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ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні учасники наукових читань!

Цьогоріч особливо приємно вітати вас у нашій літе-
ратурно-мистецькій вітальні, адже 2020 рік став для нас 
ювілейним. У січня 1980 року поріг Літературно-ме-
моріального музею-квартири П.Г. Тичини в м. Києві впер-
ше переступили відвідувачі. Сорок років – це багато  чи  
мало? Для людини – це вік повноти. Це час впевненості у  
власних силах, це час  підсумовувати і будувати, пора ак-
тивності та досягнення результатів. Що  таке  сорок  років  
для  установи  пам’яті? Всього кілька  десятиліть на  про-
сторах  культурного життя, але за цей час було пророблено 
величезну кількість роботи задля того, щоб меморіальну 
квартиру Павла Тичини відвідало кілька поколінь україн-
ців. Музей пройшов усі етапи історії разом з нашим наро-
дом, долав труднощі та відповідав на виклики сучасності.

Меморіальні музеї, попри однаковий профіль, по-різно-
му проходили процес музеєфікації, створення, наповнення 
фондових колекцій. Експозиція кожного з них є унікаль-
ною та неповторною, а це означає, що кожна така установа 
має винятковий досвід експозиційної та фондової роботи. 
Музейні зібрання, створені на основі меморіальних речей, 
необмежуються ними, процес комплектування фондів не 
зупиняється, а унікальні експонати, як і вся колекція, є 
джерелом вивчення героя, його епохи, оточення, інтересів. 

Сьогоднішня наша зустріч стане корисною, адже тема-
тика читань охоплює усі зазначені вище аспекти. Під час 
подібних зустрічей ми обмінюємося думками, практични-
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ми порадами щодо форм та методів роботи в умовах сучас-
ності. 

Підсомком нашої з вами щоденної діяльності, пошу-
ку, вивчення, набуття нового досвіду та його теоретиза-
ції стане збірник праць І Наукових читаннь, присвячених 
40-річчю музею П.Г. Тичини в м. Києві.

Тож бажаємо вам обмінятися своїми знанями, і хай 
вони принесуть вам  нові наукові відкриття, щирий інтерес 
відвідувачів та успіхи у розвитку та популяризації україн-
ської культури.

Євгенія Слизюк
Директор ЛММК П.Г. Тичини в м. Києві
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Розділ І Історія створення музею ідея започаткування; 
проблеми становлення; процес музеєфікації та наповнен-
ня фондової колекції

Бідолах Оксана
Провідний зберігач фондів 

Обласний комунальний музей
 Богдана Лепкого в м. Бережани

ФОНДИ МУЗЕЮ БОГДАНА ЛЕПКОГО:  
ФОРМУВАННЯ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ

Історія кожного народу складається насамперед з історії 
його культурного життя. Так сталося, що особливу роль у 
збереженні самобутності українців та розвитку української 
національної ідеї відігравали письменники. Невипадково 
проти людей, які володіли письменницьким словом, прово-
дилися репресії, за ними стежили, або й зовсім знищували 
в концтаборах. А імена нескорених та тих, хто залишився 
вільним, намагалися кинути в забуття. Тільки зі здобуттям 
незалежності з’явилась можливість відкрити забуті іме-
на письменників, про яких майже нічого не знали сучасні 
українці. Таких імен дуже багато. Одне з найвизначніших 
серед них належить Богдану Лепкому. Український поет, 
прозаїк, літературознавець, критик, перекладач, історик 
літератури, видавець, публіцист, громадсько-культурний 
та науковий діяч, педагог, художник. Це неповний перелік 
того чим займався Богдан Сильвестрович Лепкий. Його 
можна назвати справжнім титаном праці. Народився він у 
с. Кривеньке, нині Чортківського району Тернопільської 
області. Молоді роки Богдан Лепкий провів у м. Бережани, 
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у свого діда по матері о. Михайла Глібовицького – свяще-
ника, декана УГКЦ і віце-маршалка Бережанського повіту.  
«Бережани, місто моїх дитячих і хлоп’ячих літ, найкраще 
для мене місто в світі. Тут я ходив три роки до народної 
школи і вісім літ до гімназії, тут до вищої гімназії ходив 
мій батько, тут мій дідо, мамин батько, Михайло Глібови-
цький, учився і здав матуру», – так згадує про Бережани 
Богдан у «Казці мойого життя» [1, с. 115]. Тому невипадко-
во, що музей Богдана Лепкого був заснований саме тут. У 
приміщенні бережанської ратуші, де свого часу розміщу-
валась гімназія, в якій навчався Богдан, а згодом і вчите-
лював, 27 серпня 1995 року відкрився музей письменника. 
Спочатку як відділ Тернопільського краєзнавчого музею, 
від 2002 р. музей перейшов у підпорядкування районного 
відділу культури, а з 2003 року набув статусу обласного 
комунального музею, таким і функціонує по сьогоднішній 
день. Засновником та фундатором музею став племінник 
Богдана Лепкого д-р медицини Роман Смик, який багато 
років був опікуном особового архіву письменника закор-
доном.  Участь у меценатстві при створенні музею взяли 
також його син Роман, сестра Стефанія з чоловіком Воло-
димиром Тарнавським,  племінники письменника С. Реме-
за, Я. Шафранюк та ін.

Фондова збірка музею на сьогоднішній день налічує 
5602 музейних предмети основного та науково-допоміж-
ного фонду. Основний фонд музею обліковується у таких 
групах зберігання: «Книги», «Рідкісні книги та рукописи», 
«Речові пам’ятки», «Фотографії», «Мистецтво», «Писемні 
документи» та «Архів Миколи Сивіцького». Історію фор-
мування фондової колекції можна умовно поділити на два 
етапи: домузейний та музейний. Основою музейної колек-
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ції став особовий архів Богдана Лепкого, який перевіз зі 
США д-р Роман Смик. Історія цього архіву сягає у воєнні 
роки, коли дітям письменника вдалось вивезти з окупо-
ваного Кракова, де в останні роки проживала сім’я, доку-
менти та рукописи батька, першодруки, невелику частину 
домашньої бібліотеки, мистецьку колекцію, а також гра-
моти та нагороди.  Дослідник життя та творчості Богдана 
Лепкого Василь Лев так описує ці події: «Син Б. Лепкого 
взяв із собою на еміграцію: архів, рукописи, дипломи бать-
ка, декілька образів, дещо з української старовини, всьо-
го 14 скриньок. Більше годі було забрати, бо на все треба 
було цілого вагону» [2, c. 270]. Спочатку до Відня, згодом 
до Мюнхена, а з часом, після переїзду родини Лепких до 
США, скрині з архівом були доставлені за океан. Проте, 
більшу частину лепківської спадщини було втрачено, зо-
крема численну бібліотеку, в якій налічувалось близько 
10 тисяч книжок. Спочатку вона зберігалась у підземеллі 
церкви св. Норберта у Кракові, а згодом була перевезена у 
монастир Бернардинів, розташований біля Вавелю. Істо-
рик М. К. Сивіцький, який займався пошуками вцілілих 
книг, зазначав: «Настоятеля вивезено закордон, церква і 
скрині в підземеллі осталися напризволяще. Очевидно, 
«добрі люди» їх розбили, викинули все на бетонну підло-
гу… На підлозі залишилася купа паперу метрової висоти – 
це були понищені книжки, конспекти, записки, чернетки і 
таке інше» [3, с. 241] Згодом у 1971 році М. К. Сивіцькому 
вдалось переглянути бібліотеку монастиря Бернардинів, 
знайшов він там більше сотні українських книжок виданих 
до 1940 року, а також російські та німецькі видання, які 
скоріш за все належали Богдану Лепкому[3, с. 242].

