нижче по течії (кінець вулиці Патріарха
Мстислава (колишня вулиця К. Лібкнехта)) в річечку впадає потічок,
що тече вул. Нижньомлинською через ставки і бере початок у районі
вул. М. Дмитрієва (колишня Познанська гребля). Далі об’єднаний по�
тічок огинає мікрорайон Леваду і спрямовується до Ворскли. Тут, у
нижній течії, річечка прокладає собі шлях серед берегів, складених із
запресованого протягом багатьох років побутового сміття. Гирло р.
Чорної якраз навпроти місця впадіння у р. Ворсклу її лівої притоки р.
Коломак. [5, с. 37�38]

Згадані вище фортифікаційні споруди на сьогодні відсутні. Але
можна локалізувати район їх розташування на сучасній місцевості.
Так, «гвардійський» редут був на місці сучасного тунелю під залізни�
цею на вулиці Тунельній. Ця територія і сьогодні є болотистою, ос�
кільки поруч заплави двох річок – Панянки�Тарапуньки та Ворскли.
Лінія захисних споруд шведської армії тягнулася по території Зелено�
го Острова. Також можна частково локалізувати район розміщення
московських укріплень [7, № 26d]. Нині це район Південного заліз�
ничного вокзалу та селища Залізничників.

Порівняння картографічного матеріалу дає можливість зробити
висновок, що за минулі століття гідрографічна мережа як самого міста
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Полтави, так і території заповідника «Поле Полтавської битви» знач�
но змінилася. Ці зміни здійснювалися переважно під впливом ненав�
мисних або навмисних дій людей. 

Болота і заболочені ділянки століття тому прилягали до заплави
Ворскли та пригирлових ділянок малих річок. Значна урбанізація те�
риторії, зарегулювання Ворскли, верхів’їв малих річок і тимчасових
водотоків сприяли збільшенню кількості заболочених земель на запла�
ві, навколо ставків, уздовж залізничного полотна, на місці спрямова�
них ділянок русла тощо. Втрата ряду гідронімів на полі Полтавської
битви ускладнювала дослідження гідросистеми території бойових дій
1709 року.

Гідросистема місцевості була використана супротивниками з так�
тичною метою. Внаслідок вдалого використання водних об’єктів мос�
ковська армія отримала «нечаянную» перемогу, а шведське військо
зазнало поразки. 
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Ярослав Москаленко,
вчитель історії, керівник пошукового загону «Славія»

Миргородської ЗОШ І�ІІІ ступенів № 1 імені Панаса Мирного

Об’єкти топоніміки як спосіб локалізації 
подій «малої війни» на Миргородщині

У краєзнавчій літературі є згадки про 6 об’єктів топоніміки,

пов’язаних із перебуванням шведів під час кампанії 1708�1709 рр.

Територіально ці об’єкти чітко поділяються на дві групи – північну і

південну. Три з них належить до північної (вони тісно згруповані між

смт Комишнею та с. Зуївці) і три – до південної (розгорнуті широким

півколом, яке охоплює с. Великі Сорочинці з північного сходу, пів�

нічного заходу і південного заходу). 

За даними відомої краєзнавиці Л. Розсохи, південна група – це три

«шведські могили»: біля с. Панасівка, за 2 км на південний захід від х.

Кивиного і за 3 км. по шляху із с. Хомутець до с. В. Сорочинці [1,

с. 223].

Саме радіальність розміщення «могил» довкола Великих Сорочин�

ців зовсім не здається випадковою, адже це містечко було перетворене

московським військом на базу розвідувально�диверсійної діяльності [3,

с. 300]. Довкола постійно відбувалися сутички, а протидія шведської

сторони була наскільки щільною, що є підстави стверджувати про шес�

тимісячну (до травня 1709 р.) блокаду Великих Сорочинців [2, с. 42].

При цьому місцеве населення, ховаючи убитих, одягнутих в уні�

форму західного зразка, навряд чи завжди могло чітко розрізнити на�

ціональну приналежність сторін [3, с. 299]. Тому, вочевидь, такі моги�

ли відразу ставали «шведськими».

Крім того, впадає в око, що дві із трьох згаданих «шведських могил»

(біля Хомутця і Панасівки) розташовані у смузі просування загону

Карла Густава Кройца (з 18 лютого 1709 р.) у напрямку Лохвиця –

Сенча – Попівка – Савинці. Обидві «могили» – на східних берегах

двох найбільших водних перешкод, подоланих загоном К.Г. Кройца –

Хоролу і Псла. Хоча відомо, що під час переправи через р. Хорол про�

тидії московської сторони не було взагалі, а під час форсування Псла

вона була значною [2, с. 41], однак подолання водних перешкод було

утруднене раптовою повінню. [3, с. 283] Отож, хоча шведи і не зазна�
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ли тут помітних втрат, однак, затримуючись на певний час, могли за�

лишати на місці померлих від поранень, отриманих під час попередніх

сутичок. 

Щодо північної групи об’єктів топоніміки, пов’язаних із кампанією

1708�1709 рр., то вони, на відміну від південної групи, розкиданої сму�

гою на 30 км, розміщені дуже щільно і можуть бути вписані в коло діа�

метром 2 км [5]. Ідеться про ще одну «шведську могилу», «Погріб Мар�

ка Чорного» та «Венхайгород».

«Шведська могила», згідно з легендою, була розкопана «у давнину»,

і місцеві шукачі скарбів виявили у ній «залишки 47 шведських воїнів,

складених колом: голова до голови, а ноги – навростіч». Жодних цін�

них речей чи зброї не було виявлено [6].

Ця «могила», яка розташована неподалік переправи через р. Хорол,

може фіксувати місце бою «партій» під Комишнею 28 листопада 1708

року. [2, с. 38]

Краєзнавець і фольклорист ХІХ ст. Т. Устименко зафіксував пере�

каз, який пов’язує інший об’єкт – «Погріб Марка Чорного», розміще�

ний на лісистому пагорбі правого берега р. Хорол, «з часами Мазепин�

щини», коли «тут було підземелля для складування військового май�

на», а потім це місце обрав для свого проживання місцевий мешканець

Марко Чорний – чи то розбійник, чи то пасічник [4, с. 9].

Третій об’єкт, який викликає зацікавленість – «Венхайгород» на лі�

вому березі р. Хорол. Етимологія слова «город» повністю прозора –

«фортеця, укріплення», а от назва «Венхай» має виразно не слов’янсь�

ке походження. Враховуючи, що назва «Venhay» зустрічається серед

населених пунктів Англії та Нідерландів, вважаємо, що і зуївецький

«Венхайгород» походить із германських мов і має, ймовірно, шведське

походження.

Враховуючи, що шведська система словотвору дозволяє легке сло�

воскладання і для неї характерне відпадання кінцевих приголосних,

особливо «d», «g», «t», ризикнемо висловити думку, що назва місце�

вості походить від «vend» + «ho» (продавати сіно). Важка зимівля 1708�

1709 рр. в суворих кліматичних умовах змушувала шведів до пошуку

фуражу, харчів, помешкань та теплого одягу. Тому цілком імовірно,

що спілкування шведських вояків із місцевими мешканцями, спрямо�

ване на проведення заготівель, і породило назву місцевості «Венхай». 

Про наявність такого спілкування опосередковано свідчить місце�

вий переказ, що його зафіксував краєзнавець і уродженець с. Зуївці

В. Потапов. Згідно з переказом, колись у «Венхайгороді» було «містеч�

ко», у якому жили люди, котрі скуповували збіжжя. Тож місцеві дівча�
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та, які хотіли собі дукачів на прикраси, слізно просили батьків возити

зерно на продаж у «Венхайгород». 

Зазначимо, що місцевість «Венхайгород» сприятлива для розмі�

щення табору. Вона дещо на північ від села Зуївці, на одній з панівних

висот (145 м.), звідки на багато кілометрів проглядається довколишній

простір. Поряд, у «Мироновому яру», є незамерзаюче джерело, що

могло бути важливим в умовах холодної зими 1708�1709 рр. Схили яру

добре захищають від північних вітрів. Долина річки вкрита лісом, здат�

ним забезпечити вдосталь палива. Стариця Коворот надійно захищала

від несподіваного нападу ворога із залісненого боку, бо її береги «…по�

ложительно недоступны даже в самое сухое лето, так как в этом озере

залегают непроходимыя топи» [4, с. 17].

Власне, відомо, що в Зуївцях стояли шведські драгунські полки

Нільса Ельма та Нільса Юлленшерна [3, с. 281]. Усі необхідні запаси

для забезпечення загону потрібно було надійно оберігати. Тому, по�

вертаючись до назви «Венхайгород», зазначимо, що укріплення шве�

дів («город») в умовах лютої зими навряд чи були значними і їх осно�

вою був, як і в Рашівці, ланцюг рогаток [3, с. 153].

Отже, об’єкти топоніміки дозволяють деталізувати історичні відо�

мості про перебіг «малої війни» на території Миргородщини, зокрема

встановити місце розташування шведського табору у Зуївцях та визна�

чити на місцевості напрямок просування загону Карла Густова Крой�

ца через Попівку, Хомутець, Савинці.
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Гокан Генрікссон
(переклад зі шведської Олега Безверхнього)

Українські козаки та інші військовополонені 
у Швеції під час Великої Північної війни

(1700$1721)

Шведський архівіст�дослідник Гокан Генрікссон закінчив історич�

ний факультет університету в м. Еребру. Нині працює в архівному

центрі землі Еребру. Наукові інтереси: Велика Північна війна, історія

України, історія українського козацтва.

Стаття присвячена долі військовополонених у Швеції в ході Вели�

кої Північної війни. Автор наводить їх чисельність, національний

склад, розглядає ставлення до них шведської сторони й акцентує ува�

гу на становищі військовополонених козаків.

Під час Великої Північної війни (1700–1721) шведська армія захо�

пила тисячі вояків різних національностей на багатьох театрах війни.

Не завжди, але основному доправляли Швецію, часто разом із вій�

ськовими трофеями, такими як хоругви та гармати. Усього під час цієї

тривалої війни до Швеції потрапили понад 13500 в’язнів. До руйнівної

битви під Полтавою 1709 р. військовий успіх був на боці шведів, тому

більшість військовополонених була захоплена саме в перший період

війни.

Майже всі полонені воювали під прапорами польського короля і

курфюрста саксонського Августа II, данського короля Фредеріка IV та

московського царя Петра I, але не всі вони були саксонцями, поляка�

ми, данцями чи московитами.

Більшість досліджень, проведених у Швеції стосовно долі військо�

вополонених Великої Північної війни, сфокусовані на перебуванні

шведських полонених, захоплених в основному після Полтавської

битви, у Московії. Набагато менше досліджень проведено щодо шве�

дів, котрі опинилися в данському чи саксонському полоні. Те ж стосу�

ється і військовополонених, захоплених армією Карла XII. Проведені

дослідження зосереджені на військовополонених із Московії, яких ут�

римували у Стокгольмі та пізніше на острові Вісінгсьо. Найчастіше

дослідження також стосувалися долі московських генералів та офіце�

рів, захоплених у битві під Нарвою наприкінці 1700 р., серед яких бу�
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ли князі Іван Трубецький, Яків Долгорукий та Олександр Імеретин�

ський [1]. Їх урочисто привезли до Стокгольма наприкінці травня

1701 р., вони були серед перших полонених, котрих захопили шведи, і,

безумовно, мали особливий статус [2]. Більшість військовополонених

були звичайними солдатами, й умови, в яких їх утримували, звичайно,

відрізнялися від офіцерських.

Упродовж перших років війни в основному військовополонених

привозили до Стокгольма із Ревеля та Риги, де їх розміщували у кіль�

кох доступних великих громадських будівлях, таких як дитячий буди�

нок�інтернат, замок Рерстранд та Південна ратуша. За винятком по�

над 300 московських полонених з Нарви та цивільних московитів, які

були заарештовані у шведських містах 1700 року, коли почалася війна.

Більшість цих перших військовополонених були саксонцями та поля�

ками. 369 таких ув’язнених прибули впродовж 1701 та 1702 років [3].

Збільшення кількості військовополонених, які потрапили до Шве�

ції, відбулося наприкінці 1703 р., коли близько 5500 саксонців потра�

пили в полон під час битви під Пултуском у квітні та під час облоги

Торна (Торунь) у жовтні. Їх перевезли з Данцига (Гданськ) до Карл�

скруни, Кальмара та Стокгольма наприкінці листопада 1703 р. Однак

багато людей померли від хвороб і ран уже в Польщі, а ще більше заги�

нуло на морі через сильний шторм, в який потрапили 19 транспортних

суден у Балтійському морі. Багато суден, які перевозили 164 полоне�

них та 127 захоплених гармат, потонули поблизу узбережжя Курляндії

після тижня дрейфу. Ще одне судно із 428 в’язнями дрейфувало майже

двіа тижні, перш ніж змогло дістатися до Піллау (Балтійськ) у Пруссії.

З одного із кораблів, яке дісталося до Кальмара, повідомили, що на

морі загинуло від 40 до 50 в’язнів, тіла котрих викинули за борт. Вреш�

ті�решт до шведських гаваней прибуло лише близько 2300 військово�

полонених [4].

Більшість із цих ув’язнених не були привезені до Стокгольма, а на�

томість їхнє доставили майже до кожного шведського міста, де відпо�

відальність за їх поселення і утримання поклали на місцеву адміністра�

цію та городян. Оскільки у багатьох шведських містах не було жодної

великої громадської будівлі, яка могла б умістити всіх в’язнів, їх розсе�

лили у будинках місцевих мешканців. Військовополонені могли віль�

но пересуватися, але їх зобов’язали перебувати у своїх будинках у ніч�

ну пору. Господар, у домі якого перебував полонений, повинен був

контролювати повернення свого квартиранта додому ввечері. Якщо

той не повернувся вчасно додому, хазяїн мав якнайшвидше повідоми�

ти про це мера міста, щоб уникнути покарання.
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Також слід пам’ятати, що на початку XVIII століття більшість міст

Швеції були відносно невеликими за кількістю населення. Наприк�

лад, коли на початку січня 1704 р. в місто Шевде у графстві Скараборг

прибули 27 саксонських військовополонених, у ньому мешкали 550

осіб. Ще 36 в'язнів прибули до Шевде впродовж 1706 року [5]. Хоча де�

які з полонених померли невдовзі після поселення, кількість ув’язне�

них не могла не вплинути на повсякденне життя міста.

Прості військовополонені отримували щоденну грошову допомогу

у розмірі 3 оре сріблом із державного бюджету. Грошей мало вистачи�

ти, щоб ув’язнені могли самостійно харчуватися. Це були невеликі

гроші, втім,їх було достатньо, щоб вижити. На той час двадцять яєць

коштували 4 оре, 1,3 літра пива – 2 оре, 0,65 літра горілки – 5 оре. Для

порівняння: шведський солдат зазвичай отримував 6 оре на день під

час перебування на службі. Полоненим офіцерам ця грошова допомо�

га не надавалася, оскільки вони мали самі забезпечити себе всім необ�

хідним [6].

Найбільше московських військовополонених перевезли із Фінлян�

дії та прибалтійських провінцій до Стокгольма 1704 року. Серед них

було також 13 козаків, котрих захопили поблизу Виборга навесні та

влітку 1703 р. [7]. Відтоді, як кількість військовополонених у Сток�

гольмі наблизилася до рівня, що його вважали небезпечним для міста,

було вирішено, що більшість новоприбулих слід відправити в міста,

розташовані вздовж узбережжя на північ від Стокгольма аж до Торнео.

Козаків, в основному запорізьких, на чолі з полковником Матвієм

Темником, розмістили в містечку Умео [8].

На початку серпня 1705 р. найбільша група військовополонених

прибула із Щецина у Стокгольм. Вона складалася із 265 воїнів, які пот�

рапили в полон на території Польщі. Серед них був калішський воєво�

да Франчішек Зиґмунд Галецький. Він потрапив у полон, коли напри�

кінці серпня 1704 р. шведська армія короля Карла XII захопила Львів.

Серед прибулих було 30 офіцерів, решта – рядовий склад різних на�

ціональностей. Найбільша група – 106 українських козаків [9]. Ці ко�

заки залишилися живими після бою в Одербельці у Сілезії 31 жовтня

1704 р. (за шведським календарем) [10]. Від 1500 до 2000 козаків, які

служили у допоміжних частинах армії короля Августа II, були на шля�

ху додому, коли раптом зіткнулися з кількома шведськими кавалерій�

ськими полками на чолі з королем Карлом XII, які переслідували сак�

сонські війська, що відступали. Після короткої перестрілки піші коза�

ки відступили. Деякі з них намагалися переправитися через річку

Одер. Багато козаків потонули або були застрелені, більшість із них
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намагалася заховатися в селі Одербельч. Пізніше 213 козаків здалися і

потрапили в полон. Козаків, які намагалися сховатися в селі, пізніше

вбили шведи, які їх переслідували. Невдовзі шведи підпалили сільські

будинки [11].

213 полонених козаків привезли до шведського штабу в Познані,

куди вони прибули 16 листопада 1704 р., але до кінця січня 1705 р. 62 із

них померли, ймовірно, від ран та хвороб [12]. На жаль, достеменно

невідомо, скільки козацьких офіцерів було серед військовополонених,

які врешті�решт дісталися Стокгольма в серпні 1705 р., але одним із

них, здається, був сотник Василь Родзянко з Хорольської сотні Мир�

городського полку. Невідомий сотник на прізвище Геллаген

(Галаган?) та лейтенант Стародуб також згадуються серед полонених,

які прибули у Стокгольм [13]. У травні 1710 року В. Родзянка звільни�

ли з метою обміну його на військового комісара Йогана Нюкоппа, але,

вочевидь, угода щодо обміну не була виконана, оскільки після повер�

нення сотника Нюкоппа не звільнили [14].

Найбільша кількість військовополонених, близько 4400, прибула

до Швеції в 1706 р. Близько половини із них потрапили в полон під

Фрауштадтом на початку лютого 1706 р. Після цього бою шведи захо�

пили близько 6500 саксонців і 340 московитів, але не всіх цих ув'язне�

них мали доставити у Швецію. Незабаром на службу до шведської ар�

мії був переведений баварський полк чисельністю 1200 осіб, швейцар�

ський батальйон чисельністю 600 вояків та французький батальйон –

600 осіб [15]. Також чимало саксонських в’язнів, які були перевезені у

Швецію, незабаром стали шведськими солдатами. Мирний договір,

підписаний в Альтранштадті восени 1706 р., передбачав звільнення

лише саксонських офіцерів, але не рядових. Таким чином, навесні і

влітку 1707 р. більшість саксонських військовополонених завербували

до нового так званого саксонського піхотного полку чисельністю 1150

осіб, а також до трьох саксонських батальйонів загальною чисельністю

близько 1550 вояків. Ці саксонські частини відправили до Виборга

наприкінці 1707 р. для боротьби проти московитів [16].

Інша частина військовополонених потрапила в полон під час швед�

ської кампанії у Великому князівстві Литовському навесні 1706 р.

Близько 500 із тих, хто прибув 1706 року, були українськими козаками

з Гетьманщини. Однак кількість козаків, яких насправді захопили у

князівстві Литовському, була більшою, ймовірно, близько 1300 осіб.

174�х козаків із Стародубського полку захопили 12 березня 1706 р.

(за юліанським календарем) під час битви під Нєсвіжем. Під час цього

бою було вбито близько 800 козаків, в тому числі полковника Михай�
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ла Миклашевського та кількох інших старших офіцерів Стародубсько�

го полку. Шведи захопили також чотири гармати, два барабани та два

прапори [17]. Один із них зберігся і зараз зберігається в музеї історії

шведської армії у Стокгольмі.

Навесні 1706 р. шведи взяли в полон українських козаків не тільки

під Нєсвіжем. 1 травня 1706 р. (за Юліанським календарем) майже весь

переяславський полк потрапив у полон після місячної облоги шведа�

ми фортеці під Ляховичами. Серед полонених були полковник Іван

Мирович і полковий писар Лукаш Петровський, сотники полку: Лог�

вин Рокитний, Федір Дараган, Денис Деркач, Лук'ян Шульга, Федір

Магіровський, Сергій Колибоженко та хорунжий Олександр Сулима.

Загалом після капітуляції гарнізону фортеці в полон потрапила 1361

особа. Хоча ця цифра включає польсько�литовський гарнізон фортеці,

але більшість полонених були козаками [18].

Спроба врятувати оточений Переяславський полк призвела до по�

разки в битві під Клецьком 19 квітня 1706 р. (за Юліанським календа�

рем). Об’єднані сили московитів та українських козаків під спільним

командуванням воєводи Семена Неплюєва та полковника Данила

Апостола були майже повністю розбиті шведами. Козацьке військо

складалося з Миргородського полку і кількох охотницьких полків, за�

гальною чисельністю близько 2500 осіб. Полковник Данило Апостол

був у великій небезпеці, його коня вбили, але йому вдалося врятувати�

ся на іншому коні, хоча перші шведські повідомлення стверджували,

що він загинув. Тисячі московитів та українських козаків залишилися

мертвими на полі бою. У полон потрапило лише 72 особи, як козаків,

так і московитів, серед них був і полковник Петро Прима, який коман�

дував одним із компанійських полків [19].

Військовополонених, котрих захопили у Литві навесні 1706 р.,

близько 4000 осіб, доправили через Польщу до шведської Померанії.

Багато із них мали поранення, чимало хто захворів під час маршу на за�

хід. Через це була велика смертність, тому кількість ув’язнених, яких

привезли у Швецію восени 1706 р., була меншою, ніж початкова циф�

ра. Деякі з полонених насправді загинули під час перевезення на ко�

раблях через Балтійське море. Так сталося і з сотником Федором Дара�

ганом. Чимало полонених померло невдовзі після прибуття у Швецію.

Перше транспортне судно із військовополоненими, захопленими у

Литві, прибуло до гавані міста Кальмар 29 вересня 1706 р. (за швед�

ським календарем). Більшість із цих 217 військовополонених були ук�

раїнськими козаками. Губернатор Рейнхольд Ребіндер зазначив, що

вони були погано вдягнені, але, на щастя, мало хто з них захворів, хо�
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ча один в’язень помер відразу після прибуття. Цей контингент козаків,

серед яких був хорунжий Переяславського полку Симон Левченко, не�

забаром перемістили до земель Йончопінг і Скараборг [20].

2 жовтня 1706 р. (за шведським календарем) інший транспортний

корабель із 258 польськими, московськими та козацькими в'язнями

залишив Поморську гавань Волгаста і попрямував до Кальмара. Це

судно так і не досягло свого кінцевого пункту призначення. Корабель

відплив на північ від Волгаста при сильному вітрі й дістався данського

острова Борнхольм уже о четвертій годині дня. Через дві години судно

сіло на мілину біля рибальського селища Сногебек. Екіпаж намагався

звільнити корабель, але без успіху. Наступного дня рибалки Снобеге�

ка допомогли його розвантажити. Екіпаж, шведську гвардію та в'язнів

врятували. На той час Данія, за умовами Травендальського миру 1700

року, дотримувалася нейтралітету. І все ж країна мала тісні зв’язки як

із Саксонією, так і з Московією. Цей інцидент призвів до дипломатич�

них ускладнень, до його вирішення більшість ув’язнених зуміли втек�

ти. Хоча наприкінці жовтня полонені українські козаки прибули з

Борнхольма на орендованих невеликих суднах до Сімрісхамна та

Кальмара [21].

Найбільша група в’язнів, близько 880 московитів, козаків, поляків і

саксів, які були перевезені зі шведської Померанії до материкової

Швеції восени 1706 р., прибули до гавані міста Карлсхамн 8 листопа�

да. Серед них в основному були козацькі офіцери, які потрапили в по�

лон після битви поблизу Ляховичів та Клецька, близько 230 україн�

ських козаків [22].

Більшість козаків спочатку привезли в міста у західних графствах

Гетеборг, Богус та Ельвсборг, козацьких полковників – до Ґетеборга

на західному узбережжі Швеції, де тяжкохворий полковник Іван Ми�

рович помер 2 грудня 1706 р. (за шведським календарем) [23]. Сотни�

ків привезли в містечко Уддевалл на північ від Гетеборга, звідки четве�

ро з них зуміли втекти в данську Норвегію навесні 1707 року [24].

Як і всіх інших військовополонених, яких доставили у Швецію ра�

ніше, новоприбулих українських козаків, кількість яких упродовж

осені зросла приблизно до 500 осіб, розселили у шведських містах.

Доглядати за ними зобов’язали місцеву адміністрацію та городян.

Військовополонених використовувати на так званих громадських

роботах, в основному на будівництві фортифікаційних споруд. Чима�

ло козаків працювало на будівництві укріплень у Ґетеборзі та Кальма�

рі. Ці роботи провадилися влітку, а решту часу полонені перебували у

містах, куди їх спочатку привезли. Громадські роботи іноді передбача�
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ли ремонт місцевих доріг та мостів. У Стокгольмі військовополонених

використовували на будівництві нового Королівського палацу.

Наприкінці квітня 1707 р. ще 112 військовополонених везли із Ще�

цина до Карлсхамна, але вони загинули в дорозі. Вони входили до тієї

самої групи, що й полонені, котрі прибули восени 1706 р., але, мабуть

були дуже хворі, щоб їх могли перевезти рік тому. Ув’язнені були різ�

них національностей: московити, поляки, литвини (білоруси) та укра�

їнські козаки (24 особи) [25].

У середині листопада 1707 р. транспортний корабель із 124 військо�

вополоненими прибув із Щецина до Кальмара. Більшість цих полоне�

них були московитами, поляками, українськими козаками і татарами

[26]. Ці в’язні, ймовірно, були захоплені в Польщі під час нової швед�

ської кампанії на сході, що розпочалася у вересні 1707 р. [27]. У цій

групі було 18 українських козаків, котрі прибули у Швецію як військо�

вополонені. Наступна група українських козаків, яка прибули у Шве�

цію 27 листопада 1714 р., складалася з гетьмана Пилипа Орлика разом

із родиною, кількох офіцерів та рядових козаків. Вони прибули як по�

чесні гості короля. Серед них був генерал�ад’ютант Федір Мирович,

син полковника Івана Мировича, який загинув як військовополоне�

ний у Ґетеборзі дев’ять років тому [28].

Зі збільшенням кількості військовополонених почала зростати і

вартість їх утримання. Багато хто з городян Швеції, ймовірно, сприй�

мав ув’язнених як небажаний тягар, утім, були раціональні причини

для їх утримання. Утримання військовополонених могло позбавити

ворога військової сили та переваги. Вони могли бути використані як

гарантія безпеки для шведських полонених, які перебували в полоні,

та на випадок можливого обміну полоненими. Оскільки велика кіль�

кість працездатних чоловіків перебувала за кордонами Швеції, поло�

нених використовували як цінне джерело робочої сили. Їх також роз�

глядали як своєрідний трофей для демонстрації вдома.

Для зменшення витрат на утримання полонених держава заохочу�

вала городян та власників маєтків наймати в’язнів на роботу, у таких

випадках їм не виплачували грошове утримання з державного бюдже�

ту. У листопаді 1711 р. Королівська рада навіть ухвалила надання до�

помоги лише старим та хворим полоненим, решта мала знайти при�

ватного роботодавця. В’язні, які не змогли знайти приватного робото�

давця, повинні були продовжувати виконувати фортифікаційні робо�

ти впродовж літніх місяців [29].

Під час війни здійснювали обмін полоненими, але це стосувалося

лише офіцерів. Особливо після Полтавської битви, коли близько
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20000 шведів (військових і цивільних) опинилися у полоні московитів.

Тоді розробляли плани щодо більш загального обміну полоненими,

але це так і не було здійснено [30].

Наприкінці серпня 1710 р. Королівська рада наказала звільнити

військовополонених, яких вважали занадто хворими або старими і не

здатними виконувати будь�яку роботу [31]. Тепер місцеві органи мали

визначати, кого з ув'язнених слід випустити, а кого залишити. Кожен

магістрат робив це по�різному. Наприклад, у місті Марієстад було

прийнято рішення про звільнення 5 із 28 козаків, які залишилися. Ці

п’ять козаків разом з іншими звільненими в’язнями з інших швед�

ських міст були перевезені наприкінці жовтня – на початку листопада

1710 р. у гавань міста Норрчепінг на східному узбережжі Швеції. Але

настала зима, і вже було пізно організувати їх перевезення через Бал�

тійське море. У цей час у Швеції почалася епідемія чуми. Тож тільки

наприкінці червня 1711 р. близько 40 українських козаків змогли від�

плисти від Норрчепінга до Данцига разом з іншими 150 в'язнями. І все

ж частина полонених померла від чуми [32].

Кількість військовополонених також різко зросла впродовж 1710

року, після того, як наприкінці лютого у битві при Хельсінгборзі було

взято в полон 2700 данських воїнів [33]. Цих в’язнів привезли з півдня

Швеції і розмістили у близько 30�ти шведських містах. Багато ув’язне�

них мали серйозні поранення і померли під час транспортування або

невдовзі після прибуття до місць призначення. Далеко не всі данські

полонені були данцями, оскільки так само, як у Саксонії, в Данії, рек�

рутів набирали з усієї Європи. А тому були вояки із різних німецьких

земель, і шведам не було важко завербувати їх до нового так званого

Німецького батальйону чисельністю 450 осіб, створеного 1710�1711

рр. До цього батальйону приєдналися ще кілька саксонських військо�

вополонених [34].

Оскільки в'язні вільно пересувалися у містах, проводили час зі шве�

дами в барах, а також жили в будинках городян, то могли легко спілку�

ватися з місцевими шведами, і незабаром вони навчилися розуміти та

розмовляти шведською мовою. Тісні стосунки зі шведами в деяких ви�

падках могли призвести до позашлюбних дітей, а також до шлюбів зі

шведськими жінками. Відомо, що більш, ніж 15 українських козаків

одружилися зі шведками під час перебування у полоні. Для того, щоб

одружитися, вони спочатку повинні були перейти до лютеранської ві�

ри, а також засвідчити, що не були одружені у своїй країні. Одним із

перших козаків, який одружився в Швеції, був Іван Орліченко. Він

наприкінці 1710 р. узяв шлюб з дівчиною Анною Андерсдоттер з міста
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Фальчопінга. Перед магістратом у Фалчопінгу козак заявив про своє

бажання перейти до лютеранської віри і залишитися у Швеції. Та коли

через кілька тижнів він стояв перед консисторією у місті Скара, зая�

вив, що не візьме шлюб із цією жінкою, якщо не зможе повернути її до

свого дому. Однак наступного дня він передумав і цього року сказав,

що він справді хоче одружиться, а вагався тому, що товариші погрожу�

вали йому смертю [35].

У 1716 році король Карл XII заборонив усі шлюби між військовопо�

лоненими та шведськими жінками. Цю заборону скасували після його

смерті, і багато в’язнів одружилися зі шведськими жінками впродовж

останніх років війни 1719–1721 рр. [36].

Час від часу групи в'язнів намагалися втекти з полону. Найчастіше

вони обирали шлях до Норвегії, яка тоді була частиною Данії. Коли та�

ке ставалося, їх шукали місцеві органи влади, а прикмети додавали до

оголошень про пошуки. Один такий опис втікача цікавіший за решту.

У серпні 1712 р. п’ять козаків, які були поселені в містечку Алінгсос,

зуміли втекти. Серед них був Ярема Іванко, котрий, як говорили, був

одягнений у білу куртку з латунними ґудзиками, червоні штани, іноді

він також носив шкіряні штани, чорну стару шапку з отворами у вер�

хній частині. Крім того, в описі йдеться про те, що Ярема мав чорне

волосся, поголене на лобі, з довгим пучком волосся, що звисав до брів.

Він був невисокого зросту і мав кругле обличчя. Мабуть, навіть після

шести років полону у Швеції цей козак зберіг традиційну козацьку

стрижку з оселедцем [37].

Коли військовополонені вчиняли злочини, їх карали за шведськи�

ми законами так само, як і шведів. Найпоширенішими причинами, че�

рез які козаки з’являлися в судах, були позашлюбні стосунки, бійки

(часто у стані алкогольного сп’яніння) і крадіжки. Козаків, яких виз�

нали винними у позашлюбних стосунках зі шведськими жінками,

штрафували, як і шведських чоловіків, та оскільки у козаків часто не

вистачало грошей для сплати штрафу, їм натомість призначали тілесні

покарання, здебільшого у вигляді публічного пороття. Вони також по�

винні були просидіти одну неділю закуті в колодки біля місцевої цер�

кви. Через те, що козаки не були лютеранами, вони не могли, так само

як шведи, бути засудженими до публічного каяття у місцевій церкві,

що було типовим покаранням за такий злочин. Першим козаком,

який отримав таке покарання, був Омелько Кимушко, що мав у місті

Марієстаді незаконні близькі стосунки з дівчиною Бритою Гансдот�

тер, яка народила йому сина в лютому 1709 року [38].

Незабаром після повернення короля Карла XII у Швецію напри�
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кінці 1715 р. було видано наказ про більш жорсткі умови утримання

військовополонених. Їх більше не дозволяли утримувати в будинках

городян, а натомість збирали і тримали разом під охороною в спеціаль�

них поселеннях [39]. У землі Скараборг, де мешкало багато козаків,

місцевий губернатор запропонував переселити їх на найбільший ост�

рів озера Венерн – Торсьо, звідкіля, як вважали, їм буде важко втекти.

Король Карл XII погодився, і незабаром 115 військовополонених пе�

реїхали з міста Марієстад на Торсьо, де вони мешкали в будинках фер�

мерів [40].

У повіті Єнчепінг, де також мешкало багато козаків, було вирішено

перевести всіх військовополонених у замок Вісінгсборг на острові Ві�

сінгсьйо в озері Веттерн. Незабаром й інших так званих московських

в’язнів з інших повітів переселили до замку Вісінгсборг. На початку

1718 р. усіх військовополонених, які були на острові Торсьо, перевели

до замку Вісінгсборг. Навесні 1718 р. вперше так сталося, що майже всі

московські військовополонені, як рядові, так і офіцери, утримувалися

в одному місці, яке можна вважати в’язницею. На 3 травня 1718 р. у Ві�

зінгсьйо утримували 1686 полонених, з яких 1260 московитів, 51 –

московський козак, 4 – татари, 176 – українських козаків, 4 – німці,

157 – данців, 20 – голландців та 14 – англійців. Більшість рмосков�

ських козаків були донськими козаками й потрапили до полону у Фін�

ляндії впродовж 1710�х років [41].

Але перебування військовополонених на Візінгсьо було недовгим,

бо замок Вісінгсборг згорів напередодні Різдва 1718 р. Після цього по�

лонених знову розвезли по різних містах і дозволили їм мешкати в бу�

динках городян, як це було до 1716 р. [42].

Після підписання мирного договору у Ніштадті 30 серпня 1721 р. та

підтвердження його 9 вересня 1721 р. шведська влада поспішила пере�

вести в'язнів, що залишалися у Швеції, до фортеці Ваксгольмбіля

Стокгольма. Незадовго до початку зими 1721 р. п’ять транспортних су�

ден з 1300�1400 військовополоненими відправили з Ваксгольма до міс�

та Ревель (Таллінн) [43]. Кількох військовополонених, які вчасно не

дісталися до Ваксгольма, відправили в Росію у квітні 1722 р. [44]. Утім,

декілька полонених все ще залишалися в Швеції. В основному це були

ті, хто одружився зі шведськими жінками, оскільки умовою їх звіль�

нення було залишення шведських дружин і дітей у Швеції. Також кіль�

ка українських козаків, які одружилися зі шведками, вирішили зали�

шитися у Швеції. Так було з козаками Степаном Андрійовичем Нау�

менком та Іваном Мартиненком, які одружилися на острові Торсьо на

озері Венерн. 18 жовтня 1721 р. вони обидва з'явилися у ратуші Марі�
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єстада, де попросили дозволу залишитися у Швеції як шведські підда�

ні. Хоча цього разу вони обоє добре розмовляли шведською мовою, їх

допитав російський перекладач Полікарпус Гарасімов, який зробити

висновок про те, що вони були «козаками або так званими черкасами»

[45].

Попередні дослідження дали дуже різні дані щодо кількості вій�

ськовополонених, яких привезли на материкову територію Швеції

впродовж усієї війни. Незважаючи на те, що Комісія з питань оборони

Королівської ради відповідала за військовополонених, вона ніколи не

вела генерального реєстру ув’язнених. Відомо, що списки ув’язнених

надсилали провінційні власті до комісії майже щорічно, але оскільки

ув’язнених часто перевозили з місць, де вони мешкали, для роботи на

різних фортифікаційних спорудах, а обміни робилися час від часу, від�

слідковувати чисельність полонених було важко.

Утім, беручи до уваги різноманітні листи та списки новоприбулих

військовополонених, можна встановити їх кількість. Майже 12000 по�

лонених прибули у Швецію впродовж перших десяти років війни. Піз�

ніше їх було менше, близько 1500. Усього за час Великої Північної вій�

ни 1700�1721 рр. до Швеції було завезено понад 13500 військовополо�

нених, з яких 650 були українськими козаками [46].

Джерела та література

1. Найповнішим дослідженням долі військовополонених із Московії можна

вважати чотири статті професора Хельге Альмквіста, що були надруковані у

часописі Товариства Каролінів (Karolinska Forbundets Arsbok) упродовж

1942�1945 рр. Незважаючи на те, що в них розглядається в основному пере�

бування московських офіцерів у Стокгольмі, автор продовжував досліджува�

ти це питання аж до самої смерті у 1944 р. Стаття Бенгта Клареуса, надруко�

вана в часописі Karolinska Forbundets Arsbok 1990 року, розглядає питання

перебування данських військовополонених, які потрапили в полон у битві

біля Хельсінборга на початку 1710 р. Густав Йонассон надрукував 1997 року

дві статті, присвячені долі саксонських військовополонених. Нещодавно

Хокан Йоріксон оублікував у альманасі Товариства Каролінів (Karolinska

Forbundets Arsbok 2005) дослідження, присвячене московським військово�

полоненим у землі Смоланд, а також періоду 1716�1718 рр., коли найбільша

кількість московитів перебувала на острові Вісінгсьйо. Російські історики

також виявили певний інтерес до своїх полонених у Швеції. У книзі істори�

ка С.А. Козлова, що вийшла у Санкт�Петербурзі, розглядається доля офіце�

рів і генералів у Стокгольмі, а також їхні листи, що зберігаються в Націо�
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нальному архіві Швеції (Riksarkivet). 2015 року Російський державний архів

давніх актів, РДАДА, надрукував більшість листів, написаних представни�

ком Петра I у Стокгольмі князем Андрієм Хілковим, котрий впродовж 1700�

1717 рр. перебував у статусі військовополоненого.

2. Helge Almquist – Ryska fangari Sverige och svenska i Ryssland 1700�1709. –

Karolinska Forbundets Arsbok, 1942.– P. 64�90.

3. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen – Vol. 231. – P. 10�313 –

Листи про прибуття військовополонених до Стокгольму впродовж 1700�

1707 рр.

4. See for example: Krigsarkivet (Stockholm) — Amiralitetskollegium, Kansliet – E

IIc: 28 – Лист від капітана Адама Густафа фон Кліка, Феліксбург 10 грудня

1703 р.; Лист від капітана Андерса Хіссінга, на борту корабля «Святий Лукас»

31 грудня 1703 р. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol.97.

– Лист від губернатора Райнхольда Ребіндера, Кальмар 3 грудня 1703 р.

5. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 180. – Лист від

губернатора Карла Густава Соопа, Маріахольм 15 березня 1709 р.

6. Helge Almquist – Ryskafangari Sverige och svenska i Ryssland 1700�1709 –

Karolinska Forbundets Arsbok 1942. – P. 91, 96�99. For example see also:

Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 48. – Листи від

губернаторів щодо прибуття саксонських військовополонених, Стокгольм

16 червня 1706 р.

7. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 116. – Letter from

Governor Anders Grelsson Lindehielm, Viborg 11 August 1704.

8. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 184. – Лист від

губернатора Отто Вільгельма Льовена, Стокгольм 27 березня 1709 р, Умео 13

жовтня 1709 р.

9. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 130. – Лист від

заступника губернатора Георга Штірнхофа, Стокгольм 16 серпня 1705 р.

10. Шведський календар використовували впродовж 1700�1712 рр., він на

один день випереджав Юліанський календар і на десять днів відставав від

Григоріанського календаря.

11. Joran Nordberg – Konung Carl den XII: tes historia. – Vol. I. – Stockholm,

1740. – P. 556.

12. Riksarkivet (Stockholm) – Militaria. – Vol. 1525. – Рапорт капітана Йорана

Польмана про прибуття військовополонених до Позена, 30 січня 1705 р.

13. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 231. – P. 339. –

Перелік військовополонених, що перебували у Стокгольмі під охороною

полку Г’юго Гамільтона, Стокгольм 20 березня 1708 р.

14. Helge Almquist – De ryska fangarna i Sverige 1709�1714 – Karolinska

Forbundets Arsbok 1944. – P. 72.

15. Oscar Sjostrom – Fraustadt 1706. Ett falt fargat rott – Lund, 2008. – P. 268�274.

16. Fredrik Hjelmqvist – Kriget i Finland och Ingermanland 1707 och 1708. – Lund,

1909. – P. 119�125.
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17. Riksarkivet (Stockholm) – Militaria. – Vol. 1459. – Доповідь підполковника

Йохана Райнхольда про події у Литві 8�31 березня 1706 р.