Доля архіву Богдана Лепкого, який вдалось вивезти в 
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США, а це близько півтонни різних матеріалів і книг, була 
більш щасливою. Після смерті сина Богдана Лепкого Ро-
стислава, у 1965 р. донька Софія передала під опіку архів 
батька його племіннику Роману Смику. Велика повага, 
захоплення, вдячність перед знаменитим родичем спо-
нукали д-ра Романа Смика не тільки бережно заопікува-
тись цінною спадщиною, збагатити та поповнити її, але і 
популяризувати ім’я Богдана Лепкого в діаспорі. Разом з 
дружиною Лідою д-р Роман Смик займався організацією 
пересувної Лепківської виставки, яка експонувалась по 
місяцю в Чикаго, Едмонтоні, Клівленді, Філадельфії. Се-
ред українців діаспори вона мала великий успіх [4, с. 15]. 
Задля збереження оригіналів подружжя Смиків зробило ко-
пії рукописів, графіки, титульних сторінок та ілюстрацій. 
Поповнював лепківську колекцію Роман Смик перевидан-
нями творів письменника. Не сподіваючись на повернення 
архіву Богдана Лепкого на його Батьківщину, Роман Смик 
після смерті дружини передав його у НТШ у Нью-Йорку, 
де було засновано фундацію письменника. 

Зі здобуттям незалежності від радянської окупації 
Україна повертала після несправедливого замовчування 
славетні імена земляків. Серед них ім’я Богдана Лепкого. 
У 1990 році Роман Смик відвідав Бережани [5, с. 115]. Його 
метою було повернення спадщини знаменитого родича в 
рідні сторони та дотримання обіцянки перед донькою Бог-
дана Лепкого Софією, яка передавала батькову спадщину 
зі словами: «Я прошу тебе зайнятися як куратор справою 
архіву та подбати, щоб як прийде на те час, він був збе-
режений в котромусь із наших музеїв» [6, с. 26]. З часу 
перших відвідин, після прийняття суверенітету Україною, 
Роман Смик зайнявся клопіткою працею – перевезенням 
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архіву до Бережан, де 27 серпня 1995 року відбулось уро-
чисте відкриття музею Богдана Лепкого. На щастя, НТШ в 
м. Нью-Йорк повернуло йому більшу частину архіву і Ро-
ман Смик, часто власноруч, у валізах, перевозив на Бать-
ківщину цінний багаж [5, с. 117]. Так закінчився домузей-
ний період лепківської спадщини. З того часу вона стала 
державною власністю і належить до державної частини 
Музейного фонду України. Створення музею письменника 
у Бережанах стало могутнім поштовхом до популяризації 
та повернення його творчості та надбання широкому колу 
земляків. Музейна збірка стала справжньою скарбницею 
для літературних та мистецьких досліджень серед леп-
кознавців, науковців та всіх зацікавлених творчим дороб-
ком видатного письменника. Фонди музею містять  цінні 
та унікальні предмети – рукописи, листування, документи 
та прижиттєві книги Богдана Лепкого.

На сьогодні кількість предметів основного фонду ста-
новить 3974 музейних предмети. Найбільшу частину  з 
них становить група зберігання «Книги» – 2232 експона-
ти. В основному це видання творів Богдана Лепкого піс-
ля здобуття незалежності України, значну частину яких 
було видано коштом Романа Смика та завдяки видавничій 
діяльності музею, а також численні літературознавчі та 
дослідницькі публікації, серед яких праці В. Качкана, В. 
Погребеника, М. Сивіцького, Н. Білик, Т. Литвиненко, С. 
Ямпольської, Л. Бахталовської, В. Соколової, Р. Коритка. 
Фондову колекцію поповнюють також твори лауреатів 
премії ім. братів Богдана та Лева Лепких, книги-дарунки 
місцевих письменників та краєзнавців для музею з нагоди 
святкувань. 

Більшість знають Богдана Лепкого як письменника та 
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літературного критика, проте фондова збірка мистець-
ких робіт відкриває його нам як талановитого художни-
ка. Окрасою та справжнім скарбом фондової колекції є 
оригінали живописних робіт Богдана Лепкого, його авто-
портрети, портрети батька о. Сильвестра Лепкого, матері 
Домни, дідуся о. Михайла Глібовцького, доньок Софії та 
Наталії, сина Ростислава. В експозиційних залах музею 
містяться унікальні графічні роботи-ілюстрації до «Історії 
України-Руси» Миколи Аркаса. Не міг Богдан Лепкий, бу-
дучи закоханим в українську літературу, не зобразити та-
ких  корифеїв як  Тарас Шевченко, Леся Українка, Григорій 
Сковорода, Осип Маковей та Олена Пчілка. Унікальними 
та цінними для поціновувачів лепківського таланту є його 
портрети та портрети дружини пензля Осипа Куриласа та 
Олександра Мавберга,  а також малярські роботи Дам’яна 
Горняткевича – це «Хата на хуторі Кривенькім» та «При-
ходство в с. Крегулець». Всі ці роботи завдяки бережному 
зберіганню, пройшовши довгий домузейний шлях, стали 
надбанням музею та доступними для його відвідувачів. 
Частина з цих робіт була відреставрована працівниками 
Національного науково-дослідного реставраційного цен-
тру України, співпраця з яким ведеться останніми роками. 
Впродовж всього часу, з дня заснування музею його фон-
ди поповнюються мистецьким роботами сучасних худож-
ників. Це портрети Богдана Лепкого та його брата Лева, 
ілюстрації до його творів, пейзажі рідних сторін письмен-
ника. Загалом група зберігання «Мистецтво» налічує 351 
музейний предмет.