18. Gustaf Adlerfelt – Karl XII: s krigsforetag 1700�1706. – Stockholm, 1919. –

P. 308.

19. Gustaf Adlerfelt – Karl XII: s krigsforetag 1700�1706. – Stockholm, 1919. –

стор. 308. Найбільш ймовірно, що саме цей полковник Петро Прима і був

кошовим отаманом запорожців впродовж 1694�1695 і 1699�1700 рр. Змініть

останнє речення на наступне: «Полковник Петро Прима, хто відповідно до

шведських записів казав, що народився 1643 року, впродовж чотирьох років

утримувався в Бохусі і Гетеборзі, а решту ув’язнення провів у Стокгольмі,

звідкіля був звільнений в кінці 1714 р.».

20. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 141. – Лист від

генерал�губернатора Юргена Мелліна, Щецин 6 жовтня 1706. Riksarkivet

(Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 140. – Лист від губернатора

Райнхольда Ребіндера, Кальмар 4 жовтня 1706р.

21. Hakan Henriksson – Nar stora nordiska kriget kom till Bornholm – Bornholmske

samlinger 2014. – Ronne, 2014.

22. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 139. – Лист від

земельного рахівника Самуеля Льофгріна, Карлхамн 10 листопада 1706 р.

23. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 231. – P. 1833. –

Перелік російських, польських, українських військовополонених, що

прибули до Гетеборга впродовж 1705�1706 рр., Гетеборг 8 червня 1707 р.

24. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 231. – P. 1897. –

Перелік саксонських, російських, польських і українських

військовополонених, що прибули до Уддевали впродовж 1705�1706 рр.,

Уддевала 28 червня 1707 р.

25. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 150. – Лист від

заступника губернатора Саломона фон Оттера, Карлскруна 4 травня 1707.

26. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 151. – Лист від

губернатора Райнхольда Ребіндера, Кальмар 18 листопада 1707 р.

27. Joran Nordberg – Konung Carl den XII: tes historia. – Vol. I. – Stockholm,

1740. – P. 826.

28. Hakan Henriksson, Ольга Циганок, Олександр Дубина. – Невідомі листи

Пилипа Орлика з регіонального державного архіву м. Лунд (Швеція). –

Сіверянський літопис. – 2012. – № 1�2. – P. 47�56.

29. Riksarkivet (Stockholm) — Kunglig Majestats kansli (1521�1974). –

Riksregistraturet. – B: 655. — Лист від Королівськой Ради усім губернаторам

щодо використання російських і датських військовополонених на приватній

службі, Стокгольм 10 листопада 1711 р.

30. Riksarkivet (Stockholm) – Defensionskommissionen. – Vol. 52. – Лист усім

губернаторам щодо підготовки списків усіх російських військовополонених,

що перебувають у королівстві для подальшого загального обміну. Стокгольм

11 вересня 1709 р.
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31. Riksarkivet (Stockholm) – Kunglig Majestats kansli (1521�1974). –

Riksregistraturet. – B: 649. – Лист усім губернаторам щодо звільнення усіх

старих і хворих полонених, а також усіх полонених, що перебували на

службіу князів Вишневецького і Сапеги, Стокгольм 29 серпня 1710 р.

32. Landsarkivet i Vadstena — Ostergotlands lansstyrelse, Landskansliet. – D Ia:232.

– Лист від магістрату міста Норрчепінг, Норрчепінг 15 червня 1711 р.

33. Bengt Clareus – Fangar och fangutvaxling efter kriget i Skane 1709�1710. –

Karolinska For bundets Arsbok 1990. – P. 39�93.

34. Riksarkivet (Stockholm). – Militaria. – Vol. 771. – Листи та документи

стосовно німецького батальйону підполковника Петераде Штора.

35. Landsarkivet i Vadstena – Gota hovratt, Advokatfiskalen. – E VIIBAA: 2005. –

Протоколи суду м. Фальчопінг 8 серпня 1710 р. Landsarkivet i Goteborg –

Skara domkapitel. – A I:30. – Протоколи Консисторії 5 жовтня 1710 р.

36. Anders Jarlert – Kvinnor och karoliner infor konsistorierna 1720�1722. En pilot�

studie. – Karolinska Forbundets Arsbok 2000. – P. 96�98.

37. Landsarkivet i Goteborg – Alingsas radhusratt och magistrat. – A Ia:5. –

Протоколи суду м. Алінгсос, 2 серпня 1712 р.

38. Landsarkivet i Vadstena – Gota hovratt, Advokatfiskalen. – E VIIBAA: 4320. –

Протоколи суду м. Марієстад 26 квітня 1709 р.

39. Riksarkivet (Stockholm) – Kunglig Majestats kansli (1521�1974) –

Riksregistraturet. – B:684. – Лист від короля Карла XII то усіх губернаторів з

наказом утримувати усіх військовополонених у містах, Істад 4 січня 1716 р.

40. Landsarkivet i Goteborg – Skaraborgs lans landskansli. – A II:37. – Лист від

губернатора Гермунда Седергельма до Карда XII, Маріахольм 13 січня 1716

р.

41. Riksarkivet (Stockholm) – Militaria. – Vol. 1524. – Лист усіх

військовополонених, що знаходяться у замку Вісінгсборг, 3 травня 1718 р.

42. Hakan Jorikson – Granne med fienden. Krigsfangar i Sverige 1700�1721 (По

сусідству з ворогом. Військовополонені в Швеції в 1700�1721 рр. –

Karolinska For bundets Arsbok 2005. – P. 139�141.

43. Krigsarkivet (Stockholm) – Utredningskommissionen 1719. – Vol. 8. – Лист від

графа Карла Густафа Дюкера щодо продовольства для 1400 росіян, що

мають бути доставлені до м. Ревель, Стокгольм 7 листопада 1721 р.

44. Krigsarkivet (Stockholm) – Stora Nordiska Kriget, Krigshandlingar. –

Avd.14a:5. – Перелік російських військовополонених, що будуть

перевозитись, Ваксгольм 25 квітня 1722 р.

45. Landsarkivet i Vadstena – Gota hovratt, Advokatfiskalen. – E VIIBAA: 322. –

Протоколи суду м. Марієстад 18 жовтня 1721 р.

46. Основні джерела можуть бути знайдені в архіві комісії з оборони

(Defensionskommissionen’s archives) (в основному справи 75�231), а також у

колекції Militaria Військового архіву (Riksarkivet) у Стокгольмі (в основному

справи 1523�1524) (Stockholm).
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Євгенія Щербина,
завідувачка відділу науково�просвітницької роботи

ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Ульріка Елеонора Столькхаммер.
Доля жінки каролінської епохи

Велика Північна війна – докорінно змінила долю багатьох країн�у�

часниць цього конфлікту, перекроїла політичну карту Європи і визна�

чила її подальший розвиток. За сотні років зацікавленість істориків до

цієї події не згасає, тому що вона має багато не розгаданих таємниць і

не розкритих аспектів. У сучасній історичній науці велика увага приді�

ляється, зазвичай, військовим і політичним проблемам війни, проте

мало згадується доля простих людей, життям яких творилася ця подія.

Маємо віддати належне у дослідженні і вивченні цього питання швед�

ському історикові Петеру Енглунду, який у своїй книзі «Полтава: Роз�

повідь про загибель однієї армії» через долю простих людей відтворив

події Великої Північної війни і Полтавської битви. Завдяки викорис�

таним архівним документам – щоденникам, листам, особистим нотат�

кам каролінців – можна дізнатися не тільки про маловідомі аспекти

цього військового протистояння, але й суспільні тенденції та віяння

тієї доби. З огляду на це актуальною у вивченні історії Великої Північ�

ної війни залишається проблема «жінки та війна», їхня участь, роль у

цьому військовому конфлікті.

Доля жінки тієї епохи складна, суперечлива, а часом жахлива. Одні

змушені були залишитися вдома і покірно чекати повернення своїх чо�

ловіків з війни, лише віддано писати і отримувати листи з території бо�

йових дій, беручи на себе весь тягар ведення господарства і повсякден�

ного життя. Інші, навпаки, скрізь вірно слідували за своїми чоловіка�

ми. Загальновідомим є той факт, що під час Великої Північної війни

шведську армію супроводжувало 1700 жінок і дітей, які витримували

весь тягар війни разом зі своїми чоловіками та всією шведською армі�

єю. Особливо серед офіцерів було заведено брати із собою в похід цілу

родину – дружину, дітей, служників. Навіть простих солдатів могли

супроводжувати їхні родини. Напередодні Полтавської битви на пів�

день від Пушкарівки розташовувалася більша частина шведського

обозу, де і перебували дружини, служниці, діти [1, с. 69].
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Деякі з жінок ставали заручниками цієї війни і змушені були відчу�

ти на собі весь страх, страждання, загублену молодість і жорстокість,

бо потрапляли до полону і були серед військовополонених, яких про�

давали, як живий товар, на ринках рабів у Стамбулі чи Москві. Нап�

риклад, у 1710 р. посол Швеції у Туреччині Томас Функ регулярно від�

відував аукціони рабів у Стамбулі, щоб викуповувати шведських гро�

мадян, і зазначив, що їм вдалося звільнити «доньку столяра» з Нарви,

«дружину капітана» й цілу родину Андерс Джонссон. Але коштів не

завжди було достатньо, щоб викупити всіх. 

Іноді ставалися й курйозні, особливі події, які спонукали жінок іти

на війну. Такі випадки досягли свого піку на початку XVIII ст. в ре�

зультаті тривалих воєн у Європі. Каролінське військо не було винят�

ком. Серед військовослужбовців траплялися жінки, які одягали вій�

ськову форму і видавали себе за чоловіків. Сучасні історики називають

їх «амазонками Карла ХІІ». Далі мова піде про непересічну жінку тієї

доби, історія якої стала, ймовірно, однією із найвідоміших і шокуючих

серед каролінських доль цього періоду. 

Ульріка Елеонора Столькхаммер (1683�1733) – жінка, шведський

капрал, служила у війську під час Великої Північної війни і постала пе�

ред судом за те, що неофіційно видавала себе в армії за чоловіка і вий�

шла заміж за жінку. Вона стала об’єктом досліджень, героєм літератур�

них п’єс, театральних постановок та мистецьких виставок. Ульріка на�

родилася у родині лейтенант�полковника Йогана Столькхаммера

(1653�1711 р.) і Анни Бріти Луд (пр. 1699). Точна дата її народження

невідома, оскільки церковні документи того періоду не збереглися.

Датою її народження вважається 1683 рік, оскільки на момент смерті у

1733 році їй було 50 років. У неї було 5 сестер, а її батько був ветераном

війни, але фактично знищив сам себе після виходу на пенсію у 1702 р.

Вона росла у батьківському маєтку Стенсьо (Stensjo). Пізніше Ульріка

заявляла, що їй більше подобалося виконувати завдання, які давали

чоловікам, що вона не вивчила жодного із завдань, які зазвичай прита�

манні жінкам. Люди, які бачили її на полюванні і під час верхової їзди,

казали: «Шкода, що ти не чоловік, твої таланти краще б знадобилися у

світі». 

Батько Ульріки мав великі борги, тому після його смерті у 1711 р.

вона і її п’ять сестер залишилися без засобів до існування, а сімейний

маєток віддали під заставу. Сестри сподівалися на щедрість родичів,

але даремно. Тому протягом чотирьох років після смерті батька всі її

сестри вийшли заміж. Ульріка, яка спостерігала, як її сестри вступають

у вимушені шлюби, не хотіла одружуватися і у березні 1713 року перев�
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дягнулася в одяг свого батька, вкрала коня і втекла з дому. Ульріка взя�

ла собі ім’я Вільгельма Едстедта і мріяла записатися до армії. Довго

шукала можливість вступити до війська, їй довелося працювати то

накривачем столу для губернатора Маннерборга в Або, то слугою в

охороні лейтенанта Каспера Йохана Берча.

15 жовтня 1715 р. Ульріка Елеонора Столькхаммер під іменем Віль�

гельма Едстедта нарешті вступила до війська як артилерист у Кальма�

рі. Вона не брала участі в активних бойових діях, бо її відправили в

Кальмарський гарнізон, який не був задіяний у боях Великої Північ�

ної війни. Однак вона досягла успіхів у кар’єрі і отримала звання кап�

рала. Говорили, що вона надавала перевагу оренді кімнати, а не спан�

ню у казармі. Це було дозволено і прийнято у ті часи, хоча дещо і нез�

вично для простих солдатів, які, зазвичай, вважали за краще не витра�

чати свою мізерну платню на спеціальні спальні місця.

У новорічну ніч 1716 року вона заручилася зі служницею на ім’я

Марія Льонман і одружилася з нею 15 квітня того ж року. Пізніше по�

відомляли, що Льонман вважала Едстедта «безсильним», але це її ціл�

ком влаштовувало, оскільки вона була жертвою зґвалтування. Врешті�

решт Ульріка вирішила відкрити свою таємницю і розповіла Марії про

свою жіночу стать. Незважаючи на це, вони продовжували жити щас�

ливо у шлюбі, який згодом назвали «союзом духовної любові». Ульрі�

ка обіцяла залишити армію, але зробила це тільки 25 серпня 1726 року.

Зрештою, Ульріка Елеонора була змушена просити допомоги у своєї

заможної тітки, вдови покійного дядька, поміщиці Софії Драке, яка

розмістила Столькхаммер у своїх родичів у Вермланді, щоб вона мала

змогу поступово звикати знову носити жіночий одяг. Марія Льонман

отримала притулок в особняку Софії Драке за межами Вермланда у

Смоланді. Одного разу подружжю навіть вдалося зустрітися, але дже�

рела не згадують, за яких обставин відбулася ця зустріч.

Чутки про Ульріку Столькхаммер ширилися дуже швидко. У відпо�

відності з чинним законодавством, видавати себе за представника

протилежної статі було серйозним релігійним злочином, який карався

смертю. І тому влітку 1728 р., за порадою своєї родини наша героїня

переїхала до Гельсінгера, що в Данії, написала лист�сповідь до швед�

ського уряду й попросила про помилування у шведського короля тіль�

ки через те, що «її слабка стать з найглибшою смиренністю, вірністю

та непохитністю 10 років служила шведській короні». 10 лютого 1729 р.

Ульріку Елеонору Столькхаммер і Марію Льонман судили у Кальмарі.

Проте суд Кальмару не знав, за яким звинуваченням вони мали бути

притягнуті до кримінальної відповідальності і консультувалися з Вер�
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ховним судом Єнчопінгу. Після вивчення Біблії і тривалих консульта�

цій, Столькхаммер звинуватили в тому, що вона «порушила Божий по�

рядок», одягнувшись у чоловіка та зробивши насмішку над шлюбом.

Вона зізналася, що її спонукала «сильна любов» до Марії і що вона ви�

рішила «жити й померти разом із нею». 

Як з’ясувалося, на 14�й день після їхнього весілля Ульріка зізнала�

ся Марії, що вона, можливо, «неправильна людина» і відкрила таєм�

ницю про себе. Марія спочатку дорікала їй, але пообіцяла не видавати,

щоб не заподіяти Ульріці шкоди. Марія також зізналася, що ще більше

полюбила її з того часу, як дізналася правду, і молила Бога про те, щоб

ця справа ніколи не розкрилася, щоб вони змогли бути одна з одною.

Подружжя заперечели у суді, що вони мали будь�який сексуальний

контакт, їм вдалося прожити подружнє життя протягом 10 років без

чоловіків. Ульріка заявила, що «оскільки вона, дякуючи Богові, ніко�

ли не мала розбещених думок і тим більше ніякої природної похоті, то�

му у неї не було потреби у спілкуванні із чоловіком». Суд навіть запро�

сив акушерку для того, щоб перевірити чи повністю вона розвинена

фізично. 

Врешті�решт суд Гота виніс вирок: «цей шлюб порушив закон Бо�

жий і природу, але виправдав їх від звинувачення у гомосексуалізмі».

Це змусило суддів сприйняти цей шлюб «найчистішим, духовним ви�

дом, союзом чесноти». 18 грудня 1729 р. Ульріку Елеонору Столькхам�

мер визнали винною у тому, що вона видавала себе за чоловіка і вий�

шла заміж за жінку. Це були злочини, що передбачали смертний ви�

рок, але Ульріку засудили лише до місячного ув’язнення «на хліб та во�

ду» з подальшим вигнанням із Кальмару. Марію Льонман засудили на

14 днів позбавлення волі за те, що не розкрила правду. 30 січня 1730 р.

король Швеції Фрідріх І скоротив вирок У. Столькхаммер, усунувши

покарання на «хліб та воду», а покарання Марії Льонман скоротили до

8 днів позбавлення волі. Відбувши покарання, дві жінки продовжили

жити тихим життям у родичів Ульріки. Листи, які вони писали одна

одній, свідчили про взаємну любов. Ульріка померла у 1733 р. на 50�му

році життя, а Марія служила домогосподаркою у родичів Ульріки, де і

померла 16 травня 1761 р. [3]

Це одна з небагатьох історій жінки каролінської епохи. Неординар�

ність поведінки Ульріки і Марії збентежила не тільки суд, але й само�

го короля Швеції. Але, як бачимо, фактично вони були виправдані.

Справді незвичне рішення для початку XVIII ст. Але це було у Швеції.

На сьогодні Швеція посідає одне з перших місць у світі серед країн, де

громадяни поважають ідею рівності між чоловіками та жінками, мають
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рівний доступ до влади, гідної винагороди за працю та впливу у сус�

пільстві, незалежно від статі, релігії, етнічного походження. Гендерна

політика сучасної країни, якій шведській уряд приділяє особливу ува�

гу, мабуть, взяла свій початок у далекому XVIII ст.
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Євгенія Стороха,
провідний науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею І. Котляревського

Полтава 1813 року і полтавці 
у щоденнику Катерини Нальотової

Історична доба Івана Котляревського, що позначена часовими ме�

жами ІІ�ї пол. ХVІІІ ст. – І�ї третини ХІХ ст., репрезентується поміж

іншим таким цікавим явищем, як жіночий щоденник.

Створені у той час щоденники приваблювали увагу істориків та лі�

тературознавців тим, що могли надати неупереджене свідчення про

події, побут, приватні та громадські традиції певних суспільних верств.

Перед нами щоденник молодої панянки, росіянки, доньки майора

Катерини Василівни Нальотової, котра була дещо молодшою сучасни�

цею Івана Котляревського, – жила у 1787�1869 рр. Також вона відома

як одна з перших виконавиць ролі Наталки Полтавки у той час, коли

Полтавським театром керував Іван Петрович Котляревський. 

Це не «літературний» щоденник, тобто створений не письменни�

ком для читацької аудиторії; це автодокументальний жіночий текст

початку позаминулого століття з переліком вечорів, обідів, балів, імен

партнерів по танцях, що супроводжується короткими ремарками�о�

цінками. Він зберігається у Санкт�Петербурзькій Публічній бібліотеці

імені М.Є. Салтикова�Щедріна. Про нього ми знали давно, користу�

валися деякими його доступними фрагментами, але повного тексту не

мали. Тепер із ним може ознайомитися кожен на відповідному елек�

тронному ресурсі.

Історія цього щоденника цікава й оригінальна. Він був знайшов на�

йімовірніше 1909 року, російський історик мистецтв та шукач

пам’яток культури барон Микола Миколайович Врангель (1880�1915)

у садибі Марієнгоф під Санкт�Петербургом. Цей маєток належав уп�

родовж ХІХ ст. родині та нащадкам генерал�майора Дмитра Петрови�

ча Рєзвого (1762�1823), чий портрет роботи Джорджа Доу зберігається

у Воєнній галереї Зимового палацу серед 332 портретів героїв 1812 р.

1803 року Д.П. Рєзвий взяв шлюб з Надією Бастіон, уродженою На�

льотовою. Для Надії Василівни шлюб із генералом Д. Рєзвим був дру�

гим. У цьому шлюбі народились син Модест, у майбутньому інженер,
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музикознавець та художник, а також донька Віра, у заміжжі за худож�

ником А.П. Сапожниковим. Залагодивши свої сімейні справи і отри�

мавши матеріальну стабільність, Надія Рєзвая взяла до свого родинно�

го кола матір та рідну незаміжню сестру Катерину. 

Микола Врангель детально згадував невеличке бюро у садибі Марі�

єнгоф: «Оно очень затейливое, с круглым туловищем, на изогнутых

ножках, которые оканчиваются копытцами. Снизу его женщина с

крыльями поддерживает корпус. Хитро выложен орнаментом боль�

шой ящик бюро с прекрасным бронзовым вызолоченным ушком за�

мочка. Внимательно рассматривая эту вещь, примечаешь ее какую�то

совсем особенную наружность. Надо найти ключ… Я вставил его в за�

мок, открыл ящик и нашел мелким почерком исписанную тетрадку»

[1].

Ця «тетрадка», писана німецькою, французькою та російською мо�

вами, для нас цікава, бо містить чимало нового щодо минулого Полта�

ви, точніше Полтави 1813 року.

Щоденник починається записом від 3 квітня 1810 р. у Бухаресті. Ге�

нерал Дмитро Рєзвий взяв участь у турецькому поході російської армії,

і сім’я була разом з ним. Тут записів зовсім небагато, лише три, вони

перериваються на ціле літо і починаються знову 9 листопада 1810 р.