Унікальними є музейні предмети, що обліковуються у 
таких групах зберігання як «Рідкісна книга, рукописи» та 
«Писемні Документи».  Більшість з раритетних музейних 
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предметів були передані д-ром Романом Смиком – це кни-
ги з бібліотеки письменника, деякі з них з автографами 
Богдана Лепкого, прижиттєві  видання, вцілілі рукописи 
та документи. Музейна колекція містить ювілейні афіші 
з нагоди святкування 60-тиліття письменника, грамоти та 
дарунки, які він отримав в день свого ювілею. Цінними 
та пам’ятними є оригінали клепсидр, які трьома мовами 
(німецькою, польською та українською) сповіщають про 
смерть та похорон Богдана Лепкого в Кракові. Група збері-
гання «Рідкісна книга та рукописи» налічує 327 музейних 
предметів, а група зберігання «Писемні документи» – 815 
музейних предметів. 

Група зберігання «Фотографії» налічує 227 експонатів. 
Більшість світлин – це фотографії родини Лепких та зним-
ки в колі товаришів. В музеї зберігаються та представлені 
в експозиції світлини з велелюдного похорону Богдана 
Лепкого в Кракові, а також знимки його могили на Ракови-
цькому кладовищі. 

Невеликою є група зберігання «Речові пам’ятки». В ній 
обліковується лише 7 музейних предметів. До уваги відві-
дувачів представлені такі унікальні експонати як люлька 
Богдана Лепкого, дарунки в честь його 60-літнього ювілею 
– це композиція з п’яти бронзових листочків на шматку 
лабрадориту, різьблена шкатулка від Союзу українок м. 
Коломия, об’ємний альбом «На спомин Богдану Лепко-
му від бережанців», а також вцілілі, після знищення вілли 
«Богданівка», що була збудована вдячними бережанцями в 
честь 60-ліття у с. Черче, що біля Рогатина, крісло та різь-
блений тризуб.

Завдяки доньці історика та дослідника творчості Богда-
на Лепкого Миколи Костьовича Сивіцького, Анні Хранюк, 
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в музей було передано частину архіву батька. Це здебіль-
шого рукописи та машинописи. Більшу частину становлять 
рукописи статей, розділи наукової роботи та листування у 
справі Богдана Лепкого.  Всі ці предмети обліковуються у 
групі зберігання «Архів Миколи Сивіцького».  

Щороку фондова колекція музею Богдана Лепкого 
збільшується. Одним з основних шляхів поповнення фон-
дів музею залишається дарування. Дослідники, науковці, 
мешканці краю, письменники та художники, усвідомлю-
ючи важливість збереження і популяризації лепківської 
спадщини, беруть активну участь у поповненні фондів 
музею рідкісними та цінними експонатами. В свою чергу 
фондова робота є одним із ключових напрямів роботи му-
зею. А це складний та багатоетапний процес, який перед-
бачає наукове комплектування фондів, облік, зберігання, 
наукове опрацювання, консервацію і реставрацію музей-
них предметів. 

Забезпечуючи збереження й активне використання фон-
дових зібрань, накопичених за роки існування, музей Бог-
дана Лепкого постає науково-дослідним та інформаційним 
центром, який слугує популяризації лепківського надбан-
ня, а також, завдяки різноманітним напрямкам роботи, 
сприяє зростанню інтелектуального й морального потен-
ціалу суспільства.
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 Київського університету імені Бориса Грінченка

ВНЕСОК БОРИСА ТА МАРІЇ ГРІНЧЕНКІВ У  
СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКИХ  

СТАРОЖИТНОСТЕЙ В. ТАРНОВСЬКОГО.

До однієї з маловідомих сторінок життя подружжя Грін-
ченків слід віднести їх участь у створенні Музею україн-
ських старожитностей імені В. Тарновського. На початку 
1894 р Б. та М. Грінченки переїхали до Чернігова після ше-
стирічного періоду (1887–1893) активної педагогічно-про-
світницької діяльності на Катеринославщині (нині Луган-
щина). У Чернігові Б. Грінченко влаштувався на посаду 
діловода при губернському земстві. Згодом, використавши 
можливості земської друкарні, він організував у місті ви-
давництво літератури для народу. Тут його дружина Марія 
Миколаївна стала йому незамінним помічником – писала 
науково-популярні книжки для народу, працювала разом 
з ним у видавництві. Найактивнішу участь вона взяла і в 
процесі упорядкування Музею українських старожитно-
стей, яким займався Б. Грінченко в Чернігові. 

Під час Грінченкового секретарювання помер меценат і 
поціновувач старовини Василь Васильович Тарновський, 
який заповів Чернігову свою колекцію старожитностей. 
Перед земством постало питання, чи приймати Чернігівсь-
кому земству його дар – Музей української старовини. 
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Зрештою після довгих дискусій, за спогадами М. Грінчен-
ко, «хоч як не хотілося того чорносотенцям, а таки дали 
земські збори свою ласкаву згоду на те, щоб прийняти дар 
Тарновського, тільки вирішили витрачати на його грошей 
якомога менше» [4, арк. 80].

За дорученням секретаря земської управи Ф. Уманця Б. 
Грінченко прийняв колекцію і почав робити опис. За сло-
вами Бориса Дмитровича, «ми (жінка і я) боялися, щоб, 
користуючись з величезної безхарактерності і необачності 
тодішнього предсідателя управи, цей музей якось не зана-
пащено, не позакидано речі і т. і., і рішили впорядкувати 
його» [2, арк. 2]. За дорученням управи Б. Грінченко пої-
хав до Києва, де йому було передано музейні колекції Тар-
новського, частину з яких він тоді ж перевіз до Чернігова, 
а саме: відділ Шевченка, рукописи, гравюри і бібліотеку. 
Побачивши в Києві, в яких умовах зберігаються цінні ар-
тефакти, Борис Дмитрович вирішив не зволікати і перевіз 
колекцію до Чернігова. В результаті було описано 1054 ек-
спонати. Як згадувала М. Грінченко, після опрацювання 
Шевченківського відділу, великої кількості гравюр та ру-
кописів постало питання, щоб хтось цим опікувався, але 
ще потрібно було впорядкувати бібліотеку, яка мала бути 
при музеї. А вона на той час містилася в підвалі. Працюва-
ти доводилося навіть удень при світлі. Про участь М. Грін-
ченко в роботі над збереженням музею Борис Дмитрович 
зазначив у передмовi до Каталогу друкованих книг Му-
зею української старовини В. Тарновського: «Цей каталог 
укладений нами з участю Марії Миколаївни Грінченко, за 
згодою душоприказника В. Тарновського, Федора Михай-
ловича Уманця» [1, с. 3]. Також, працюючи в музеї, Марія 
Миколаївна «впорядкувала бібліотеку та написала реєстр 
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книг у їй» [3, арк. 1]. 
Для музею земство постановило перебудувати невели-