вже в Миколаєві. Видно, що з Бухареста генеральська родина – жінки

й діти – через Одесу прибула до Миколаєва. Із записів можна здогада�

тися, що вони втекли від чуми. Восени 1812 р. жінки поїхали далі до

Єлисавета (так Катерина Василівна називала Єлизаветград) і прибули

у теперішній Кропивницький 13 грудня 1812 р. 

Далі у щоденнику знову настала перерва. І ось перший запис уже в

Полтаві від 24 січня 1813 р. Авторка активно спілкується з своїм що�

денником майже протягом року – останній «полтавський» запис від 5

грудня 1813 р. Цим днем щоденник завершився. Можливо, інша його

частина не збереглась або поки що не знайдена.

З усього видно, що Катерина Нальотова разом із сестрою Надією

оберталась у найвищому полтавському світському товаристві. Від пер�

шого її «полтавського» запису ми розуміємо, що сестри – свої люди у

домі Полтавського генерал�губернатора князя Я.І. Лобанова�Ростов�

ського. Катерина близько спілкувалася з його донькою Марією (1789�

1854), яка була одружена з обер�гофмейстером царського двору Кири�

лом Олександровичем Наришкіним (1786�1838); з молодим князем

Олександром Яковичем (1788�1866) та його дружиною Клеопатрою

Іллівною, уродженою Безбородко (1791�1840). Постійно поруч із сес�

трами цивільний губернатор Павло Васильович Тутолмін (1773�1837),
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генерал�майор Павло Дмитрович Білуха�Кохановський, відомий у

Полтаві колоритною українською говіркою. Катерина Нальотова, під�

мітивши це, якось згадувала, що Білуха, поцілувавши її в плече, сказав:

«Співай нам!». Неодноразово виринають на сторінках рукопису князь

та княгиня Кочубеї, Семен Михайлович та Парасковія Яківна, урод�

жена Бакуринська. Іноді згадувала самих диканських Кочубеїв. Усі во�

ни жваво цікавилися театральним мистецтвом. У домі генерал�губер�

натора та в тодішньому театрі влаштовувалися вистави, до яких охоче

залучали обдаровану неабиякими вокальними та акторськими здіб�

ностями Катерину Нальотову. 

24 січня 1813 р. читаємо: «Вчера была репетиция неудачного «При�

мирителя». Сестра говорит, что наш директор был вне себя от радости

и сказал госпоже Нарышкиной, что никто так хорошо не играет, как я»

[1]. Ідеться про відому й дуже популярну комедію Я.Б. Княжніна «Не�

удачный примиритель, или Без обеду домой еду». 

Найцікавішим для нас є запис від 17 лютого: «Вчера мы играли

«Честное слово» и очень хорошо. Все были вне себя от восхищения.

Молодой князь говорил мне после каждого действия: «Как вы славно

играете сегодня; вы на репетициях так играли, что казалось, нельзя

лучше, а сегодня так просто удивления достойно!» Когда я танцевала

русскую, то я делалась глухой ко всему, но никто, кроме молодого кня�

зя, этого не заметил. Котляревский сказал: «Что, племянница, если

графу вздумается тебя заставить по�русски поплясать, попляши�ка, я

хочу посмотреть!» Я ответила: «Да с кем же?» – А я найду тебе мальчи�

ка, – сказал Котляревский и закричал: – Афонька, Афонька, поди�ка

сюда!» Подбежал маленький мальчик�ямщичок. Молодой князь сам

стоял на хорах и говорил музыкантам, когда начинать, и когда я обо�

рачивалась, то каждый раз меня оглушали любезностями и аплодис�

ментами. Чего они только со мной не выделывали, я не могу и опи�

сать; все громко кричали: «Возможно ли лучше сыграть!» [1].

Згадувана комедія у 4�х діях Христіана Генріха Шпіса «Чесне сло�

во» у вільному перекладі О.Ф. Малиновського часто з’являлася на то�

дішній театральній сцені. Побутово�комедійний пустопорожній кон�

флікт подружжя баронів Шторхенау, Вальдхаймів з графами Лоенхау�

зента Тілленхайдів у присутності слуг Лізхен та Франца наразі не може

нікого глибоко схвилювати, але Іван Котляревський, як бачимо, охоче

грав у цій комедії. 

Панну Нальотову у полтавському товаристві знали всі – для неї ста�

вили вистави, вибирали вигідні ролі, кожен її виступ чимось дивував і

залишався в пам’яті. Навіть з армії писали, що офіцери, котрі побува�
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ли у Полтаві, все згадували божественну ніжку mademoiselle Нальо�

тової.

Катерина Василівна записала у щоденнику, що трохи нудилася гра�

ти графиню, їй набридали довгі тексти, бо доводилось їх щораз повто�

рювати. «… от страшно больших ролей мне нет решительно никакой

пользы, а главное – не для кого стараться» [1]. За словами «не для ко�

го» стоїть молодий граф Бервиц, людина, котра була близькою до ро�

динного кола Рєзвих�Нальотових, можливо, навіть далекий родич. 19

квітня 1813 р. пані Кaтерина Нальотова занотувала: «Мне надо опять

играть «Честное слово», что весьма неприятно. Не для кого трудиться.

Если бы известная особа здесь была, о, тогда бы я с отменным удо�

вольствием играла» [1]. І з тексту випливає, що на той час Бервіц слу�

жив у донського отамана графа Матвія Івановича Платова. Із щоден�

никових нотаток зрозуміло, що молода жінка була захоплася ним, че�

кала на його листи, візити, чекала освідчення, можливо, вважала май�

бутнім нареченим. Але її очікуванням не судилося здійснитись. Що

призвело до краху її дівочих надій, із тексту залишається незрозу�

мілим.

Із запису від 1 серпня 1813 року довідуємося, що Полтаву відвідав

світлійший князь Микола Сергійович Меншиков, правнук знамени�

того петровського фаворита. Він служив ад’ютантом генерала від ін�

фантерії П.І. Багратіона, 1813 р. взяв участь у закордонному поході

російської армії, захворів і мусив шукати добрих лікарів. Нальотова за�

писала: «Князь (Олександр Якович Лобанов�Ростовський) сказал

нам, что у Меншикова отнялись руки и ноги и он едет в Россию ле�

читься, и мы жалели бедного Николашу… тут прибежала Федосья и

закричала: «Батюшка мой, князь Николай Сергеевич приехали! Мы

думали, что его принесут к нам, но вот уже он стоял весь цветущий,

как роза, перед нашими глазами – ах великий Боже, как рады мы бы�

ли видеть его таким. Он поправился в путешествии, конечно, не сов�

сем. Он едет полечиться в Ахтырку, потому что там хороший доктор,

который делает чудеса» [2]. 

Записи весни – літа 1813 року рясніють згадками про обіди, танці,

поїздки, гуляння у князів Лобанових�Ростовських та панів Наришкі�

них. Молодий князь Олександр Якович Лобанов�Ростовський, учас�

ник боїв 1812 р., нагороджений золотою шаблею з написом «За хороб�

рість», 1813 року був командиром 3�го Полтавського ополченського

полку й упродовж року перебував з родиною у Полтаві. 

Царедворець Кирило Олександрович Наришкін, який був дуже по�

мітною і яскравою постаттю при дворі російських імператорів, та його
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дружина Марія Яківна, уроджена Лобанова�Ростовська, мали у Пол�

таві помешкання і дачу неподалік міста, здається, у бік Диканьки. У

Полтаві 1812 року народилася їхня донька Наталія, котра, на жаль, по�

мерла, маючи неповних шість років. Вочевидь, Полтава привабила

подружжя, з одного боку, тим, що тесть і батько князь Яків Іванович

Лобанов�Ростовський був першою особою в губернії, з другого – у гу�

бернському центрі було гідне оточення культурні, освічені люди. Їх ав�

торка назвала: Магденки, Кованьки, сімейство Фраполі, майорша Са�

вельєва, полковниця Гроссман, полковниця Штемпель, полковниця

Бекер, «польські дами» Лєдоховська та Дюклан, графи Карл Осипович

та Генріх Осипович Ламберти. Можна висловити припущення, що

згадувані дами�полковниці та дами�майорші – це евакуйовані родини

тих, хто взяв участь у війні 1812 р., а пізніше – у закордонному поході

1813�1814 рр.

Особливістю пера Катерини Василівни є те, що людей свого сере�

довища вона називає, майже без винятків, лише на прізвище. Дуже ба�

гато прізвищ без імен. Спробуй тепер дізнатися, хто був той Гельмер�

сен, котрого вона досить часто згадує, ким був «красивий» Постников,

з яким вона любила танцювати, Гримальді, який часто обдаровував її

різними жіночими принадами. За кожним свій полтавський сюжет

1813 року.

Кілька разів у щоденнику з’являється барон Олександр Миколайо�

вич Сердобін (1781�1816) як людина одного полтавського світського

кола. Це позашлюбний син віцеканцлера Російської імперії князя

Олександра Борисовича Куракіна та кріпачки, який народився у

с. Надєждіно Сердобського повіту Пензенської губернії. Маючи 13 ро�

ків, отримав дворянство, через три роки вступив на цивільну службу в

Колегію іноземних справ, де був коло батька, а після батькової відстав�

ки й опали приїхав у Полтаву, де виконував обов’язки радника казна�

чейства. Його становище у місті було, мабуть, досить комфортним, ад�

же рідний дядько, Олексій Борисович Куракін, від 1802 р. був тут гене�

рал�губернатором. Олександр Сердобін мав здібності до малювання і

намалював портрет Катерини Нальотової. На жаль, його слідів ми ні�

де не виявили.

Із контекcту записів зрозуміло, що постійний вир зустрічей, поїз�

док, милих вечірок з піснями під гітару, де Катерина Василівна викли�

кала загальне захоплення, потроху їй набрид. Вона майже втратила на�

дію на якесь вирішення особистої долі, бо Бервіц писав усе рідше.

Катерина Василівна нічого не занотувала про якісь значні події у

житті міста, натомість неодноразово відзначала мальовничі полтавські
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ландшафти: «Окрестности Полтавы великолепны. Какие чудные сады!

Общественный сад, сад князя Кочубея и графа Разумовского самые

красивые» [2]. Вона бувала у наших церквах, у монастирі. Але це лише

епізоди, котрим вона не надавала якогось забарвлення. Проте у тексті

можна віднайти певні штрихи, що характеризують духовний світ ав�

торки щоденника: наприклад, захворівши і прийшовши до тями, вона

одразу попросила поцілувати ікону Охтирської Божої Матері. Ця іко�

на неодноразово згадується у щоденнику – її привезли близькі люди з

Охтирки, туди ж збиралася поїхати сестра – Надія Василівна. Хочеть�

ся думати, що вона збиралася до святого образа помолитися за життя

та здоров’я свого чоловіка�генерала.

Щоденник обривається 5 грудня 1813 р. буквально на півслові.

Катерина Василівна прожила ще більш ніж півстоліття, залишилася

самотньою жінкою, знайшла втіху у своїх племінниках. По ній зали�

шився живий слід – її щоденник, де полтавська тема звучить як виз�

начальна.

Джерела та література

1. Н. Врангель. Старые усадьбы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https: www.booksite.ru/fulltext/ vra/ ngu /eln/4.htm

2. Н. Врангель. Старые усадьбы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https: www.booksite.ru/fulltext/ vra/ ngu /eln/5.htm
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Валентина Скриль,
старший науковий співробітник Полтавського 

літературно�меморіального музею імені І. Котляревського

Полтавські театральні та романтичні стежки
Марка Кропивницького

(до 180$річчя від дня народження)

Цього річ виповнюється 180 років від дня народження та 110 років
із дня смерті видатного українського драматурга, актора, режисера,
одного з засновників українського професійного театру Марка Лукича
Кропивницького.

У метричній книзі Покровської церкви с. Бейжбараки Єлизавет�
градського повіту записано, що хлопчик Марко народився 10 травня
(22 травня за новим стилем) 1840 р. І хоча за походженням він не пол�
тавець, але театральна діяльність М.Л. Кропивницького нерозривно
пов'язана з нашим краєм.

Говорячи про театральне життя Полтави XIX століття, слід зазна�
чити, що після яскравого спалаху першого театру, очолюваного
І.П. Котляревським, де він засвітив яскраву зорю «Наталки Полтав�
ки», у місті хоча й не було стаціонарної театральної трупи, та все ж тут
діяли аматорські театральні гуртки, також щороку сюди приїздили з
гастролями мандрівні театральні трупи.

Відтоді, коли у 1852 р. у Полтаву перевели Іллінський ярмарок, ге�
нерал�губернатор Кокошкін вирішив побудувати швидкими темпами
театр у міському саду. Дерев'яне, із залізною покрівлею, без кам'яного
фундаменту приміщення театру з фасадом на Інститутську вулицю
збудували за півтора місяці. Це приміщення проіснувало 30 років. Са�
ме в цьому театрі у 80�ті рр. XIX ст. відбувалися вистави полтавського
театрального гуртка та заїжджих театральних труп.

У 1880 р. керівник полтавського аматорського гуртка Олена Мико�
лаївна Милорадович запросила до участі у місті відомого професійно�
го актора Марка Кропивницького, який у цей час грав у російській те�
атральній трупі Г. Виходцева у Єлизаветграді.

Проте у Марка Лукича були сумніви щодо участі у виставах у Пол�
таві. З листа, надісланого в Полтаву на початку листопада 1880 р., діз�
наємося, що Кропивницького не влаштовувала організація постанов�
ки вистав у полтавському драматичному гуртку, точніше, відсутність
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будь�якої організації. Листи написані російською мовою. Тому цитати
мовою оригіналу: «… не могу учавствовать там, где нет ни организо�
ванного общества, ни правил о репетициях, ни положенных часов для
репетиций… В вертепе, в содоме не хочу быть!... Отдать же себя всеце�
ло полтавским спектаклям я не могу, хотя бы мне за это Полтава, бла�
годарная Полтава, пообещала поставить памятник из чистого гранита
против городского сада» [2, с. 294]. «Там лиш жизнь для артиста, где
есть соперники, где можно соревноваться, состязаться. Увы! В Полта�
ве этого нет» [3, с. 315]. 

До того ж у Кропивницького були певні контрактні зобов’язання
перед Г. Виходцевим, у трупі якого грав актор у Єлизаветграді. У жов�
тні того ж року він написав: «…переехать теперь в Полтаву, значит дать
право товарищам�актерам отзываться обо мне как о человеке, не дер�
жащем слова…» [3, с. 283].

Та все ж Марко Лукич погодився підтримати полтавський драма�
тичний гурток. Спільно з Оленою Миколаївною він працював над
проєктом створення театрального товариства, обіцяв приїжджати до
Полтави кілька разів на місяць, щоб скласти репертуар, розподілити
ролі, пояснити кожному актору характер персонажа, провести гене�
ральну репетицію. У спектаклях він сам брав участь як актор і режисер.

Саме в ці роки у серці Марка Лукича Кропивницького, який на той
час втратив дружину Олександру Костянтинівну, розгорілося палке
почуття до Антоніни Василівни Маркович – полтавки, прихильниці
українського театру, яка брала участь в аматорських виставах. Про це
свідчать листи Кропивницького, в яких він давав режисерські поради
акторці�аматорці щодо втілення деяких сценічних жіночих образів.

Упродовж осені 1880 р. з Єлизаветграда до Полтави летіли палкі
листи. Їх можна перечитувати, як цікавий роман або романтичну істо�
рію. На жаль, про об’єкт захоплення митця свідчень дуже мало. Відо�
мо, що народилася Антоніна вона 10 липня 1855 р. у родині Василя Ва�
сильовича та Антуанетти Францівни Маркович (у дівоцтві де Олива,
доньки статського радника). У пору знайомства з Марком Лукичем їй
було 25 років. Батько 1815 року народження належав до давнього укра�
їнського шляхетського роду. Це рідний брат Опанаса Марковича,
письменника, етнографа, чоловіка відомої письменниці Марії Вілін�
ської (Марко Вовчок). Закінчив Петербурзький Кадетський корпус,
брав участь у Кавказьких походах. У Полтаві працював на посаді по�
мічника Полтавського окружного начальника Державних маєтностей.
У родині, окрім Антоніни Василівни, було 8 дітей.

Старший брат Дмитро 1848 року народження. Закінчив Новоросій�
ський університет. Брав активну участь у кооперативному та політич�
ному житті, літератор. Писав під псевдонімами Волиняк, Гайдабура,
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Марків та Оленін. За часів Української Центральної Ради обіймав по�
саду генерального прокурора.

Був у Антоніни Василівни також молодший брат Василь 1865 року
народження, який часто заважав закоханим побути наодинці, про що
повідомляв Марко Лукич у листі від 9 жовтня 1880 р. «… я начал бывать
у вас в доме, но незначительное обстоятельство, это постоянное при�
сутствие вашого брата Васи напоминало мне… надзор…» [3, с. 276].

Василь Васильович – флорист, мандрівник, географ. Людина тра�
гічної долі. Навчався у реальному училищі в Полтаві, закінчив Новоо�
лександрійський сільськогосподарський інститут, захистив дисерта�
цію за темою «Дерева і кущі в народній медицині», отримав звання
професора. Працював на Кавказі. У 1917�1921 рр. очолював Сочин�
ську дослідну станцію. Був редактором журналу «Чорноморське сіль�
ське господарство». У 1921 р. перебував у Симоно Кананітському чо�
ловічому монастирі у Новому Афоні, де таємно прийняв чернечий
постриг. У 1922 р., після постригу, отримав чернече ім’я Нестор. Пере�
їхавши 1925 р. до Ленінграда, працював науковим співробітником
Всесоюзного інституту рослинництва. У ці роки зблизився з Олексан�
дро�Невським братством У 1926�1928 рр. був у довготривалому науко�
вому зарубіжному відрядженні у Китаї, Індії, Японії, Палестині, на
острові Ява. Як член Олександро�Невського братства, був арештова�
ний у 1932 р. і засуджений до 10 років виправно�трудових таборів. За�
рубіжні наукові відрядження йому інкримінували як міжнародну
контрреволюційну діяльність. Покарання відбував у Димитрівському
ВТТ. Помер на будівництві каналу Москва�Волга у 1941 чи 1942 році.
У 1989 р. рішенням Верховної Ради СРСР його реабілітували.

У листах Марка Лукича згадуються і сестри Антоніни Василівни,
яким він просив кланятись.

З листування видно, що Антоніна Маркович давала уроки музики.
Можливо, викладала у якомусь навчальному закладі, а можливо, це
були приватні уроки, але вони часто ставали на заваді зустрічам зако�
ханої пари. В одному з листів Марко Лукич написав: «Я до двух часов
не увижусь с Вами. Значит, Вы будете на уроках... В субботу Вы на уро�
ках» [3, с. 31].

Молода жінка одразу запала в серце Марка Лукича. В одному з
листів, згадуючи їхню першу зустріч, він записав: «Как я не хотел
ехать в Полтаву! Если бы Манько не приехал за мною, я бы непре�
менно отделался от поездки. Приезжаю, вижу Вас, и разум мой по�
мутился. Ах, да разве Вы не видели!.. Я уверен, что и Вы видели мои
мучения! [3, с. 277]. «Ах, если бы вы знали, что со мною делается?
Клянусь, я близок к помешательству!» [3, с. 278]. «Я встретил Вас, я
почувствовал к Вам влечение, я искал Вас глазами в публике, я
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злился, когда вас не было в театре…» [3, с. 276].
Судячи з листів, почуття були глибокі і розвивалися стрімко. «Я

твердо убежден, что Вы судьбой мне посланы, чтобы быть моим анге�
лом�хранителем, ангелом�исправителем, божеством для меня» [3, с.
306]. У листі від 29 листопада 1880 року Марко Лукич зазначив: «Ско�
рее бы великий пост, чтоб в Полтаву, поближе к Тосе, а там светлое
Воскресение, а там Марко скажет: «Тося, поедем в Тахтауловку, пусть
поп свяжет нам руки» [3, с. 306].

М. Кропивницький мріяв про одруження, і навіть, постало питан�
ня про переїзд його до Полтави. Та життєві обставини – двоє малих ді�
тей, театральні та особисті справи – не дали можливості змінити Єли�
заветград на Полтаву. «Я не могу так легко расстаться с Елисаветгра�
дом вследствии личных экономических расчетов. Наконец, я должен
здесь жить, пока моя дочь Маруська, не привыкнет к бабушке настоль�
ко, чтобы могла без слез отпустить меня куда�нибудь на жительство»
[3, с. 282].

У наступному листі від 4 грудня 1880 року Марко Лукич зізнався:
«Мне кажется, что Вы должны дать мне то маленькое счастье, которо�
го я так долго искал» [3, с. 307].

Але, невідомо чому, мрії про щасливе одруження так і не здійсни�
лися. З листів можна помітити, що в стосунках сталися якісь зміни.
Причина, можливо, була у якихось словах чи діях Марка Лукича, про
які він дуже пошкодував: «Пощады, помилования просил я. О, чего бы
я не дал тогда, чтобы Вы забыли те оскорбления, которые я вам нанес!»
[3, с. 277]. «Я не прощен Вами, это я вижу, как вижу и то, что нет у ме�
ня сил загладить мою вину перед Вами» [3, с. 304]. 

Перечитуючи палкі послання, можна відчути тривогу, яка закрала�
ся в серце Марка Лукича: «…наши отношения, чем дальше, все боль�
ше и больше запутываются, перепутываются, усложняются» [3, с. 318].
«Почему я не мог ни разу взглянуть Вам в лицо так прямо, так светло�
чисто, так откровенно любовно, как глядел в те дни, когда я читал
счастье и любовь, теперь же в них явилось что�то новое, непонятное,
необъяснимое» [3, с. 301]. 

Дороги Марка Лукича та Антоніни Василівни розійшлися. Хоча ла�
уреат Шевченківської премії Г. Гусейнов у книзі «Незаймані сніги»
зазначив, що «…існує неперевірений спогад про те, як ця жінка відві�
дувала вистави за участю Марка Кропивницького у Курську чи Воро�
нежі, свідки тієї нежданої зустрічі запам’ятали її гіркі сльози» [1, с. 94].

Останній лист Марка Кропивницького до Антоніни Маркович зга�
даний у брошурі колишнього завідувача музею М.Л. Кропивницького
у Кіровограді В.П. Яроша «Марко Лукич Кропивницький – видатний
діяч української культури». Цей лист датований 9 грудня 1882 р. У по�
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даній у брошурі цитаті вже не йдеться про палкі почуття, а згадуються
тяжкі життєві обставини, що сформували світосприйняття видатного
драматурга: «Что ж, не я тому виною, меня обстоятельства и пережи�
тотое горе научили такими глазами смотреть на панов и питать к ним
вечное чувство негодования» [3, с. 5].

Цікаво було б більше довідатися про жінку, яка запалила зболене
серце Марка Лукича.

Марко Кропивницький ще неодноразово приїжджав до Полтави.
Твори видатних полтавців – М. Гоголя, І. Котляревського, П. Мирно�
го надихали майстра сцени на нові постановки та інсценізації.

Відомий літературознавець Петро Ротач у книзі «Біля гнізда соло�
вейка» (Полтава, «Полтавський літератор», 1993 р.) навів цікавий
факт, що у 1891 р. у часописі «Киевская старина» т. 33 анонімний ав�
тор під криптонімом «Р» (Петро Петрович припустив, що це міг бути
О. Русов) надрукував статтю, в якій висловлювалася стурбованість з
приводу жалюгідного напівзруйнованого стану садиби Івана Котля�
ревського в Полтаві. Автор запропонував, щоб українські театральні
трупи організували на садибі письменника театральну школу, де моло�
ді актори могли б брати уроки сценічної майстерності. Того ж 1891 ро�
ку один із полтавців повідомив Маркові Кропивницькому про те, що
на садибі І. Котляревського в Полтаві продається флігель, і запропо�
нував драматургові придбати його. Проте Марко Лукич через якісь
причини не скористався пропозицією.

1903 року, коли у Полтаві відкривали пам'ятник Івану Петровичу
Котляревському, трупою М.Л. Кропивницького поставила «Наталку
Полтавку». З програми цього спектаклю, яка експонується у літера�
турно�меморіальному музеї І. Котляревського, бачимо, що роль Ви�
борного в цій виставі грав Марко Лукич Кропивницький.

Помер видатний театральний діяч 21 квітня 1910 року. На його тру�
ну хтось із прихильників, шанувальників його таланту поклав вінок з
написом «Борцеві за мрії».

Джерела та література
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Людмила Ольховська,
провідний науковий співробітник 

літературно�меморіального музею В.Г. Короленка

Історія повсякденності. Місцева періодична
преса початку ХХ ст. із фондової колекції
музею В.Г. Короленка як цінне джерело

Комусь із видатних діячів приписується такий афоризм: «Мені дос�

татньо погортати журнал мод, аби я все зрозумів про ту чи іншу епоху».

Перефразовуючи його в сенсі розширення, можемо стверджувати, що

полтавські газети більш ніж 100�річної давнини, яким дивним чином

вдалося уникнути знищення або пристосування у господарстві не за

їхнім прямим призначенням відразу після прочитання, без сумніву,

дають уявлення про тогочасне полтавське життя. Можливо, це джере�

ло й не претендує на довершену повноту, на завершену картину, але як

суттєве доповнення до неї – беззаперечне. Те, що сучасникам здавало�

ся буденним, звичайним, з відстані у століття привертає жадібну увагу

дослідників, зваблює своєю автентичністю.

У розділі «Газетні матеріали» (А�3) фондової колекції музею збері�

гаються центральні та місцеві видання із солідними як за обсягом, так

і за змістом статтями про життєвий і творчий шлях Володимира Коро�

ленка. Традиційно такі публікації з’являлися у ювілейні для письмен�

ника роки, детальніше про це нижче. 

Розглянемо один з експонатів цього розділу, а саме газету «Киев�

ская мысль» №193 від15.07.1913 р. Газета присвятила В. Короленкові 4

сторінки (із 3 по 6 включно). Ось уривок із статті А. Ачкасова «Коро�

ленко в Полтаві» із нашим критичним коментарем:

«В.Г. Короленко оселився в Полтаві в 1900�му році, переїхавши до

нашого міста із Петербурга. Зв'язків зі столицею Російської імперії не

втратив, тому що продовжує свою працю в науково�популярному і лі�

тературному журналі «Русское богатство»  та проводить у Петербурзі

кілька місяців щорічно. Чому він обрав для постійного свого прожи�

вання саме Полтаву, сказати важко. Близько знайомі з ним люди вба�

чають кілька причин цієї обставини» [1]. 

І ось пояснення першої причини показує нам, що начебто талано�

виті журналісти�професіонали тієї епохи допускали такі ж «ляпи», як і
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сучасні. Ось як це звучить: «Перше й найважливіше за все: тут тоді за�

кінчували гімназію дві його доньки: Софія і Наталія Володимирівни»

[1]. Це зовсім не так, бо доньки�підлітки переїхали до Полтави разом

із матір’ю влітку 1900 р., щоб не запізнитися до початку навчального

року і вступили відповідно: молодша до II, а старша до V класу. Як ба�

чимо, до закінчення освітнього закладу ще дуже далеко. В. Короленко

влітку був у відрядженні в м. Уральську, збирав матеріали до історич�

ного нарису «Набеглый царь» про Омеляна Пугачова, а 11 вересня

1900 р. возз’єднався із родиною вже в Полтаві.
Викладені далі причини відповідають дійсності: «Далі, гігієнічні

умови цього міста доволі сприятливі: особливо вирізняється Полтава
пишною рослинністю. Дубами, пірамідальними тополями і каштана�
ми засаджене все місто. Той будиночок, в якому живе Короленко (Ма�
ло�Садова, лікаря Д. Будаговскаго, №1), до такої міри закритий дере�
вами, що його навіть виявилося неможливим сфотографувати. Полта�
ва – порівняно тихе містой, і можливо, що письменника, котрий уто�
мився від столичної метушні, приваблювала саме ця тиша. Насамкі�
нець, на вибір місця проживання, вірогідно, вплинули дружні стосун�
ки деяких знайомих письменника, які мешкали в цьому місті.

Взагалі, для Володимира Галактіоновича характерно те, що він
приділяв велике значення провінційній пресі і стежив за нею із живою
цікавістю.

І зараз він стежить за діяльністю полтавської преси: купує газети,
читає їх. Особливо цікавиться він «Полтавским Днем», який розпочав
своє існування лише 9�го травня цього року, єдиним в цей час неза�
лежним органом полтавської думки. Співробітникам цієї газети він
дає поради суто технічного спрямування, по газетній частині» [1]. 

Тут зустрічаємо рідкісний випадок, коли журналіст одного видання
рекламує інше у своєму ж виданні! Тож прислухаємося до А. Ачкасова
і познайомимося із «Полтавським днем» ближче.

У фондовій колекції музею зберігаються два номери щоденної газе�
ти «Полтавский день» № 55 та № 63 відповідно від 15 липня 1913 р. та
28 (за старим стилем 15) липня 1918 р. у повній версії, а не у вигляді ви�
різок, що значно підвищує їх цінність. Це пояснюється просто: саме на
цей день припадає день народження Володимира Галактіоновича, на�
віть більше, його 60� та 65�річний ювілеї (до речі, другий – це останній
прижиттєвий ювілей, через 3 роки і 5 місяців письменника не стало).
Обидва номери майже всі свої шпальту, крім оголошень та новин,
присвятили ювілярові. Тут і вірші, і біографічні огляди, і літературоз�
навчі дослідження. Статті написані в урочистому, навіть помпезному
дусі і, що тішить, без фактичних помилок. 
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Судячи із доступних нам номерів, між якими 5 років різниці, редак�

ція і контора газети змінювала свою адресу і телефони: у 1913 р. це

Котляревська вулиця, готель «Москва», телефон № 237; через 5 років

це вже Пушкінська, 33, телефон № 533. Можемо зробити висновок і

про зростаючу інфляцію – незмінний супутник політичних катакліз�

мів усіх часів і народів. Якщо в 1913 р. річна передплата становила 6

карбованців (а з доставкою та пересиланням – 7), то через 5 років таку

ціну треба було сплатити лише за 1 місяць; вартість одного газетного

номера збільщилася від 3 копійок до 35 копійок. В обох випадках впа�

дає в очі величезна кількість реклами: поряд із оголошеннями приват�

них осіб зустрічаються і подані від різних установ, організацій. Перша

газета цілком російськомовна. У другій переважають рекламні оголо�

шення російською мовою, українською ж їх набагато менше, але радує

сам факт, що вони є. Реклама платна, мабуть, завдячуючи їй, газета

трималася на плаву. Подаються розцінки оголошень: за один рядок –

40 коп. у 1913 р. та 1 крб. 30 коп. у 1918 р. Термінові оголошення прий�

малися в губернській друкарні до першої години ночі, щоб бути надру�

кованими вже наступного ранку.

Аналізуючи приватні оголошення з питань нерухомості, готельного

бізнесу чи працевлаштування, можна зробити висновок: Полтава –

місто привабливе і в стабільні, і навіть у нестабільні часи. У 1918 р. є

пропозиції обміняти нерухомість у Таврійській губернії, поряд із

Джанкоєм, Херсоном ділянку в 530 сажнів (один сажень дорівнює 2,13

метрам, тобто це 1130 метрів) із трьома кам’яними, уритими черепи�

цею будинками на нерухоме майно у межах нашого міста або примісь�

кій зоні. Як бонус додаються миловарний завод, артезіанський коло�

дязь й усі служби. До процесу продажу запрошуються й ті, хто займа�

ється посередництвом, висловлюючись сучасною мовою, ріелторс�

твом. На Павленках (Бабічевський провулок № 43, будинок В.Н. Лесе�

вицького) «недорого продається дім аж на 10 кімнат із фруктовим са�

дом та надвірними спорудами» [3]. І там же здається квартира із 5 кім�

нат. Здається «квартира із 5 кімнат із кухнею, ванною та всіма зручнос�

тями, можливо навіть із каретним сараєм, на перетині вулиці Олексан�

дрівської та Сінної площі (будинок С.Б. Саєвич)». На тлі таких оголо�

шеннь квартира письменника зі світовим ім’ям Володимира Королен�

ка на 6 кімнат із кухнею зовсім не здається розкішшю. Вона, до речі,

винаймалася на правах оренди у лікаря Олександра Вікентійовича Бу�

даговського, спеціаліста дитячих та жіночих хвороб. Сам же Володи�

мир Галактіонович, за його власним висловлюванням, був ворожим до

всілякого рухомого й нерухомого майна.
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Подорожнім у справах чи заради власного задоволення можна було

зупинитися у численних готелях Полтави: «Москва», «Континенталь»,

«Гранд�отель», «Європейський» тощо. Судячи з оголошень, гостям

уже в 1913 р. пропонувалися «комфортабельно облаштовані номери,

електричне освітлення, ванна, телефон, люб’язна прислуга, а при го�

телі – автомобіль [2]».

Полтава розкішна поєднується із Полтавою більш  прозаїчною:

можна було придбати корову німецької та інших порід. Корів приво�

дили із німецької колонії і продавали на розі вулиць Загородньої та

Анненської, навпроти макаронної фабрики в будинку Фукса.

А ось «учитель класичної гімназії московського навчального окру�

гу, математик, уродженець Київської губернії, який має великий педа�

гогічний досвід, бажає змінити службу із Росії в Україну», при цьому

йому байдуже, в якому місті України йому жити і працювати, аби по�

вернутися на батьківщину [3]. Мабуть, своє оголошення цей патріот

України послав не лише у полтавську газету.

Вірогідно, існувала практика обмінюватися оголошеннями між

місцевими газетами розташованих поряд губерній. Знаходимо цікаве

оголошення про те, що в Сумах формується 5 Курська Кордонна бри�

гада, в яку приймаються громадяни Української Держави (обидва сло�

ва із великої літери).

«Потрібні: вахмістри (130 крб.), старші урядники (110 крб.), козаки

(салдати – саме так, через «а»), писаря (80�130 крб.), медичні ветери�

нарні хвердшала (саме такий правопис цього слова) (110�130 крб.),

зброєві майстри, ковалі, мастерові (80�130 крб.)» [3]. Крім грошової

платні, військовики мали можливість отримати службові помешкан�

ня, одяг та харчі. Наприкінці оголошення повідомлялося, що за більш

повними відомостями слід прийти за сумською адресою. 

Але й у нас, у Полтаві можна було вступити до 11�її легкої Гармат�

ної бригади. Приймали козаків, які так само, як вимагалося і в сум�

ському оголошенні, були «не молодше 18 років, фізично здорові, не

були під судом і слідством, не брали участі в роботі більшовицької вла�

ди, для чого повинні представити посвідчення від місцевих влад» [3].

У Полтаві потрібні були «гарматники, телефоністи й козаки» [3].

Місячна плата козакам встановлювалася 90 крб. і більше. Крім того,

так само надавалися помешкання, харчі й одяг. Адреса: Жандармська

вулиця, 10, колишня казарма 2�ї батареї Гарматної бригади.

Із квітня і до кінця 1918 року це доба Української держави, Гетьма�

нат П. Скоропадського, який, у свою чергу, був під протекторатом Ні�

мецької імперії. Цей період був прихильний до українства: по вулиці
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Котляревського, в магазині Буришкіна, що біля пошти, діяв книжко�

вий склад. На складі можна було «придбати оптом і вроздріб рахівничі

книги та бланки, різну літературу з кооперації, українську літературу,

шкільні підручники, географічні мапи, листівки, портрети та інше»

[3].

Нині у нашому місті безліч вечірніх курсів: іноземних мов, малю�

вання, дизайну одягу та інтер’єрів тощо. Так само було й 100 років то�

му. Ось, наприклад, курси освітянські. Власне, це гімназія для осіб чо�

ловічої та жіночої статі всіх вікових категорій. Прийом та заняття від�

бувалися щоденно, від 17�ої до 20 год. 30 хв. упродовж року. Був і ок�

ремий клас на звання народного вчителя з викладанням теорії церков�

ного співу й методики чистописання. Курси діяли у приміщенні 1�ої

міської гімназії (вул. Остроградського). 

У міському саду в літньому театрі відбувалися вистави, які мали

еротичний підтекст, судячи із назв та ремарок «тільки для дорослих».

Ось ці назви: «Блудница Митродора», «Пуговка от штанов», «Ключ от

спальни», «Не ходи же ты раздетая». Початок вистав доволі пізній, о 20

год. 30 хв.

Полтавська міська аптека повідомляла панів лікарів і публіку про

отримані ліки: пірамідон, веронал, мігренін, аспірин. До речі, всі наз�

ви подавалися латиною, мабуть, не кожен хворий міг прочитати.

На чому пересувалися полтавці, крім кінного транспорту (візни�

ків)– Можемо з упевненністю стверджувати, що на велосипедах. По

вулиці Олександрівській (Соборності) розташовувався Американ�

ський магазин С.М. Тржецяк, який торгував цим видом транспорту

«першокласних фабрик Дукс, В.S.A., Енфілд, Гумбер, «Три ружья» [2].

Магазин мав телефон (номер 313). Та що там велосипеди! Улітку 1913

р. були отримані французькі мотоциклети «Пежо» останньої моделі.

Вірогідно, їздили й авто, інакше для чого ж тоді оголошення про про�

даж автомобільних шин та двигунів зі складу? Є й інші, які свідчать

про поширення цього модерного на той час виду транспорту. Так, при

готелі «Москва» була автомобільна парковка зі стаціонарним телефо�

ном (його номер 237). Можна було зателефонувати з іншого стаціо�

нарного та дізнатися, чи є вільні місця. 

У 1913 р., про що свідчить розклад руху потягів із станцій «Полта�

ва�Південна» та «Полтава�місто» (сучасна «Полтава�Київська»), із на�

шого міста курсували «поштові, швидкі, пасажирські, товарно�паса�

жирські потяги» [2]. Можна було дістатися до Харкова, Києва, Кре�

менчука, Лозової, Ромнів, Ромодана. Розклад у газеті поданий за пе�

тербурзьким часом із приміткою, що місцевий час діє вперед на 17 хви�
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лин. Неоціненний подарунок для тих, хто запізнювався!

У розділі «Місцева хроніка» газети 1918 р. першим пунктом пода�

ється інформація «До ювілею В.Г. Короленка». У ній ідеться про зас�

нування у Полтаві Народного дому імені В.Г. Короленка. Відзначимо,

що ця подія відбувалася ще за життя видатного полтавця. 

У наш час паперові газети майже зовсім зникли з ужитку, стали ата�

візмом. Утім, гортати чималенькі за розміром аркуші пожовклих ви�

дань сторічної давнини – неабияке задоволення, корисне й пізнаваль�

не. Тож віддамо шану цим крихким експонатам за те, що їм вдалося

пережити революції й війни, оминути полум’я вогнища чи печі, не

стати пакувальним матеріалом або засобом гігієни. Подивуємося їхній

властивості із легкістю переносити нас у ті далекі часи, коли з’явилися

перші фотоапарати, телефони, патефони, фонографи; коли по дорогах

їздили на фаетонах, велосипедах та мчали на авто аж 15 км на годину;

коли спочатку вокзали, а потім і будинки почали освітлюватися елек�

трикою. І коли люди ще читали паперові газети. 

Джерела та література

1. Газета «Киевская мысль» (від 15 липня). – 1913. – № 193.

2. Газета «Полтавский день» (від 15 липня). –1913. – № 55.

3. Газета «Полтавский день» (від 15 липня). – 1918. – № 63.
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Віта Гармаш,
головний зберігач фондів ДІКЗ «Поле Полтавської битви»,

Артур Андрющенко,
старший науковий співробітник відділу науково�фондової ро�

боти та експозиції ДІКЗ «Поле Полтавської битви»

Українська складова в музеї Полтавської битви
на Шведській Могилі

27 червня 1709 року неподалік Полтави відбулася битва, яка доко�

рінно змінила хід Великої Північної війни. Відразу після неї у Москов�

ській державі, а потім і Російській імперії почав формуватися міф про

цю подію. Особливої актуальності він набув на початку ХХ століття,

коли російська держава програла війну з Японією 1904�1905 рр. Це

призвело до загострення соціально�політичних протиріч усередині

країни. Щоб відволікти увагу від нагальних проблем у державі, росій�

ський уряд вирішив помпезно відсвяткувати 200�річчя перемоги мос�

ковського війська Петра І у Полтавській битві. Урочистості мали від�

буватися по всій території імперії, але особлива увага була відведена

саме Полтаві.

Одним із пунктів плану заходу святкування річниці було відкриття

музею Полтавської битви на Шведській Могилі. Ініціатором його від�

криття був викладач історії Петровського Полтавського кадетського

корпусу, краєзнавець, архівіст, громадський діяч І.Ф. Павловський.

Ідею про необхідність заснування музею І. Францович уперше висло�

вив у часописі «Історичний вісник» ще наприкінці ХІХ ст.

Наближення ювілейної дати активізувало цей процес. За сприяння

Полтавського церковного історико�археологічного комітету й особис�

то владики Іоана на початку вересня 1907 року неподалік Сампсоніїв�

ського храму заклали фундамент під приміщення музею, і вже на чер�

вень 1909 року будівельні роботи були завершені. 23 червня 1909 року

музей прийняв своїх перших відвідувачів, навіть неважаючи на те, що

роботи з формування експозиції ще на цей час тривали [3, с. 29]. Офі�

ційне відкриття музею Полтавської битви на Шведській Могилі відбу�

лося за участі російського імператора Миколи ІІ 26 червня 1909 року.

Діяльність, яку розпочав І.Ф. Павловський, була дуже складною.

Як історик, він цікавився темою Полтавської битви, відвідував науко�



Випуск ІІ (2016 – 2020 рр.)2020 рік

329

ві установи, архіви, музеї, зокрема Артилерійський Петербурга, Акаде�

мію наук, Мистецтв, Імператорську Публічну бібліотеку [2, с. 253].