кий будинок у Земському сирітському домі в кінці міста. У 
подружжя з’явилася думка, щоб покинути службу в управі, 
а Грінченкові стати консерватором музею. За спогадами 
М. Грінченко, «так хотілося відпочити від тієї остогидлої 
«служби», так хотілося з становища «службовця» перейти 
на становище «людини», що ми всі троє вирішили: аби дах 
над головою був та змога віддавати свою силу на живу, а 
не на канцелярську працю, то вже якось будемо жити» [4, 
арк. 81]. 

Згодом Земські збори постановили довести до ладу ту 
частину музею, яку вже було перевезено до Чернігова, і 
призначили заплатити за це вісімсот карбованців.  За цю 
роботу запропонували взятися Грінченкам.  Порадившись, 
подружжя вирішило, за спогадами М. Грінченко, «роботу 
зробити, а грошей не брати. Уманець не міг зрозуміти, че-
рез віщо ми так робимо, і питався:

– Через віщо ж ви знаходите для себе можливим робити 
цю роботу, але не знаходите можливим узяти за неї призна-
чені земством гроші.

Грінченко пояснив:
– Роботу ми знаходимо можливим зробити через те, що 

це робота для України і через те, що шануємо пам’ять Тар-
новського; а грошей не можемо взяти через те, що не ша-
нуємо чернігівського земства.

І почали ми вдвох працювати. Ходили в управу спер-
шу тільки вечорами, а потім і вранці, і ввечері; втомлялися 
дуже, працювали так півроку і результатом тієї праці був 
другий том «Каталог Музея Укр. Древностей В. В. Тар-
новського» [4, арк. 87].
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Нарешті музей було добудовано і до нового приміщення 
перевезено бібліотеку та інші колекції. Б. та М. Грінченки 
переїхали жити в будиночок біля музею. Все йшло гаразд, 
минуло кілька місяців. М. Грінченко згадувала: «Я пра-
цювала в бібліотеці, Борис Дмитрович писав «Під тихими 
вербами». Був початок осени… Усе йшло ніби гаразд. По-
минуло кілька місяців, коли це прийшов папір од губерна-
тора: не згоджується затвердити мене на посаді. Уманцеві 
губернатор сказав, що має наказ з департаменту поліції.

Саме тоді Уманець їхав до Петербургу. Бувши він там, 
зайшов у департамент поліції, і там йому сказано, що Грін-
ченко в високій мірі неблагонадійний, а через те й мене не 
можна допускати ні до якої посади. Уманець сказав, що ще 
ж так недавно Грінченко служив у земстві; йому пояснили, 
що то була помилка, що його пустили в земство і що вдруге 
вже такої помилки не зроблять.» [4, арк. 91]. Про цей факт 
діячка писала і в своїй автобіографії: «Мала бути догля-
дачкою музею, але губернатор не дозволив» [3, арк. 1]. Пі-
шовши до губернатора та до управителя канцелярії, Марія 
Миколаївна дізналася, що Грінченко та його «малороссій-
скія» книги дуже велику шкоду роблять державі, що пи-
сання таких книг кладе на людину «извѣстный отпечаток» 
і що таку людину завсігди зуміють «остановить и не дать 
ему хода»; що «горсти людей, носящих вышитыя рубаш-
ки и пишущих по малороссійски, не удастся поколебать 
могущество Россіи.» [4, арк.96]... що «не пощастить Грін-
ченкові свій замір виконати і влізти в музей, в який він на-
стягав стільки зброї і за який так розпинався, щоб земство 
взяло його»[4, арк.99]. Насамкінець управитель заявив їй: 
«До сих пор вас щадили, а теперь к вам будут безпощад-
ны» [4, арк.100]. Після цього Марія Миколаївна ще певний 
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час ходила до музею, упорядковувала бібліотеку й писала 
каталог, але згодом надійшло попередження від губернато-
ра, де наголошувалося, що їх буде протягом 24 год вислано 
з Чернігова, якщо вони ходитимуть до музею. Випрохав-
ши ще вісім днів, М. Грінченко закінчила писати каталог 
і передала музей та бібліотеку двом присланим земським 
службовцям. Подружжю так і не довелося в цілому поба-
чити музею. Але після залишення музею їхні неприємності 
в Чернігові не закінчилися. У їхньому новому помешканні 
відбувся обшук, і уникнути арешту вдалося лише завдя-
ки знайомому товаришу прокурора. Після такого випадку 
17 червня 1902 р. подружжя виїхало з Чернігова до Києва. 
Незважаючи на це, можна сказати, що зусиллями Б. та М.  
Грiнченкiв був урятований для нащадкiв Музей українсь-
ких старожитностей В. Тарновського. 
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ПЕДАГОГІЧНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ  
 В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО: 45+

У лютому 2020 р. Педагогічно-меморіальний музей 
Василя Сухомлинського відзначив 45 років від дати ство-
рення. Музей вирізняється не лише унікальністю розташу-
вання, побудови експозиції, але й оригінальною історією 
створення. Відзначимо, що ідея створити музей зародила-
ся у колег та рідних В. Сухомлинського після його смерті у 
вересні 1970 р. і була реалізована у вкрай короткий термін 
– менш ніж за 2 роки. Цей факт розцінюємо як вияв щирої 
поваги і свідчення справжнього авторитету В. Сухомлин-
ського серед педагогів.

Історія закладу докладно висвітлена у музейних путів-
никах [3,4]. Представимо її у скороченому вигляді з акцен-
том на побудову експозиції. Отже, музей було започатко-
вано відразу після того, як пішов із життя знаний в усьому 
тодішньому СРСР та за його межами педагог – Василь 
Олександрович Сухомлинський (1918–1970). Спочатку 
це був меморіальний куточок, створений у школі за іні-
ціативою вчителів та сім’ї педагога. Далі розпочався збір 
документів, фотографій та інших матеріалів про життя та 
діяльність видатного педагога-земляка. Багато ентузіастів 
та керівників різних установ надавали допомогу в органі-
зації музею: насамперед, це колектив учителів Павлиської 
школи, педагоги Онуфріївського району, Кіровоградської 
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області та інших областей України; працівники обласного 
відділу народної освіти та інституту удосконалення вчи-
телів. Зокрема, на посаді методиста інституту працювала 
Любов Федотівна Одорожа, яка була особисто знайома з 
Василем Олександровичем. Вона допомогла його дружині 
упорядкувати архів. Також їй доручили провести органі-
заційну роботу зі створення тематико-експозиційного пла-
ну музею. Значну роботу з організації збору матеріалів 
для експозиції здійснив перший директор музею Микола 
Андрійович Литвиненко та директор Павлиської школи 
Микола Іванович Кодак.Понад 1500 предметів (сімейну 
бібліотеку, особисті речі Василя Олександровича, кіно-
фільми, рукописи, епістолярну спадщину) передала дру-
жина педагога – Ганна Іванівна. У 1972 році павлишани й 
гості могли оглянути музейну експозицію, робочий кабінет 
Василя Олександровича та помешкання родини Сухом-
линських.19 лютого 1975 року відповідно до Постанови 
Ради Міністрів УРСР №85 було офіційно відкрито Педаго-
гічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського в селищі 
Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області.

Музей має кілька особливостей, поєднання яких надає 
йому рис унікальності. Він розташований у головному 
приміщенні школи (де у 1940–1960-х роках були 2 класи 
і зала), яку 22 роки незмінно очолював Василь Олексан-
дрович. Постановою Ради Міністрів Української РСР від 
4.09.1970 р. Павлиській школі присвоєно ім’я Василя Су-
хомлинського.

Загальна експозиційна площа музею – 230 м². Експози-
ція музею поділяється на дві частини. Перша – педагогіч-
на – це чотири експозиційні зали, де експонати розміщені 
в поєднанні історико-хронологічного і тематичного прин-
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ципів. У центрі першого залу знаходиться бюст Василя 
Сухомлинського. Це авторська копія пам’ятника на могилі 
педагога (скульптор О. Скобліков, архітектор І. Ігнащенко). 
Бюст розташований на фоні слів «Серце віддаю дітям», які 
є не лише назвою найпопулярнішої книги В. Сухомлинсь-
кого, а й девізом всього його життя.

Провідна тема другої зали: «Життя і творчий шлях ви-
датного педагога-земляка Василя Олександровича Сухом-
линського». Відвідувачів зустрічає манекен, одягнений у 
костюм В. Сухомлинського, який експонується вперше. 
До уваги гостей – фотографії з дитячих та юнацьких років 
В. Сухомлинського, портрети його батьків, братів Івана та 
Сергія, сестри Меланії. Тут же – світлина невеликої селян-
ської хатини, де він народився, і Василівської семирічки, 
де навчався у 1926–1933 рр. Обстановку дитинства відтво-
рює етнографічний куточок з рушником, вишитим матір’ю 
близько 100 років тому, вишиванка Василя Олександрови-
ча (до речі, мати Василя Сухомлинського Оксана Овдіївна 
прожила 105 років (1882–1987); батько Олександр Оме-
лянович (1888–1942) помер на 54 році життя від хвороби 
серця в місті Намангані (Узбекистан), де сім’я перебува-
ла в евакуації). Органічно доповнюють цей куточок пред-
мети сільського побуту початку XX ст. – глечики, рубель, 
скриня. Далі висвітлюється період навчання В. Сухомлин-
ського в Кременчуцькому вчительському і Полтавському 
педагогічному інститутах, початок роботи в школі, якій (за 
винятком двох воєнних років) присвятив усе своє життя. 

В. Сухомлинський – учасник Другої світової війни. В 
експозиції музею – карта військових дій, у яких він брав 
участь, і довідка із Центрального архіву Міністерства 
оборони СРСР про його бойовий шлях. У липні 1942 р. з 
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довідкою інваліда другої групи В. Сухомлинський залишає 
госпіталь у м. Іжевську і розпочинає працювати директо-
ром Увинської середньої школи в Удмуртії. Фотографії, 
документи, спогади колег розповідають про умови роботи 
школи та її директора у воєнний час. В Уві Василь Олек-
сандрович поєднав свою долю з Ганною Іванівною Де-
вятовою, головним інспектором Наркомосу Удмуртської 
АРСР. Дружина стала його вірним другом і соратником на 
все життя.

Найбільший інтерес, особливо у дітей, викликає вистав-
ка техніки, яка розташована в центрі залу. Це – електро-
мобіль, сівалка, молотарка, віялка, свердлильний верстат, 
які зроблені руками учнів Павлиської школи.

У 1944 р. В. Сухомлинський повертається в Україну і з 
1948 р. до кінця життя працює директором Павлиської се-
редньої школи. Цьому періоду присвячено другу частину 
цієї зали музею, який розповідає про поступове перетво-
рення звичайної сільської школи на справжню лабораторію 
педагогічного пошуку. Значне місце в експозиції музею 
посідають матеріали про «Школу радості». Цю школу 
під блакитним небом В. Сухомлинський започаткував для 
найголовнішого в педагогічній праці – пізнання дитини. 
Він прагнув, щоб перш ніж розгорнути книжку, прочита-
ти по складах перше слово, діти прочитали сторінки най-
прекраснішої у світі книги – природи. Педагог розглядав 
природу як джерело знань, пробудження дитячої думки. 
Зокрема, відвідувачі можуть переглянути на зручному тур-
нікеті чорновики І частини книги «Серце віддаю дітям» 
– «Школи радості», які надані музею Ольгою Василівною 
Сухомлинською і експонуються також вперше.

Між залами 2 та 3 – простір для інтерактивних заходів 
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– Кімната Казки. Тут на відвідувачів чекає імпровізоване 
казкове царство – фрагменти знаменитої кімнати казок 
Павлиської школи, а також популярні казкові герої творів 
В. Сухомлинського, які ожили в малюнках, вишивках, су-
венірах, що їх подарували музею учні та вчителі з різних 
куточків світу. А малята мають змогу на яскраво ілюстро-
ваному турнікеті почитати казки педагога.

Експонати третьої зали, які розкривають грані творчої 
особистості Василя Сухомлинського, скомпоновані за та-
кими розділами: 

• Василь Сухомлинський: науковець, письменник, пу-
бліцист.