Зібравши матеріал, він видав кілька праць, присвячених Полтавській

битві. У них він описав події з точки зору російської історіографії, яка

не визнавала участі українських козаків у Полтавській битві. Але як

представник історичного напрямку позитивізму, що домінував в істо�

ричних дослідженнях того часу, він у своїх виданнях відобразив усіх

учасників цієї події. 

Наприклад, у книзі «Битва під Полтавою 27 червня 1709 року та її

пам’ятники», виданій у Санкт�Петербурзі у 1909 році, автор на сторін�

ках 71�72 подав ілюстрації вигляду українських козаків: «малороссій�

скій полковникъ», «малороссійскій козакъ», «запорожець», описав їх�

ній зовнішній вигляд та участь у баталії [4, с. 71�72].

За підрахунками сучасних істориків, московська армія на полі Пол�

тавської битви нараховувала понад 70 тисяч вояків, у тому числі 4 ти�

сячі українських козаків під командуванням гетьмана І. Скоропад�

ського. Шведське військо Карла ХІІ нараховувало 17 тисяч вояків та

5 тисяч козаків гетьмана І. Мазепи і запорожців. Втрати московської

армії становили 1650 загиблих, шведського війська – 6900 вояків, ук�

раїнських козаків загинуло 1000 чоловік [5, с. 46]. Якщо поглянути на

цю статистику, стає зрозумілим, що козаки взяли активну участь у ба�

талії, що знайшло своє відображення не тільки в працях І. Павлов�

ського, але і в експозиції музею Полтавської битви на Шведській

Могилі. 

Про це свідчить Каталог музею, що його видав Іван Францович у

1910 році. З нього дізнаємося, що експозиція музею нараховувала

339 експонатів. Серед них карти, портрети історичних діячів, гравюри,

картини, зброя, манекени вояків. Додаткову інформацію про склад

сформованої колекції музею дають світлини експозиції, які у ювілей�

ний 1909 рік виконав Йосип Хмелевський. У результаті дослідження

цих джерел було з’ясовано, що українська складова в експозиції му�

зею, згідно з Каталогом, представлена портретами гетьманів І. Мазе�

пи (9 зображень) та І. Скоропадського, генерального судді В. Кочубея;

гравюрами «Види Полтави» Стадлера; картами місцевості; речами

козаків [5]. 

Так, під номером 87 зазначений портрет гетьмана І. Мазепи, пода�

на довідка про його походження, кар’єру та участь у подіях Північної

війни. І. Павловський підкреслив, що справжнього портрета І. Мазе�

пи не збереглося, як і його сподвижників – запорізького кошового

К. Гордієнка та П. Орлика. Річ у тім, що підписання українсько�швед�
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ського союзу 1708 року Петро І сприйняв як особисту образу. Цар роз�

почав інформаційну війну проти гетьмана України І. Мазепи: церква

проголосила анафему, за наказом царя знищували усі його зображен�

ня, у маніфестах Петра І до українського народу паплюжилося ім’я

керманича української держави. 

Незважаючи на намагання московського царату назавжди викрес�

лити образ борця за українську незалежність із свідомості народу,

спроби відтворити зображення видатного гетьмана почалися відразу

після згаданих дій.

За номером 88 у Каталозі зазначений портрет І. Мазепи, який у 30�

х роках XIX ст. намалював учитель малювання Першої полтавської

гімназії Сплітессер.

Під номером 103 вказані 7 зображень І. Мазепи, які є зразками для

написання художниками портретів гетьмана. Слід зазначити, що за ра�

дянської доби у відновленому музеї історії Полтавської битви в експо�

зиції не було представлено жодного портрета гетьмана України І. Ма�

зепи, а участь українських козаків у цій події замовчувалася. Лише у

1989 році полтавський художник Євген Путря написав для експозиції

музею акварельне зображення гетьмана.

У Каталозі І. Павловського (№ 207) є портрет гетьмана І. Скоро�

падського,  який намалював олійними фарбами невідомий художник.

Окрім портретів, у музеї експонувалися речі, які побутували в той

час серед козацтва. Серед них: великий козацький замок, подарований

дворянкою К. Мякушкіною; запорізькі кремнієві пістолі, подаровані

ротмістром М. Бакуліним; пірнач – символ влади полковника; ко�

зацькі шпори 1709 року; фотографії запорізького козацького сідла. Ос�

танні подарував Павло Володимирович Родзянко, представник відо�

мого козацького роду, який походив з Хорола. Його пращури – Василь

Родзянко, обозний Миргородського полку та його син Стефан Род�

зянко – взяли участь у Полтавській битві. За це С. Родзянко і отримав

у дарунок сідло. Згідно з описом у Каталозі, сідло було виготовлене з

чеканного золота із гербом роду Родзянків з буквами С. і Р. (Стефан

Родзянко), вкрите малиновим оксамитом. Ці подарунки свідчать про

інтерес відомих українських родин до наповнення музею національ�

ною складовою та про позитивне ставлення до цього процесу директо�

ра музею І.Ф. Павловського [6]. 

Отже, ідеологія Російської імперії передбачала невизнання участі

українських козаків у Полтавській битві, а особа гетьмана І. Мазепи

була спаплюжена в російській історії. Незважаючи на це, І.Ф. Павлов�

ський в експозиції музею представив експонатами усіх головних учас�
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ників баталії: Україну, Швецію, Московію. Доказом цьому слугує Ка�

талог, укладений вченим, в якому із 339 експонатів 245 речей пред�

ставляють московську складову (71%), 65 речей – українську (19%), 34

предмети – шведську (10%) [5].
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Лариса Оніщук,
заступник голови правління ПрАТ «Полтаватурист»

Інтерактивний музей народної гастрономії:
створення та розвиток нової 

туристичної дистинації (об’єкта)

У статті висвітлюється можливість створення музею в готельному

комплексі як засіб залучення нових клієнтів. Розглядається роль му�

зею у сучасному суспільстві та аналізується його комунікаційна фун�

кція,  традиційні та новітні форми і методи музейної комунікації, пер�

спективи використання різних послуг у музейній діяльності. 

2018 року у готелі «Турист», що в Полтаві, коштом та ентузіазмом

колективу підприємства й друзів�дарувальників, меценатів створено

«Інтерактивний музей народної гастрономії» (далі Музей), який змог�

ли за цей час відвідати понад 100 туристичних груп.

Музей діє на громадських засадах. Його створено з метою збере�

ження, вивчення пам’яток історичної, матеріальної та духовної куль�

тури, народного мистецтва і залучення громадян до національної істо�

рико�культурної спадщини. Іншою метою є реклама готелю, марке�

тингова політика, яка дозволяє здійснювати опосередковане залучен�

ня нових клієнтів.  Музей є різновидом музеїв, що діють у складі під�

приємств, установ і організацій, не є їхніми структурними підрозді�

лам, не мають штатних працівників та окремого Положення про робо�

ту музею, затвердженого його радою.

У Музеї можна потрапити в часи минулого та позаминулого століть.

Тут – селянський інтер’єр, інтер’єр міщанина та дворянина ХІХ сто�

ліття, речі побуту та кухонного ужитку, всього понад 1000 експонатів.

Під час екскурсії мова йде про традиції нашої української кухні, за

участю екскурсантів розігрується міні�спектакль відповідної темати�

ки, можна приміряти одяг наших пращурів, створити ексклюзивну

фотосесію! Неодноразово проводились покази мод колекції музею

старовинного українського одягу, який зібрано у різних куточках Пол�

тавщини.

У Музеї сформовано пакети послуг для найвибагливіших клієнтів,

а саме: проводять Полтавські вечорниці з перевтіленими героями тво�

рів Миколи Гоголя – Дяком, Головою, Солохою, виконують народні
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пісні… На собі випробувати кухарські здібності можна під час май�

стер�класу з виготовлення галушок та вареників, впроваджено дегус�

тацію страв із безсмертної «Енеїди» Івана Котляревського. 

Найзатребуванішою послугою для шкільних груп є участь у май�

стер�класі з виготовлення галушок (учасники вдягають яскраві фарту�

хи, кухарські шапки), а в той час, коли галушки варять на кухні, для ту�

ристів очікування дегустації минає саме в Музеї з цікавими історіями

про національну кухню, міні�спектаклем на гастрономічну тематику,

невеличкою вікториною, де найактивніші учасники отримують солод�

кі нагороди. А потім ідуть у ресторан на дегустацію власноруч виготов�

лених галушок з м’ясною  начинкою.

У гості до Музею приходять різні категорії – дитячі групи, родини,

студенти, екскурсійні різновікові групи… Неодноразово відвідували

заклад іноземні туристи із числа студентів вищих навчальних закладів

м. Полтави, представників «Ротарі�клубу» та інші. Географія відвіду�

вачів різноманітна – з різних куточків України (найбільше з Дніпра,

Харкова, Києва, Запоріжжя), із�за кордону, включаючи Японію і Спо�

лучені Штати Америки.

Музей став майданчиком для різних навчальних програм та проєк�

тів. Це – центр спілкування екскурсоводів, адже тут неодноразово

проводили засідання громадської організації – Спілки екскурсоводів

Полтавщини. Тут обговорювали нові маршрути, надавали методичні

поради щодо втілення тих чи інших форм екскурсійної роботи. Спіль�

но з Обласним інститутом післядипломної освіти вчителів ім. М. Ост�

роградського проводяться виїзні лекції для слухачів курсів керівників

гуртків, педагогів�організаторів,  семінари з досвіду організації вечор�

ниць. Постійними відвідувачами закладу є викладачі та студенти Наці�

онального університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондра�

тюка», адже на його базі створено представництво кафедри фізичної

культури та спорту, неодноразово проводилися засідання кафедри.

Серед меценатів, завдяки яким фонди Музею істотно поповнили�

ся, – родина Ранюк із с. Андріївки Новосанжарського району, роди�

на Солод (Свічкар) Євдокії Іванівни з Великої Багачки, родини Іва�

нової (Романенко) Анжели Михайлівни, Олейнікової Али Леонідів�

ни, Івахненко Оксани Миколаївни,  Сиволобової Олени Анатоліїв�

ни, Калаптуровської Людмили Миколаївни з Полтави. Суттєве по�

повнення колекції музею здійснив Віктор Альбертович Лебедєв,

який передав експонати етнографічної кімнати�музею Полтавської

медичної стоматологічної академії. Речі цих та інших родин, які збе�

рігають історію декількох поколінь, посіли чільне місце в експозиції,
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несуть художню та історичну інформацію відвідувачам закладу.

Експозицію розміщено у приміщенні площею 42 м2 у житловому

корпусі І готелю та розташовано за напрямками: інтер’єр селянського

житла, інтер’єр міщанина та дворянина ХІХ століття, речі побуту та

кухонного вжитку.

І частина: інтер’єр селянського житла. Тут розміщені речі, які були

в ужитку селянської родини у ХІХ та ХХ століттях, активно викорис�

товувалися для забезпечення життєдіяльності родини, адже зазвичай

домогосподарства намагалися вести натуральне господарство, мінімі�

зувавши придбання знарядь праці, одягу, посуду, меблів. Тут є скриня,

прядка, посуд, одяг, мотовила, веретена, праски, рубель, гребені для

вичісування вовни, гасові лампи для освітлення та багато інших пред�

метів з різних матеріалів – заліза, дерева, глини, скла.

Філософія селянського житла передбачала умовний поділ на три

частини:

– божественна, тобто зв’язок родини з Богом (дах, стеля, горище,

комин, сволок…). Найближче до цієї частини на покутті розміщували

головний оберіг хати – ікони (в експозиції є дві пари хатніх ікон віком

150�100 років). Ікони обов’язково прикрашали найкращими власно�

руч вишитими рушниками. Для Полтавщини характерним є наявність

рослинного орнаменту, переважають червоні та чорні кольори вишив�

ки, часто зустрічається елемент «дерево життя» у формі вазона з квіта�

ми або його частини; середня частина рушника залишалася без орна�

ментів, його розміщували лише по краях. Рушники в експозиції з до�

мотканого полотна, вишиті у ХІХ  столітті.

– земне буття, тобто зв’язок із зовнішнім світом (стіни, вікна, две�

рі). Тут розміщено три мисники з посудом, в основному з опішнян�

ської глини, де є горщики, глечики, кухлі, куманці, макітри, миски…

Як писав І. Котляревський: «там їли різнії потрави, та все з по�

лив’яних мисок, а самі різнії приправи – з нових кленових тарілок…».

Українська національна кухня має свої характерні риси, які істотно
відрізняють її від інших. У цьому особливу роль відігравала піч. Основ�

ний спосіб термічної обробки харчових продуктів залежить від конс�

трукції домашнього вогнища. В Україні це було вогнище закритого ти�

пу – вариста піч. Тому в ній здебільшого готували варену, тушковану і

печену їжу, сформувалися смакові стереотипии й звички. Готували

традиційні страви: куліш, кашу, лемішку, галушки. Навіть з  дичини

теж варили юшку, а не смажили її на рожні, як це робили європейці та

інші. Для нашої кухні характерне переважання варіння і тушкування

над смаженням, соління – над коптінням.
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Наваримо ми борщику в глиняному горщику… Маємо колекцію

старовинних горщиків, які зберігають сліди перебування у печі. Що�

денне вживання рідких гарячих перших страв було в давнину звичною

справою: спочатку – вариво із зіллям, пізніше – борщі, супи, розсоль�

ники, кулеші та інші страви, які готували в основному з рослинних

продуктів. Столові буряки – основа українського борщу. Крім того, їх

використовують для приготування різних салатів та як складову різних

гарнірів. Особливо цінуються столові буряки, які мають насичений

червоний колір.

Підлога – зв’язок з душами пращурів або потойбічним світом. У хаті

ця частина називалась долівкою, була земляною, мазана глиною та по�

сипана сушеним сіном із духмяних трав. Цей настил часто змінювали,

а на Трійцю вистилали запашними зеленими травами.

ІІ частина: інтер’єр міщанина та дворянина ХІХ століття. У Музеї

представлено інсталяцію частини інтер’єру міщанина та дворянина

ХІХ століття.  На відміну від селянської хати, у будинках заможнішої

частини суспільства були вишукані меблі з рідкісних порід дерева, за�

мість лавок і ослінчиків використовували стільці, дивани та крісла з

оксамитовою обшивкою, мисники замінювали буфети, скрині – ко�

моди.

Музей може пишатися експонатами�меблями, які привезено із се�

ла Андріївки Новосанжарського району, вони прикрашали маєток па�

на Савищького до 1917 року. Серед найпомітніших – дубовий буфет,

стіл, комод та диван з круглими відкидними бильцями, етажерка для

патефона та платівок, кілька стільців, дерев’яні шкатулки, віяла і ста�

туетки, які рясно прикрашали у минулому подібні помешкання.

Привертає увагу і колекція понадстолітніх вишитих картин, які бу�

ли до середини ХХ століття майже у кожному будинку – «дівчинка з

оленем», «козак і дівчина», «портрет Т. Шевченка» тощо.

ІІІ частина: речі побуту та кухонного вжитку. Цю частину можна

умовно назвати коморою, адже тут є діжка для соління (у минулому всі

родини солили огірки, квасили капусту, яблука, буряк, моркву…); си�

фони, термоси, колекція посуду вже неіснуючого Полтавського фар�

форового заводу…

Розглядаючи пляшки для алкоголю, сулії, колекцію графинів,

обов’язково згадуємо те, які напої вживали наші пращури. Горілка

увійшла в українське життя у XV ст., до цього переважали пиво, питні

меди, наливки та вина з місцевого рослинного матеріалу – тернівка,

вишнівка, слив’янка та інші… Серед безалкогольних напоїв були по�

ширені квас, узвар, компот, сік,  молочні та кисломолочні напої.
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Окремий мисник з металевими приладдями – м’ясорубками, соко�

давками, сковорідками, алюмінієвим посудом (алюміній на початку

свого завоювання ринку в середині ХІХ століття був дорожчим, аніж

золото).

А як же в господарстві без вагів, серпів, лантухів, корзинок та іншо�

го краму? Народні умільці Полтавщини опанували багато ремесл для

виготовлення кухонного приладдя з підручних матеріалів.

Зібрано та розміщено в експозиції зразки, пов’язані з розвитком

бджільництва (соти, захисна маска), адже цукор 100 років тому був ду�

же дорогий, а мед – основне джерело вітамінів, мікроелементів, глю�

кози. Найважливішим продуктом є мед та виготовлення з нього бе�

залкогольних і хмільних напоїв. Терапевтичні властивості меду в чис�

тому вигляді і в складі інших страв ні в кого не викликають сумнівів.

Це природне джерело вітамінів, мікроелементів, антисептик та анти�

оксидант, висловлюючись сучасною мовою.

Старі годинники, прилади для фотодруку, дискові стаціонарні те�

лефони (і ті, що були на обладнанні в готелі), радіоприймачі, книжки

(в тому числі й кулінарні), шкіряні валізи, колодки для шиття та ре�

монту взуття і багато іншого…

Заслуговує на увагу і колекція старовинного українського одягу: ви�

шиті жіночі та чоловічі сорочки, плахти, корсетки, спідниці, фартухи,

хустки, віночки, червоні саф’янові чоботи, плюшеві жупани… Часто

відвідувачі приміряють на себе це вишукане вбрання.

Усе це треба прийти і побачити, приміряти, відчути дух за висловом

Лесі Українки, «Самої Української України».

Музей є членом Полтавської регіональної громадської організа�

ції«Обласний туристичний кластер», яка активно працює на теренах

області з 2010 року у напрямку популяризації туристичної привабли�

вості Полтавщини, розробляє нові туристичні маршрути. Зокрема, у

2018�2019 роках розроблено новий туристичний маршрут «Шляхами

полтавської галушки», до якого увійшли новостворені об’єкти турис�

тичного відвідування: інтерактивний музей історії олії, що розташова�

ний у селі Мачухи Полтавського району, музей пива та самогоноварін�

ня в селі Абазівка Полтавського району та інтерактивний музей народ�

ної гастрономії в Полтаві у готелі «Турист». До маршруту включено

екскурсію центральною частиною міста, відвідування пам’ятника га�

лушці, музею�садиби І.П. Котляревського.

Маршрут користується великою популярністю у туристів. Його бу�

ло презентовано широкому колу представників турбізнесу, науковців,

засобів масової інформації. Апробація маршруту активно пройшла для
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групи рестораторів із Києва на чолі з переможцем 5�го сезону «Май�

стер�шефа» Євгеном Клопотенком, Спілки журналістів Дніпропет�

ровської області під час відродженого у 2018 році фестивалю «Полтав�

ська галушка».

Сучасні споживачі туристичних послуг потребують розвитку поряд

із традиційними нових напрямів діяльності музею. Музейна педагогі�

ка, новітні комунікаційні технології, інформатизація, маркетинг, під�

приємництво у роботі музею сприяють появі оригінальних комуніка�

цій, які підносять роль музею як соціальної інституції, визначають йо�

го особливе місце у соціокультурному просторі сучасного суспільства.

Музеї, які діють у складі підприємств, установ і організацій, здатні

розширити потенційні можливості маркетингової діяльності заснов�

ника та задовольнити найвибагливішого споживача.
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Сергій Шаменков,
незалежний дослідник

Одяг та спорядження війська гетьманської
України періоду Великої Північної війни 

1700$1721 рр.

Військо гетьмана Івана Мазепи складалося з реєстровців – городо�

вих козаків, січового війська (запорізькі козаки) та гетьманського.

Гетьманські війська – гетьманський регімент, були представлені: над�

вірним військом ясновельможного гетьмана, найманими полками –

охотницькими. Охотницькі у свою чергу складалися з піхоти – сердю�

ків та кінноти – компанійців, кількістю 6�8 полків. Було десять реєс�

трових (городових) полків: Гадяцький, Переяславський, Київський,

Лубенський, Миргородський, Ніжинський, Полтавський, Прилуць�

кий, Стародубський, Чернігівський. Чисельність полків була різною і

залежала від конкретної ситуації, від 500 до кількох тисяч козаків в од�

ному полку. У цей час вони були в основному кінними. Командував

реєстровими (городовими) і охотницькими (найманими) особисто

гетьман.

Українські реєстрові козаки та охотницькі полки із самого початку

Північної війни взяли в ній активну участь. З початком війни гетьман І.

Мазепа відправив на допомогу Петру І близько 10 тисяч українських

козаків: Полтавський, Чернігівський, Ніжинський реєстрові полки і

два полки охочекомонних – кіннотників. Але взяти участь у битві під

Нарвою 19 листопада 1700 року вони не встигли, хоча відзначились у

локальних боях зі шведськими військами в районі Пскова. Близько

двох тисяч українських козаків перебували у Гдові, а 4 охотницьких

полки Г. Пашковського, Ф. Степановича, Д. Чечеля і Л. Шульги –

Ізборська. У 1701 році козаки Гадяцького полку полковника М. Боро�

ховича, кілька тисяч запорожців та підрозділи полковника С. Палія до�

помагали польсько�саксонській армії атакувати Ригу. Упродовж 1702�

1703 pp. Чернігівський полк, очолюваний полковником Ю. Лизогубом,

із 12 тисячами козаків під керівництвом наказного гетьмана М. Микла�

шевського разом з московськими та польсько�литовськими частинами

взяв участь у сутичках на території Прибалтики, Польщі та Литви. Чер�

нігівський полк взяв участь у штурмі Нотебурга і Нієншанца.
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За наказом Петра I на початку 1704 p. І. Мазепа відправив на допо�

могу королю Речі Посполитої Августу II п’ятитисячний контингент.