• Дитячий письменник.
• Директор школи.
• «Серце віддане дітям» – головна книга життя.
• Громадська діяльність В.О. Сухомлинського.
• Соратники В. Сухомлинського.
• Робота з дітьми з особливими освітніми проблемами 

у системі педагогічної роботи В.О. Сухомлинського.
• Виховання любові до рідного слова – одне з першо-

чергових завдань директора школи.
Передусім до уваги відвідувачів – презентація колекти-

ву однодумців – колективу Павлиської середньої школи, 
які пліч-о-пліч з Василем Олександровичем працювали 
над створенням Школи радості.

Серед експонатів – документи: плани, звіти, акти інспек-
торських перевірок, які характеризують його повсякденні 
директорські турботи. Але один експонат завжди привер-
тає особливу увагу відвідувачів – це маленький записни-
чок, у якому написано: «Щоденні плани роботи директо-
ра Павлиської середньої школи». Зацікавлює відвідувачів 
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і автореферат дисертації сільського вчителя: у 1955 році 
в Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка 
В. Сухомлинський успішно захищає кандидатську дисер-
тацію «Директор школи – керівник навчально-виховної 
роботи». В експозиції також – диплом кандидата педаго-
гічних наук, газетна вирізка за 1957 рік про обрання вчи¬-
теля членом-кореспондентом Академії педагогічних наук 
РРФСР.

Поруч – «Павлиські казки» – безцінні збірки, написані 
школярами. Звичайні аркуші із зошитів зібрані під одну 
обкладинку, ілюстрованідитячими малюнками. 

Зал оснащений сучасною технікою та зручними мебля-
ми, які дають змогу проводити різноманітні заходи для 
численної аудиторії відвідувачів з використанням інтерак-
тивних методів та прийомів.

 Педагогічна частина музею. Третя зала.
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Останній розділ педагогічної частини – «Світ пізнає пе-
дагогіку Василя Сухомлинського» – розміщено в першому 
залі ближче до меморіальної частини музею.

Слід відзначити, що у 2018 р. до 100-річчя від дня на-
родження педагога у приміщенні музею проведено ка-
пітальний ремонт і оновлено експозицію із застосуванням 
сучасного експозиційного дизайну та освітлення. 

Органічною складовою музею є і меморіальна частина 
– квартира, де жила сім’я Сухомлинських, сімейна бібліо-
тека, яка найбільше вражає відвідувачів, кабінет педагога, 
шкільна садиба, що відображає середовище діяльності та 
побуту педагога-керівника, вчителя, вченого, сім’янина. 
Огляд меморіальної частини розпочинається з робочого 
кабінету, розташованого поруч із першим залом. У кабінеті 
– письмовий стіл, вузенький диван, декілька стільців. За 
цим робочим столом В. Сухомлинський писав свої твори. 
Світло у кабінеті вмикалося о 4 годині ранку. Коли Василя 
Олександровича запитували про причини такого ранньо-
го підйому, він відповідав: «Моя найкраща працездатність 
саме в цей час». Ці години він називав «золотими годинами 
ранкової творчості». Невеликий коридор з’єднує робочий 
кабінет з квартирою, де проживала сім’я Сухомлинських: 
Василь Олександрович, Ганна Іванівна, двоє дітей – Сер-
гій та Ольга. Обстановка квартири проста і скромна. Тут 
все залишилося так, як було за життя родини.

Василь Олександрович був чудовим сім’янином, любив 
сім’ю, дорожив нею. Син Сергій закінчив факультет радіо-
електроніки Київського університету імені Т.Г. Шевченка, 
довгий час працював у конструкторському бюро заводу 
«Арсенал», потім – науковим співробітником інституту за-
собів навчан¬ня Національної академії педагогічних наук 
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(НАПН) України. Передчасно пішов із життя 2009 року. 
Донька Василя Олександровича – Ольга Василівна – док-
тор педагогічних наук, професор, академік НАПН Украї-
ни, фахівець з історії української і зарубіжної педагогіки. 
Значне місце в її творчому доробку посідає вивчення спад-
щини батька: Ольга Василівна досліджує його творчість, 
займається виданням і перевиданням його книг, архівних 
матеріалів, листування.

Меморіальна частина музею також було частково онов-
лена. Так, за інформацією Ольги Сухомлинської, після 
смерті Василя Олександровича його дружина Ганна Іванів-
на склала перелік усіх речей, що знаходилися на робочому 
столі педагога. На основі цього списку відтворено стан ро-
бочого столу В. Сухомлинського в останні дні його життя, 
тож у відвідувача музею складається враження, ніби ди-
ректор щойно залишив кабінет. Такий емоційний момент є 
нестандартним зачином для огляду меморіальної частини 
музею і налаштує відвідувача на її сприйняття. Серед ін-
ших новацій – відтворена кухня з плитою та різноманіт-
ним кухонним начинням 1950-1960-х років, яка відразу 
переносить у атмосферу тих років. У невеликій кімнаті за 
бібліотекою, колишній спальні, облаштовано Родинну кім-
нату, яка допомагає відвідувачам ближче познайомитися з 
родиною Сухомлинських через фото, особисті речі членів 
сім’ї, листівки, книги, Вперше експонуються фото родини 
Девятових, передані музею з родинного архіву Сухомлин-
ських, дитячі фото, а також учнівські зашити та щоденни-
ки Сергія та Ольги. Особливу увагу відвідувачів привертає 
увагу частина кімнати, яка презентує Ганну Іванівну Су-
хомлинську як дружину, педагога та маму. 
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Меморіальна частина музею. Родинна кімната.

Своєрідним доповненням експозиції музею є територія 
школи, нині –НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей імені В.О.Сухомлинського». Власне, му-
зей і розміщений у приміщенні школи (будівля 1910 р., 
колишня земська школа), збережена територія шкільної 
садиби, яка формувалася, упорядковувалася за задумом і 
безпосередньою участю В. Сухомлинського. Таким чином, 
відвідувачі музею мають рідкісну можливість пройтися те-
риторією школи, яку В. Сухомлинський разом з учнями та 
вчителями перетворив на шкільне містечко, що зараз скла-
дається з 11 будинків і займає площу 4,9 гектара з чудовим 
парком, Садом Матері, виноградником, «зеленим класом», 
шкільною теплицею.
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 Територія Павлиської школи. Самшитова алея.

Завершальною частиною експозиції музею умовно 
можна назвати місце останнього спочинку педагога, яке 
знаходиться за кількасот метрів від музею і школи. Тут, 
біля пам’ятника, відвідувачі мають змогу вклонитися В. 
Сухомлинському, вшанувати його пам’ять, душею і серцем 
відчути всю велич цієї мудрої людини, осмислити побаче-
не і почуте в музеї, замислитися над власною долею, над 
важливістю для кожного реалізувати себе в житті.

Основою, на якій базується й експозиція, й уся діяльність 
будь-якого музею є його фондова збірка. Нині фонд музею 
становить понад 22 тисячі одиниць зберігання. Основна 
цінність музейної колекції – у наявності документів-ори-
гіналів: передусім, це плани роботи Павлиської середньої 
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школи, книги запису аналізів відвіданих уроків, протоколи 
педагогічних рад та матеріали психологічних семінарів, 
щоденні плани роботи директора школи, поурочні плани 
В.Сухомлинського, Почесні грамоти і подяки учням шко-
ли, особові справи вчителів, творчі напрацювання учителів 
і учнів, рукописи літературних і науково-педагогічних пра-
ць Василя Олександровича, особисті документи педагога.
Пріоритетним напрямом діяльності музею є дослідження 
та популяризація життя і діяльності Василя Олександро-
вича, що робить музей одним із провідних центрів сучас-
ної сухомлиністики.

Нині музей має сучасний вигляд. Це і сучасне оформ-
лення інформаційних планшетів, і скляні та безпечні вітри-
ни для демонстрації особистих речей педагога, і зручне 
обладнання для тимчасових змінних виставок, надсучасні 
турнікети, які дають змогу представити велику кількість 
матеріалу на невеликій експозиційній площі. Ці нові спо-
соби презентації експонатів допомагають відвідувачам без-
посередньо «торкатися» спадщини педагога, вибираючи 
те, що безпосередньо цікавить, а також значно розширю-
ють форми роботи з відвідувачами. Тож крім традиційних 
екскурсій, роботи з фондами, зустрічей випускників шко-
ли, сьогодні у музеї проводяться засідання клубу моло-
дих спеціалістів «Ми сухомлиністи», практика студентів 
вишів, методичні студії партнерства, табірні дні для учнів, 
різноманітні шкільні свята, зльоти молодих спеціалістів 
Кіровоградської області, засідання районних, обласних ме-
тодичних об’єднань вчителів-предметників, творчих груп, 
творчі зустрічі, освітянські форуми обласного і державно-
го рівня, фестивалі творчо обдарованої учнівської молоді, 
методичні кав’ярні, музейні квести та мікроігри. Під час 
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проведення таких форм роботи чільне місце займає робота 
з першоджерелами, адже читати «про Сухомлинського» і 
читати «Сухомлинського» – це дещо різні речі. 

Детальніше про історію та сьогодення Педагогічно-ме-
моріального музею В. О. Сухомлинського можна прочита-
ти на офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук, а 
також на оновленому сайті музею.
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Літературно-меморіальний 
будинок-музей Тараса Шевченка

БУДИНОК-МУЗЕЙ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В РОКИ  
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Існування Будинку-музею Т. Г. Шевченка в роки німець-
кої окупації Києва 1941-1943 рр. та збереження його колек-
ції становить великий науковий інтерес і досі залишається 
малодослідженим. Серед праць, в яких частково розгля-
дається ця тема, варто виділити видання С. Гальченка «По-
вернуті раритети», де автор зосередив увагу на експонатах, 
вивезених у 1943 році до Західної Європи, пізніше – УВАН 
(Нью-Йорк, США) [7]. Т. Петрик у статті «Історія колек-
ції Київського літературно-меморіального будинку-музею 
Тараса Шевченка» торкнулася питання історії частини ко-
лекції, вивезеної згідно розпорядження радянської влади 
на Схід [6]. Отже, в історіографії залишається малодослід-
женим функціонування музею в роки радянсько-німецької 
війни та історія його колекції. Тому завдання нашої статті 
– розглянути основні аспекти існування Будинку-музею в 
роки окупації та його колекції, вивезеної на Схід та части-
ни зібрання, що залишилося в окупованому Києві. 

З початком німецько-радянської війни 1941 року пе-
ред радянською владою гостро постало питання про збе-
реження культурного надбання музеїв. 24 червня 1941 р. 
Постановою ЦК ВКП(б) та РНК СРСР було створено Раду 
по евакуації, рішення якої мали обов’язковий для виконан-
ня характер. Одночасно за вказівкою Ради по евакуації в 
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екстреному порядку розроблявся загальний план вивезен-
ня музейних цінностей у тил. 27 червня 1941 року була 
прийнята Постанова ЦК ВКП (б) і РНК СРСР «О поряд-
ке вывоза и размещения людских континентов и ценного 
имущества», на основі якої був розроблений загальний 
план евакуації музеїв.

Перед Другою світовою війною фондова колекція Бу-
динку-музею Т. Г. Шевченка нараховувала близько 5000 
тисяч експонатів основного та допоміжного фонду [6, с. 
92]. У першу чергу були підготовлені списки для евакуації 
найцінніших експонатів. Згідно з актом маємо перелік му-
зейних речей, яких у списку нараховувалося 170 [1]. Серед 
них 130 меморіальних речей Тараса Шевченка, п’ять його 
оригінальних офортів, чотири «Кобзарі» (1860) з дарчими 
написами автора, оригінальні світлини Шевченка, бронзо-
ва посмертна маска поета (копія), оригінальні малюнки В. 
Кричевського, гравюри Старого Києва, китайка, якою була 
покрита труна Шевченка, кільце від воза, що на ньому вез-
ли труну з прахом поета в Україну та інше. 

Мистецтвознавець Я. Затенацький супроводжував ек-
спонати Будинку-музею Т. Г. Шевченка та Центрально-
го музею Т. Г. Шевченка до Харківської картинної гале-
реї. Сюди ж привезли експонати із Галереї картин ім. Т. Г. 
Шевченка. М. Мацапура (заступник директора з наукової 
частини Галереї картин Т. Г. Шевченка 1941 року), тоді 
мобілізований, отримав можливість переглянути та пере-
пакувати раритети трьох шевченківських інституцій і зай-
мався відправленням їх на Схід. Колекція Будинку-музею 
Т. Г. Шевченка була упакована у ящик № 7.