Близько 17 тисяч українських козаків у складі Миргородського, Пол�

тавського, Лубенського, Переяславського і двох компанійських полків

на чолі з наказним гетьманом Д. Апостолом взяли участь у бойових ді�

ях на Псковщині. У 1705�1708 роках козаки Чернігівського, Стародуб�

ського і кількох товариських полків були задіяні в боях на території

Прибалтики, Польщі та Литви. Під Смоленськ були відправлені Ні�

жинський і Переяславський полки (близько 3000 тисяч осіб).

На час, коли шведські війська ввійшли на територію Гетьманщини,

під керівництвом гетьмана І. Мазепи залишалися такі городові полки:

Лубенський, Миргородський, Прилуцький, 3 компанійські полковни�

ків Ю. Кожуховского, Г. Галагана, А. Малами (Андріяша), 4 сердюць�

кі Д. Чечеля, Я. Покотила, М. Антоновича і Дениса загальною чисель�

ністю 3�3,5 тис. городових козаків та стільки ж охотницьких (компа�

нійських). У 1708 році охотницький полк Бурляя стояв гарнізоном в

Білій Церкві. Після рішення гетьмана перейти на бік шведів при ньо�

му перебували, окрім особистих надвірних частин, 3 компанійських

полки Ю. Кожуховського, Г. Галагана, А. Малами та по кілька сотень

сердюків із полків М. Антоновича, Я. Покотила. У гарнізоні Батурина

залишалися сердюцькі сотні полків Д. Чечеля, Я. Покотила, Дениса,

Максима (Антоновича?), а також сотні Миргородського, Прилуцько�

го і Лубенського городових полків [1, c. 86�89].

Січове та реєстрове козацьке військо початку XVIІІ століття мало

чим відрізнялося одягом, спорядженням і озброєнням від козаків се�

редини XVIІ століття. Суттєва різниця відбулася вже після 1735 року,

коли для реєстрових полків впровадили «мундири». Козаки�січовики

продовжили традиції XVIІ століття в одязі й спорядженні та запозичи�

ли багато нових елементів одягу. Про це свідчать, наприклад, печатки

війська Запорізького, зображення козаків на прапорах, народних кар�

тинах та згадки в документах. Козаки кінця XVIІ – початку XVIІІ сто�

ліття, як і раніше, вважали за потрібне носити білі, сірі, брунатні

серм’яги та каптани, зрідка серед них траплялись фарбовані в черво�

ний чи синій колір серм’яги чи каптани.У гетьманському листуванні

збереглася промовиста згадка про зовнішній вигляд реєстровців того

часу: «Войско зась городовое (реєстрове) не все одежно и ковшем бол�

шая часть сермягами простими покривается» [2, c. 217]. 

Запорожці, крім серм’яг і суконних жупанів, носили також кіндяч�

ні, кумачні каптани, нерідко простьобані [3, c. 267]. Саме такий тип за�

порожця зафіксовано на печатках славного Війська Запорізького Ни�
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зового початку XVIІІ ст. Шапки козаки носили з помірним, не надто

довгим верхом або невеликим округлим сукняним верхом різних ко�

льорів, з вузькою опушкою хутром – овечим, лисячим. Шапки шили

повністю з хутра, хутром в середину, та покриті зверху зі зворотнього

боку шкіри тканиною. Масив хутра міг бути цілим або зібраний з різ�

них шматків хутра. Опушка могла бути широкою та з розрізом попере�

ду, а також із вузькою цільною опушкою. Хутро на шапки козацької

старшини використовувалося як коштовне, соболь, так і простіше –

лисяче, овече. У спеку чи просто в теплу пору року хутряна шапка на

голові створювала дискомфорт, тому для того, щоб шапка залишалася

на голові і не було так спекотно, XVII ст. поляки й українські козаки

носили шапки покладеними на голову [4]. Окрім практичності, цей

момент мав ще й геральдичне пояснення, мовляв, так носять козаки

на згадку того, як вони перевертали турецькі галери, на згадку чого так

зображено козака на козацькому гербі, печатках. Це зафіксовано на

низці іконографічних джерел, печатках часу гетьмана І. Мазепи, а та�

кож пояснюється в описі ксьондза Кітовича (Ksiadz Kitowicz), який

жив у XVIII ст., особисто збирав описи старих і традиційних звичаїв:

«O ktora szkode mniej dbaja cmezczyzni dawnego sarmatyzmu, pomimoto,

ze glowa bylao golona, zdjawszy czapke i zawiesiwszy ja najednem uchu, al�

bo wplask polozywszy naglowie, skwar slonca wytrzymywali» [5]. Тобто, пе�

рераховуючи варіанти того, як вдягали шапки, він зазначив: «або плас�

ко залишивши на голові, проти сонця утримували». Цікаво, що такий

варіант носіння шапки на голові зберігся на Кавказі та серед кубан�

ських козаків до етнографічних часів і зафіксований під час експедиції

[6; c. 300].

Полотняні сорочки носили з невеликою стійкою, тунікоподібного

крою, з широкими рукавами, без вишивки. Поясним одягом слугува�

ли суконні «убранє» – вузького типу, суконні і полотняні штани – га�

чі, шаровари сірі, сині, вишневі, у цей період неширокі. На відміну від

інших назв, які дозволяють різне трактування, «убранє» підписані на

одному з кроїв кравецької книги міста Вроцлава [7, c. 526]. Креслення

показує крій штанів 1640�х років, а підпис «убранє» однозначно дає

зрозуміти, що чоловічий одяг, який фігурує в багатьох документах під

цією назвою, – це обтислий вид поясного одягу угорського типу.

І. Турно, відома дослідниця з історії костюму, також пише про убранє

як про обтисле по нозі [8, c. 193]. Подібний вузький поясний одяг,

згідно з історичними джерелами та зображеннями козаків, використо�

вували козаки від другої половини XVI ст. до кінця XVIІІ ст.

З часу, що найближче до нашої теми, не можемо не навести прик�
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лад із зображень на срібній пластині – антипендіумумі з санктуаріуму

«Matki Bozejna Gorze Chelmskiej» в костелі міста Хелм (Польща). На

рельєфі бачимо полонені козаки після битви під Берестечком 1651 ро�

ку. Цей рельєф створено в другій половині XVIІ ст., можливо в 1670�

80�х роках, на замовлення єпископа Я. Суші. Також серед польських

дослідників існує думка, що це дар від короля: «ofiarowane przez Jana�

Kazimierza, na pamiatke zwycieztwa odniesionego pod Beresteczkiem» [9,

c. 37]. У будь�якому разі це зображення з останньої чверті XVIІ ст. дос�

товірно передає деталі одягу. Зокрема, на рельєфі видно частину коза�

ків, взутих у черевики та одягнених у вузький поясний одяг. На полот�

ні кінця XVIІ – початку XVIІІ століття із зібрання Музею війська

Польського, де, як вважають зображено козацьке військо на марші,

козаки в сірих, жовтуватих каптанах, під якими видно червоні нижні

каптанчики; також намальовано кількох у черевиках та вузьких убра�

нє. Решта козаків на цьому полотні в чоботах, у одного видно неширо�

кі штани, в декого – шаровари.

Художник Й. Лерх зафіксував на своїй гравюрі козаків гетьмана

С. Куницького під час походу 1683�84 р., де козаки зображені в досить

вузькому поясному одязі. Згодом, вже у тексті реформи козацького

одягу 1735 року, згадано поясний одяг козака: «убранє свитноє –

20 коп.», тобто йдеться про вузький одяг типу убранє, з нефарбовано�

го свитного сукна [10, c. 85].

Другий за значенням поясний одяг, який був у використанні коза�

ків, це штани – гачі, прямого трубоподібного крою, ширші за убранє,

також на очкурі, іноді між ніг з невеликою вставкою [11, c. 162]. У до�

кументі кінця XVIІ ст. зустрічаються «суконные штани; старые крас�

ные кумачные штани» [12, c. 584].

О. Шафонський у своїй книзі 1786 року приділив увагу опису одягу

українців минулого, зокрема детально описав види поясного одягу,

зазначивши, де та в які пори року його носять: «Нижнее платье у вся�

кого летомъ холстяное, а зимою суконное, которое в степныхъ местахъ

очень широко, шаровары, а в польскихъ (правобережье? – авт.) узкое

и штаны называется; все же притомъ носять белые портки или убранье

иминуемое» [13, c. 32�33]. Отже, О. Шафонський чітко поділив пояс�

ний чоловічий одяг на типи: шаровари, штани, портки та убранє. Зга�

дані і портки�убранє як вузький одяг. Зрозуміло й те, що ці види одягу

пошиті з полотна для літа, а суконні для зими.

На ногах, поверх поясного одягу чи під ним, представники старши�

ни, як і звичайні козаки, носили панчохи, які на відміну від простих

козацьких, пошиті з різних, в тому числі коштовних матеріалів: «чулки
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красные кармазинне подложены крашеныною» [14, c. 1168], «чюлки

шолковые рудожелтые, чюлки шолковые алого цвету» [15, c. 1042],

«27 чюлки шерстянія б лія с красной и б лой и черной шерстію» [16,

c. 1079], «чулки белыя полские» [17, c. 1140].

Найрозповсюдженішим видом плечового одягу як у реєстрових ко�

заків, так і в запорожців у цей час залишалася серм’яга�свита.

«Серм’яга» як лексема та ознака саме українського одягу зустрічається

ще з середини XVI століття [18, c. 170]. Серм’ягу, сердягу – плечовий

одяг – одягали поверх сорочки, вона виконувала умовно функцію су�

часного плечового одягу – піджака. Поверх серм’яги одягали верхній

плечовий одяг: опанчі, менти, копеняки. Серм’яги носили не лише се�

ляни та козаки, а й заможне міщанство. Їх шили в основному з білого

та сірого домотканого серм’яжного сукна (або з фарбованої в сині,

червоні кольори – авт.) чи нефарбованої вовни різних відтінків, в то�

му числі й коричневого [19, c. 162]. Але серм’яги іноді носили й шлях�

тичі. 

Наступна згадка у джерелах дає можливість зрозуміти, якої довжи�

ни була серм’яга. Даючи викуп татарам, шляхтич Синявський згаду�

ється в короткій, як сорочка, серм’язі [20, c. 51]. Тобто за довжиною

приблизно до середини стегна чи трохи нижче. Відома дослідниця

одягу І. Турно у своєму словнику дає визначення серм’яги: «Siermiega

(smiermiega) (gr. skaramaggІon — sukno. sukmana) — od XVI w. kaftan

cbIopskiu szyty z grubego, welnianego samodzialu, niefarbowanego, a wiec�

szarego [21, c. 164]. Так само визначається цей вид одягу і в словнику

Б. Лінде [22, c. 236]. Польскі словники дають такі пояснення: Siermie�

ga, proste cblopskie suknisko i odziez [23, c. 225]. Siermiega, proste wiejskie,

samodzialowe sukno, ubranie chlopskie, ztego sukna uszyte, sukmana [24,

c. 674]. Switka, Swita, sukmana, chlopska, siermiega [25, c. 34]. Отже, як

бачимо, у терміну «серм’яга» були синоніми свита та сукман. Який

вигляд мала серм’яга – сукман, зазначає І. Турно, наводячи приклад

картини із краківського монастиря бернардинів «Танок зі смертю» [26,

c. 115]. Це простий доморобного сукна виріб, з вузеньким комірцем�

стійкою або взагалі без нього, неширокий, однобортний, по стану, без

ґудзиків на рукавах та по борту; від талії в боки вставлені клини, могла

бути і відрізною по талії. Різновид серм’яги – сукман, трохи довший,

ніж серм’яга, але також без великого коміра. Уже у XVIІІ ст. Й. Кито�

вич описав серм’яги такими: «Ruski chlopnosil, jakidzis nosi, zupan, czyli

siermiege zprostej welny bialej, wstanie przestrony, z rekawami przestron�

ymi, dopol golenidlugi» [27]. Відомий український науковець П. Сас

присвятив козацтву чимало досліджень. Проаналізувавши джерельну
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базу XVIІ століття, він прийшов до висновку, що найпоширенішими

кольорами верхнього козацького одягу були сірий та білий. П. Сас заз�

начив, що саме серм’яга білого та сірого кольорів є візитівкою козака�

запорожця, тому образ козака в білих шатах (серм’язі чи короткому

жупанчику) має прикрашати український герб [28, c. 138�139].

Поверх серм’яг та каптанів козаки вдягали плащі�опанчі із сукна,

іноді з хутряними комірами, суконні кобенякі, кожухи. О. Шафон�

ський, описуючи одяг українців XVIІІ століття, зазначив, що свита

(серм’яга) – це короткий плечовий одяг, поверх якого вдягали верхній

плечовий, ширшого крою ніж свити, з великим коміром або з капю�

шоном, який називають кобеняком [29, c. 32�33].

Іконографія цього періоду незначна, окрім уже згаданого, є кілька

козацьких печаток, кілька зображень із картушів мап. Так, наприклад,

козаків показано на мапі «Україна або козацька земля з прилеглими

провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії» авторства Й.�Б. Гомана

першої третини XVIII ст. На мапі зображено двох козаків, ймовірно

старшин; один із них сидить з люлькою, другий – із шаблею. Обидві

фігури в кунтушах, шапки двох описаних вище видів, виразно чита�

ються короткі чоботи та на одній постаті вузький поясний одяг. 

Цікаве зображення з великою кількістю козаків часу, який ми роз�

глядаємо, є на полотні з Домініканського собору м. Любліна в каплиці

Св. Катажини [30]. «Na scianie zachodniej zostal zawieszony obrazz pocz.

XVIII w. przed stawiajacy odwrot wojsk Chmielnickie gospod Lublina po

modlitwach i procesji z relikwiami Krzyza sw.» [31]. Це полотно є части�

ною вотивного диптиху, воно було створене наприкінці першої чверті

XVIІІ ст. На ньому зображено події, пов’язані з Хмельниччиною та ди�

вами, що врятували місто Люблін. Зображені і козаки�запорожці, і по�

ляки в сучасному митцю одягу XVIІІ ст. Поляки в кунтушах та жусто�

корах за модою XVIІІ ст., а козаки показані в білих, сірих, жовтуватих

та зрідка синіх й червоних серм’ягах, без коміра, коротких по коліно, з

не надто широкими штанами, заправленими у високі чоботи.

Другим зразком плечового одягу, який використовували козаки,

був жупан, каптан, який у московських документах зазначається як

кафтан. Як правило, в документах козацькі каптани, в тому числі і в

старшин, згадуються білого кольору, зрідка синього, а в старшини зус�

трічається також і з коштовних тканин. На відміну від серм’яг�свит,

каптани�жупани застібалися на ґудзики спереду та на рукавах; також

як застібки використовували гачки. Каптани були довшими від

серм’яг, до середини литки, мали підкладку. Прості козаків та навіть і

представники старшини використовували як військовий колір білий,
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із різних сукон, найчастіше з габи, цупкого білого сукна. Каптани, як і

серм’яги, підперезували вовняними, полотняними чи шовковими тка�

ними поясами, звичайного плетення або сітчасті в техніці спренг.

Поверх серм’яг та каптанів козаки й старшина вдягали верхній пле�

човий одяг: кунтуші, опанчі, кобеняки з великими комірами. Пред�

ставники козацької еліти значне товариство, значні військові товари�

ші, значкові, бунчужні (заслужені, спадкові представники козацтва) та

командний склад (старшина) – могли носити під час походів поверх

жупанів кунтуші з недорогого сукна, як правило синього, сірого, зеле�

ного кольорів, що не виключає використання більш коштовного. У

представників старшини було більше одягу, наприклад, полковник

Переяславский Д. Райч у гардеробі мав кунтуш златоглавний, підби�

тий соболями із золотими ґудзиками, кунтуш аксамітній на соболях,

жупан златоглавний, жупан червоний атласний китайкою підшитий,

жупан лудановий, шапки оксамитові [32, c. 971]. Старшина підперезу�

валася коштовними шовковими поясами. Серед речей полковника

С. Палія було кілька поясів: «песочной золоченой, Венгерской золо�

ченой, па концахъ камышки корольковые красные, Турецкой безъ

тесьмы, одни штучки въ м шечк , кушакъ Турецкой на тесьм золо�

томъ и серебромъ тканъ, поношенъ, по концамъ штучки золотые» [33,

c. 52�54]. У гетьмана П. Полуботка: «поясъ красной турекцкоъ , конці

затканы золотомъ» [34, c. 32]. 

Найкоштовнішими були речі гетьманів. У книзі пожитків наказно�

го гетьмана П. Полуботка перелічено велику кількість каптанів, нап�

риклад, деякі з них: «Кафтанъ суконой голубой, вокруг снурок сребре�

ной, кафтан красной суконной, вкругъ снурокъ сребреной, кафтанъ

бархатной зеленой, подложен киндяком зеленымъ, вкруг снурок золо�

той, кафтан парчи турецкой подбитъ весь киндякомъ краснымъ, пуго�

вицъ маленькихъ 7 на немъ. Кафтанъ канаватной рудожелтой, подбитъ

весь крашениною синею, вкруг снурокъ сребреной, кафтанъ атласной

черной, подбитъ весь крашениною синею, на немъ 12 пуговицъ среб�

реныхъ малыхъ, кафтанъ тафтяной жаркой, подбитъ весь бурлетомъ

зеленымъ» [35, c. 11]. Якщо більшість каптанів обшиті по краю «снур�

ком», то останній, вочевидь, не мав такої обшивки.

Як взуття використовувалися чоботи на металевій підківці або ме�

талевому чи набірному підборі. Вочевидь, такого ж зразка, що й знай�

дені на полі Берестецької битви. У негоду козаки покривалися сукня�

ним плащем – опанчею, вільчурою, яка схожа на кавказьку бурку,

тільки з похилими плечима, кожухом; також у цей час, можливо, вико�

ристовували сукняний плащ�копеняк .
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До козацького спорядження, як і раніше, входили порохівниці у

вигляді рогів, які виготовляли із дерева і обтягували шкірою, а також

кістяні. У різні торбинки зі шкіри, схожі за формою до тих, що вико�

ристовувалися у XVIІ столітті, складали всі необхідні воякові речі, за�

пас пороху, куль. Козаки були озброєні самопалами з ударно�кремін�

ним замком традиційних для козаків моделей, які представлені в архе�

ології (музей в с. Пляшева, місце битви під Берестечком); також ек�

земпляр такого самопала�рушниці є у зібранні музею історії Полтав�

ської битви. Як холодну зброю, окрім шабель, козаки використовува�

ли келепи, списи. Кінні козаки носили шкіряні або обтягнуті ткани�

ною ладівниці (невеликі патронні суми з патронами) через ліве плече,

могли додатково мати пістолети в ольстрах; старшина мала рангову

зброю – перначі [36, c. 43�56]. Представники старшини як статусне

озброєння могли носити саадаки, часто прикрашені сріблом [37,

c. 892], коштовні турецькі шаблі, прикрашені обухи, пістолети саксон�

ської й італійської роботи [38, c. 1007].

До складу особистого надвірного війська гетьмана входила: Волось�

ка кінна хоругва , одягнена, ймовірно, за волоською та угорською мо�

дою в доломани, менти, вузький поясний одяг по типу убранє [39,

c. 346, 353]. Також у гетьмана було кілька рот піхоти, гетьманські дво�

ряни, озброєні слуги, 50 драгунів на чолі з капітаном, кілька сотень Ні�

жинського полку, 80 солдатів�жолдаків, які виконували при гетьмано�

ві охоронні функції, а також для «посилок і варт» [40, c. 90�91]. Отаман

жолдаків у 1722 році носив кунтуш тузінкового (синього) сукна, кап�

тан з кіндяка, а інші жолдаки білі габяки (білі з турецького сукна кап�

тани) [41, c. 221]. За даними В. Заруби, жолдацька рота, а також і сер�

дюки, носили сині шаровари, смушеві шапки із синім або червоним

верхом [42, c. 126]. Н. Сементовский описав жолдаків у парадному

одязі: «верхні сині каптани з червоним відкладним коміром та черво�

ними вилогами рукавів, нижній каптан червоний, шаровари зелені,

оранжеві, шапка чорного хутра із червоним верхом» [43, c. 18]. Слід

зазначити, що згадані шаровари мали різні види кроїв, досить помір�

них, великі широкі шаровари у цей період тільки почали розповсюд�

жуватись. Драгуни, скоріш за все, носили звичайний козацький одяг.

До складу надвірного війська також входили і гетьманські музиканти,

яким видавалась: «барва, сукно ліктьовий карун, мусулбес, лудан і

2 рубля на кожухи» [44, c. 278].

Ставку гетьмана охороняли і супроводжували кілька царських пі�

хотних (стрілецьких, потім солдатських) полків і драгунських рот.

Наймані компанійські і сердюцькі полки перебували на повному
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гетьманському забезпеченні одягом та спорядженням, озброєнням,

фуражем, продовольством або натомість виплачувалася певна сума.

Суми (платню) виплачували по можливості, іноді нерегулярно. Як оп�

лату, видавали одяг або гроші [45, c. 704�705]. На відміну від козаків

реєстрових полків, найманців називали «товаришами, полчанами, мо�

лодцями». Таким чином, підкреслювалася принципова різниця у спо�

собі несення служби. Комплектування компанійських та сердюцьких

полків відбувалося на добровільній основі. Щоб потрапити до реєстру

найманого полку, кандидат повинен був прослужити деякий час як

«молодик» (аналог джури в реєстровому війську), тільки зарекоменду�

вавши себе добрим жовніром, переходив у ранг «товариша». Внутріш�

ньо структура найманих полків нагадувала устрій реєстрових, вони та�

кож поділялися на десятки (курені), сотні на чолі з курінними отама�

нами і сотниками. Наймані полки називалися за іменами полковни�

ків, які їх очолювали; полковник призначався гетьманським універса�

лом. Охотницький полк, як і реєстровий, мав свої клейноди: бунчук,

пернач, прапори, печатку, труби, барабани або литаври. Наступним за

рангом у полковій старшині йшов осавул (заступник полковника), по�

тім підосавул, хорунжий, полковий писар, обозний. Старшина ком�

плектувалася із заслужених і досвідчених козаків полку. На початку

XVIІІ століття таких найманих полків налічувалося 8�10; їх чисель�

ність була неоднаковою, від 400 до 1000 чоловік.

Відомості про одяг найманців, які дійшли до нас, епізодичні, але ми

можемо судити про нього за згадками та аналогією з пізнішими доку�

ментами. На відміну від реєстрових полків, де козаки одягалися самос�

тійно, виходячи зі своїх можливостей, сердюцька піхота отримувала

одяг (барву) від гетьмана. Традиція видачі барви як службового одягу

перейшла із Речі Посполитої й додатково символізувала статус воїна.

Відомо, що у 1702�1703 роках гроші та барву видали воякам Стародуб�

ського полку [46, c. 203]. Слід зауважити, що впродовж XVIІ століття,

особливо в період Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького,

білий колір верхнього плечового одягу традиційно асоціювався саме з

козаками. Численні згадки в історичних документах, в описах майна

та описах очевидців вказують на домінанту білого кольору каптанів та

серм’яг українських козаків [47].

Рештою одягу (поясний одяг, панчохи, чоботи, сорочки, шапки,

кужухи, опанчі) сердюки забезпечували себе самостійно, замовляли у

кравців або отримували готовим від гетьмана. Ось чому у компанійців

могли бути різні речі: кунтуші із зеленого, червоного, синього сукна.

Компанійці, як правило, отримували ці речі або гроші на їх закупівлю
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від гетьмана, а той у свою чергу збирав їх від населення. Дослідники

зазначають, що одяг компанійців і сердюків наприкінці XVIІ – на по�

чатку XVIІІ ст. був багато в чому схожим. З відомих, перерахованих ре�

чей у компанійців згадуються: жупанів два, чоботи, шапка, пояс шов�

ковий, бурка, а також сукман, кунтуш, свита. У реєстрі речей заареш�

тованого компанійця згадуються: біла суконна опанча, сап'янці, п'ять

пар хусток, пояс гданської роботи, тканий золотом [48, c. 222].

Іконографічні джерела зображають різні варіанти кіннотників. На

сюжетній кахлі із зображенням воїна кінця XVIІ – початку XVIІІ ст.,

яка була знайдена на місті палацу гетьмана І. Мазепи, бачимо цікавий

одяг: вояк озброєний списом, верхи на коні, одягнутий у короткий

каптан з нашивками спереду, із шапкою, яка покладена на голову, зі

списом [49, c. 62]. На другій кахлі вояк зі списом має короткий рукав,

вочевидь, від менти. Також надзвичайно цікаве зображення кіннотни�

ка зі списом є на порохівниці�рогу із зібрання НМУНДМ, де козака

або компанійця показано в довгополому кунтуші, який підгорнуто, із

розрізним рукавом.

Автор «Історії Русів» так описав одяг сердюків в останній чверті

XVIІ століття: мундир на два роки, жупан з червоної мальви (сорт ба�

вовняної тканини), набитий бавовною, прострочений частими смуж�

ками, шаровари блакитні, суконні, турецький доломан із габи (білого

кольору турецьке сукно) з коміром по пояс [50, c. 179]. У 1722 році Ге�

неральна військова канцелярія придбала габу «в покупке по 88 копеек

штука, и поделаны кафтаны против прежнего обыкновения и у покуп�

ки каждой кавтан имел быть по 96 копейки с полкопейкою» [51, c. 203].

За гетьманування І. Скоропадського серед документів зустрічають�

ся згадки, що стосуються одягу: «прежде сего при заплате роковой и

биляки давалися», тобто це повідомлення також свідчить про те, що за

гетьманування гетьмана І. Мазепи сердюцькі полки отримували білі

каптани�біляки. Ще один документ від 1722 р. згадує, що у Полтаві бу�

ло закуплено партію габи «на дело сердюцкого полку кафтанов» [52,

c. 206]. У тому ж 1722 році знову зустрічаємо згадку про габ’яки, але не

в простих вояків, а у представників старшини: «пан гетьман із гене�

ральними особами та полковниками свого рейменту Ніжинським,

Прилуцьким і Гадяцьким, усі вдягнені в габ’які» [53; c. 34].

У 1723 році Генеральна військова канцелярія відправила закуплену

габу для пошиття габ’яків: «чтобы из каждого вышло по беляку» [54,

c. 206]. Документи Малоросійської колегії свідчать, що сердюцький

полк Гаврила Бурляя отримав біляки з габи на весь підрозділ, від рядо�

вого до полковника [55, c. 206].
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Аналізуючи зображення піших козаків з гетьманських печаток ос�

таннього десятиліття XVIІ ст. і першої чверті XVIІІ ст., можна зробити

висновок, що поряд із сукняними жупанами�каптанами використову�

вався стьобаний жупан, довжиною трохи нижче коліна, з вузькими ру�

кавами із загорнутим відворотом�карвашем. Поверх нього одягали

верхній плечовий одяг із коротким до ліктя рукавом і вузьким комі�

ром, завдовжки до коліна або вище, іноді підбитий чи обшитий по

краю хутром.

На гетьманських печатках такий верхній плечовий одяг зображе�

ний із облямівкою хутром або без неї, іноді з нашивками�петлицями

на грудях, з недовгим широким рукавом, довжиною по коліно чи вище

[56]. Іноді промальовується рельєфом рослинний орнамент, мабуть, у

такий спосіб показано коштовну тканину святкового – репрезента�

тивного – одягу. Найближчий аналог такого типу одягу – це угорська

мента та турецькі каптани. Можливо, автор «Історії Русів», описуючи

костюм сердюків, мав на увазі саме менту. Угорські менти та близькі

до них за кроєм турецькі каптани могли бути як з вузьким коміром, так

із виложистим, часто мали саме такий широкий і короткий рукав.

Унизу під таким одягом на печатках показують рукава та поли прос�

тьобаного в смужку каптана. Поясний одяг при цьому, як правило, не

видно. Але на печатці Війська Запорізького (печатка славного Війська

Запорозького Низового) середини XVIІІ століття, яку зроблено в тако�

му ж стилі, видно з�під простьобаного козацького жупана вузький по�

ясний одяг типу убранє або чакчири, заправлені в чоботи з халявкою у

формі мисика. 

Цікавим джерелом, яке ми вже згадували, є картина із фондів музею

Війська Польського у Варшаві, яку за низкою деталей можна датувати

першою чвертю XVIII ст. Вважається, що на ній зображене козацьке

військо, вочевидь на параді чи якихось урочистостях. Ми бачимо коза�

ків у білих, сірих і червоних нижніх каптанах, вузьких штанах та шаро�

варах, через плече на ремені�перев’язі – патронні суми. Шапки із сі�

рим та червоним верхом. Музику зображено навіть у червоній фесці та

білій чалмі. У деяких козаків червоні верхні каптани.

Запорожці, як і в XVIІ столітті, носили білі та сірі серм’яги�свити,

сукняні каптани�жупани, які шили, зокрема, із сукон, що їх висилав

московський уряд. Наприклад, у 1696 році було надіслано Війську Ни�

зовому Запорізькому «сто пятьдесят половинок сукон анбургских, да

сверх того сто половинок сукон анбургских же отпущено» [57, c. 326�

327]. Також використовувалися простьобані жупани. Зображення та�

кого жупана є на печатках розглянутого періоду [58, c. 194]., на обра�
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зотворчих джерелах [59], а також зберігся справжній зразок такого ви�

ду одягу, який належав цареві Петру І [60, c. 322].

Деякий час у гардеробі, принаймні, гетьмана І. Мазепи та його ото�

чення був одяг так званого «угорського типу», оскільки московський

цар Петро І з 1700 року впровадив так зване угорське плаття. Ці ком�

плекти одягу складалися з верхнього каптана, бастрока та штанів. У

деяких загальних рисах вони нагадували угорський одяг. Такі каптани

були коротшими від традиційних, довжиною до коліна. Гетьман І. Ма�

зепа отримував від царя різні коштовні каптани як жалуване плаття,

починаючи з 1700 р., зокрема каптани угорського типу: «кафтан вен�

герской бархатной на собольем пластинчатом меху, с нашивки и с

линты и з голуном золотным и с яхонты, ценою 757 рублев и 18 алтын

и полденги» [61], «кафтан венгерской бархатной и с под соболей плас�

тинчатой, с рукавами пупчатыми собольи и подпушен атласом золот�

ным, обшит голуном золотным буравчетым широким, да снуром зо�

лотным же. Вместо нашивки нашит линт золото серебром широкой с

кистми золотными жи с варварки, пугвицы нашиты золотые с изумру�

ды, и с яхонты, к рукавам у запясья вместо застежек нашиты пугвицы

серебреные золоченые с яхонты. Всего ценою 757 рублев и 18 алтын и

полденги, делан тот кафтан в казанком приказе» [62], «кафтан венгер�

ской бархатной на собольем пластинчатом меху, с нашивки и с линты

и з голуном золотным, с пуговицы золотными и изумруды и с яхонты�

ценою в 757 рублев в 18 в полденги. Во всем против прошлого 1700 го�

ду. Бархат из казанского, мех из сибирского, на приклад денги из рату�

ши» [63]. Такий одяг угорського типу використовувався в московській

армії до 1703 року, та приблизно до такого ж часу міг його носити

І. Мазепа та його оточення.

У гардеробі представників старшини, значних козаків реєстрових

полків, компанійських товаришів ми вже зустрічаємо кунтуші. Кунту�

ші в той період могли виготовляти на підкладці і без неї, з розрізним

рукавом та без розрізу, підбиті хутром, шовкові, суконні та з інших

тканин. За своєю конструкцією кунтуші польські і московські схожі

(східноєвропейське вбрання взагалі має схожі риси), але має і важливі

конструктивні відмінності. Уявлення про тогочасні кунтуші з дорого�

го сукна дають експонати з ДІМ у Москві та з Ліврусткаммарен у Сток�

гольмі, а також археологічні знахідки. На думку деяких авторитетних

дослідників, це саме польський червоний кунтуш, який має характер�

ний для останньої чверті XVII ст. крій. Рукав кунтуша вузький, не про�

різний (тобто не мав прорізів для руки і не відкидався назад), такого

типу рукави ми часто зустрічаємо на кунтушах кінця XVIІ століття
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польської роботи. Завдяки цим експонатам, а також археологічним

знахідкам ми можемо простежити істотну різницю в елементах конс�

трукції жупанів�кунтушів польської й московської роботи [64, c. 325].

Перша відмінність – це крій рукава. У польських кунтушах він у цей

період неширокий у проймі, тоді як московські каптани, пошиті у

польському стилі, поширеному в польській моді у середині XVII сто�

ліття, мають широкий «окістоподібний» рукав. Відповідно на силует

впливає і різниця в проймі: у московському варіанті кунтуша пройма

набагато більша, доходить мало не до лінії талії. Через таку широку

пройму змінюється і форма спинки, широка вгорі і звужена до талії.

Друга важлива конструктивна відмінність у конструкції польських і

московських кунтушів – це місце з'єднання полички і спинки. У місці

з'єднання поличок зі спинкою в московських жупанах робилася над�

січка, тканина збиралася в збірку, складки дублювалися з середини

тасьмою. У відомих нам польських кунтушах такий прийом не вико�

ристовувався. У польських кунтушах на місці з'єднання жодних скла�

док немає, поличка і спинка просто з'єднані, лише в деяких випадках

міг бути невеликий розріз, який закривався декоративним шнуром.

Деяка різниця спостерігається і в крої спинки: кунтушах московської

роботи талія звужена в порівнянні з польськими. У той же час ближче

до 1720�х років на деяких польських портретах ми бачимо повернення

широкого окістоподібного рукава.

Різноманітні за технікою виконання кунтуші, жупани і предмети

спорядження зустрічаємо в документах. Так, суддя Лубенського пол�

ку заповідав своєму братові сотнику Лохвицькому «кунтуш суконний

себерковий і каптан атласний зелений, онукам – кунтуш червоний

гарсовий і вуздечку срібну, сагайдак польський, каптан червоний зла�

тоглавний, мисюрку, ладівніцу» [65, c. 994]. У реєстрі речей бунчуко�

вого товариша Григорія Фредрикевича перераховані: «шапка баран�

ковая, ложка серебряная, перстень с печатью�сигнет, шапка лисяя,

видровая, кунтуш тонкий шарий (серый), кунтуш на лисах, юпка (вид
чоловічого плечового одягу – авт.), плащ кгранатовый (темно�синій),

шабля польская, кафтан едомашковый червоный, шаровари суконне

вишневе, ладовница серебром оправленая. Кафтан рецетовый кгрна�

товый, ладовница ценовая (олов’яна), чоботи сафъяновый новые, чо�

боти старые, вельчура чорная, кунтуш тонкий перцовый, кафтан жел�

тый, пояс зеленый з засновами золотими, фуста материальная (пла�

ток). К конскому убору пистолетные ольстра (каптурки гаптовані),

кульбака с платом гаптованым» [66, c. 82�83]. В описах майна старши�

ни часто зустрічаємо коштовну кінську упряж рондзик: «рондзик
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сребний, уздечка сребная позлотистая, пуклястий» [67, c. 891].

Загалом, озброєння та спорядженям козаків охотницьких полків,

вочевидь, мало чим відрізнялось від того, яке використовували коза�

ки�реєстровці та запорожці. На службу товариш охотницького полку

з’являвся в повному спорядженні. Зброєю і припасами (порох, кулі і т.

д.) забезпечувався з арсеналу. Озброєння сердюків складалося з муш�

кета з кремнієво�ударним замком, шаблі (різних моделей), іноді спи�

сів. Як додаткова зброя, використовувалася сокира чи обух. Порох но�

сили в порохівницях у формі рогу, кістяних або дерев'яних обшитих

шкірою. Могли мати ладунки та суми з патронами та інструментом на

перев'язі [68, c. 235]. Особисті речі носили в невеликих шкіряних сум�

ках�кошелях, формою і розмірами, судячи із зображень кінця XVIІ –

початку XVIІІ століття, схожих до археологічних знахідок середини

XVIІ століття, віднайдених на полі бою Берестецької битви. В охоче�

комонників могли бути пістолі в ольстрах, різні варіанти вогнепальної

зброї – карабіни, мушкети – та списи. Підперезувалися сердюки шкі�

ряним тонким поясом на металевій пряжці; на поясі додатково могли

носити ніж, ложку в чохлі. Озброєння компанійців було аналогічним

сердюцькому, за винятком патронної піхотної суми, замість неї могли

використовувати кавалерійські ладункі, також, можливо, використо�

вувався поясний гак; самопали могли носити як на ремені за спиною,

так і на перев'язі з гаком. Кінська збруя і сідла використовувалися від�

повідно до матеріального становища, від просто покритих шкірою або

сукном до прикрашених вишивкою або розписаних по дереву і шкірі.

У старшини сідла часто оздоблювались: «кульбака гаптованая, ша�

рая (сіре сідло с шиттям – авт.), другая кульбака на вишневом сукне з

платом (вальтрап) тузинковым, жовтая кульбака з платом синим,

кульбака блакитная з сребром на юфти гаптований» [69, c. 989].

Додатково арсенал сердюків і компанійців, імовірно, поповнився

трофейним шведським озброєнням і спорядженням після кампанії

1700�1702 рр. у Ліфляндії. Частина сердюків, можливо, мала гранати,

окрім того, в кожному полку був інструмент для ведення облоги. У бою

використовували рогатки. Окрім ведення бою лінійною тактикою,

сердюки вели бій традиційно, табором, в активній обороні. 

Прапори
В Україні до нашого часу зберігся лише один прапор, який має сто�

сунок до гетьмана Мазепи та його війська. Ідеться про прапор, який

спочатку був виготовлений для гетьмана І. Самойловича, а згодом пе�

рейшов до гетьмана І. Мазепи [70, c. 113]. Скупі згадки в документах

дають підставу вважати, що стилістика, сюжети, які зображалися на
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козацьких прапорах, не зазнали змін, тож і прапори періоду Великої

Північної війни фактично не відрізнялися за способом виготовлення,

традиційною козацькою геральдикою та атрибутикою від козацьких

прапорів XVIІ століття [71, c. 126�129, 136�142]. Прапори виготовляли

із шовку, бавовняних тканин, чохли – із сукна, древка фарбували,

можливо, з рослинними мотивами. Напевно, багато полків викорис�

товували старі полкові знамена, попередніх гетьманів, деякі, як нап�

риклад, компанійський полк, використав трофейні татарські, вшивши

на нього хрест [72, c. 232]. На полотнищах, як правило, посередині

розташовували вшитий хрест, іноді в супроводі півмісяця і зірок; ці фі�

гури виготовляли з контрастної основному полотнищу тканини, нап�

риклад, хрест золотий на синьому тлі, срібна зірка і півмісяць [73, c. 69,

74, № 4]. Схильність до традицій проявили і при виборі матеріалів на

пошив нових прапорів, придбавши: шість косяків блакитного (блакит�

ного на полотнище) та жовтого луданов на хрести, для виготовлення

сотенних прапорів і полкового прапора для Полтавського полку у 1717

році [75, c. 153�154]. Зрідка зображення прапорів зустрічаються на ви�

робах мистецтва. Наприклад, на срібній таці, виготовленій у пору ца�

рювання імператриці Єлизавети та присвяченій перемозі у Полтав�

ській битві, показано козацьку старшину та прапори. На ній козацькі

прапори великі, вочевидь, піхотні, сердюцькі, зображені з невеликим

хрестом у центрі [76, c. 1�11]. 

Який вигляд мали прапори компанійців під час Великої Північної

війни, можна уявити за описами. Перед розформуванням полків у

1726 році складено опис прапорів, які раніше були в компанійському

полку полковника Ковбаси: «три знамени желтые камчатые с габины�

ми чехлами, сердюцкого полка Бурляя четыре красных кумачные зна�

мени с лазоревыми в середине крестами, чехлы также из габы» [77,

c. 225].

Підсумовуючи, ми можемо впевнено твердити, що реєстрові й

охотницькі полки гетьмана І. Мазепи та його наступників періоду Ве�

ликої Північної війни та одразу після її закінчення продовжували тра�

дицію, яка склалася у XVIІ ст. Як плечовий одяг, використовували бі�

лі й сірі каптани та серм’яги, нижні червоні простьобані каптани. Зрід�

ка використовували жовтуваті або пофарбовані в синій та червоний

колір серм’яги. Сердюки та компанійці в основному використовували

біляки, габ’яки – білі каптани, білі менти, червоні простьобані капта�

ни. Старшина використовувала як коштовний одяг – зелені, сині, чер�

воні кунтуші та каптани, так і простіший – сині тузикові кунтуші, білі

каптани. Як поясний одяг, усі формації гетьманського війська продов�
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жили використовувати як вузькі убранє, так і помірно широкі штани

та різні варіанти шаровар. У негоду та зимовий період були в ужитку

плащі�опанчі, копеняки, вільчури та кожухи.
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У збірнику вміщено матеріали, які розкривають багатогранну діяльність 
видатного полтавського історика, архівіста, музейника, громадського 
діяча Івана Павловського та висвітлюють життя Полтави часу вченого.

Для істориків, архівістів, працівників музеїв, краєзнавців, 
усіх шанувальників вітчизняної історії та рідного краю.