Через довге очікування наказу про евакуацію, а також 
через нестачу транспорту, для всіх експонатів було виділе-



33

но лише один вагон. Нарешті, 15 жовтня 1941 р. цінний 
вантаж був відправлений потягом із Харкова із написом на 
вагоні «На Схід». Через місяць вантаж прибув у Краснояр-
ськ, але місцева влада не була попереджена про зберіган-
ня особливого вантажу, тому не знайшлося приміщення, 
яке відповідало б вимогам зберігання експонатів. Негайно 
було прийнято рішення перевезти всі колекції до Абакана 
(Хакасія, Росія), а в лютому 1942 року музейні раритети 
були вже в Новосибірську. Їх розмістили приміщені Но-
восибірського оперного театру – це колекції Центрально-
го державного музею Т. Г. Шевченка, Будинку-музею Т. Г. 
Шевченка, Галереї картин ім. Т. Г. Шевченка та Третья-
ковської картинної галереї [3]. Завідувачкою фондами Тре-
тьяковської галереї О. Битюцькою, реставраторами та М. 
Мацапурою, були оглянуті експонати та проведена звірка 
музейних зібрань [ 1].

Частина колекції, яку не змогли евакуювати, залишила-
ся в Будинку-музеї Т. Г. Шевченка. Найбільш цінні музейні 
предмети, за переказами працівників, замурували в одній 
із кімнат у підвалі.

19 вересня 1941 р. німці зайняли Київ. На початку вій-
ни вони були зацікавлені у розвитку української культури. 
Їх ліберальна політика стосовно окупованого населення в 
майбутньому дала б можливість ефективно його експлу-
атувати. Окупаційна влада загравала із ОУН (Організа-
ція українських націоналістів), а оунівці вірили, що війна 
гітлерівців з СРСР відкриває можливості для відновлен-
ня української незалежності. Українські націоналістичні 
сили отримали можливість розгорнути культурно-освіт-
ню діяльність у всеукраїнському масштабі. Вони створю-
вали культурницькі організації. Їх метою було створення 
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Української держави з центром у Києві. Ними була ство-
рена Київська міська управа (далі – КМУ), очолював уста-
нову професор О. Оглоблин. Спочатку Управа мала певну 
автономію від німецької влади. Керівні посади зайняли 
представники місцевої інтелігенції. Всіма справами музеїв 
та заповідників КМУ керував інспекторат охорони пам’я-
ток культури та старовини відділу культури КМУ, очолю-
ваний інспектором М. Геппенером. Відав музеями І. Іван-
цов, його заступником був О. Постоєв. 

Однак німецька установка на знищення дуже швидко 
вилікувала оунівців від наївних прагнень. Від другої по-
ловини листопада до початку грудня німецька цивільна 
адміністрація підпорядкувала собі КМУ. Відділ культури 
перебував під контролем німецького чиновника Тезанга [5, 
с. 136].

З 19 вересня по 18 жовтня 1941 року музеї в Києві не 
працювали [4, с. 48]. Це пояснюється в першу чергу тим, 
що Київська міська управа тільки почала розбудовуватися. 

Події, які пов’язані з приміщенням Будинку-музею Т. 
Г. Шевченка, частково висвітлені на сторінках оунівської 
газети «Українське слово». На четвертий день окупації 
Києва розпочалися вибухи стратегічних об’єктів на Хре-
щатику, що спричинило пожежу, яка швидко наближалася 
до будівлі і виникла загроза її знищення. В «Українському 
слові» під назвою «Зруйнований будиночок» повідомили 
неправдиву інформацію про знищення пам’ятки [11, с. 4]. 
Правда через два дні це ж видання у випуску за 28 жовтня 
спростувало її під заголовком «Замітка не відповідає прав-
ді» [12, с. 4].

Дійсний стан музею подано в невеликій замітці цієї ж 
газети «Будинок Т. Г. Шевченка»: «У Києві на Хрещатиць-
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кому завулку, 8-а, міститься меморіяльний будинок-музей 
Т. Г. Шевченка, що являє собою винятково цінний зразок 
київської забудови першої половини ХІХ ст. Вибух і по-
жежі, що охопили увесь центр Києва і докотилася майже 
до самого будиночка, неминуче загрожували загибеллю 
цього музею, але попередження німецького коменданта м. 
Києва про наявність цього унікального об’єкта спрямува-
ли заходи німецьких військових пожежників до локалізації 
пожежі на самому завулку. Від вибухів частково постра-
ждали стіни, стеля (тріщини, обпадання тиньку і т. ін.) та 
вікна: деякі вікна зовсім вибиті з рамами, а в деяких пови-
бивані лише шибки. Заходами адміністрації та самовідда-
ною працею наявних співробітників приведено до ладу і 
якнайпильніше охороняється як сам будиночок, так і ма-
теріали, що є в ньому» [14, с. 4].

Директором Будинку-музею Київська управа призначи-
ла А. Терещенка. Він мав досвід роботи у музейних уста-
новах: працював консерватором Золотоніського повітово-
го історичного музею (1919-1921). На запрошення М. Ф. 
Біляшівського переїхав до Києва, де здобував освіту і па-
ралельно працював у Всеукраїнському історичному музеї 
ім. Шевченка. З 1935 р. був співробітником Будинку-му-
зею Т. Г. Шевченка, з вересня 1941 р. – його керівником. 
Дружина Терещенка – Любина згадувала: «Напівопухлий 
від голодування й хворий, підпираючись двома ціпками, 
він заходився коло того музею, посклив у ньому всі вікна» 
[9, с. 320].

А. Терещенко зайнявся побудовою експозиції із експо-
натів, що залишилися у музеї. Естампи із альбому офортів 
«Живописна Україна», фоторепродукції із світлин Шев-
ченка, шевченківських місць, копії та репродукції з маляр-
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ських творів Шевченка, твори художників І. Їжакевича, П. 
Носка, В. Касіяна та інших на шевченківську тематику, ме-
блі ХІХ ст., ужиткові речі, килими, твори декоративно-при-
кладного мистецтва, посуд Києво-Межигірської фаянсової 
фабрики, гіпсові погруддя Шевченка, Куліша, Лисенка ро-
боти скульптора Балавенського, книги, журнали, газети і 
таке інше [7, с. 12-14]. Клопотався і отримав дозвіл на від-
криття музею для відвідувачів. Будинок-музей працював 
щодня з 10 до 17 години [9, c. 320]. Доповнює уявлення про 
експозицію Будинку-музею Тараса Шевченка рукописний 
список покімнатного переліку експонатів, що його уклав 
А. Терещенко, та фотографії експозиції (список зберігаєть-
ся в архіві УВАН, Нью-Йорк, США) [8, с. 5].

Театри, кінотеатри, художні виставки, музеї в окупо-
ваних територіях на думку німців мали забезпечувати в 
тилу військових дій дозвілля й естетичні потреби німець-
ких вояків. Газета «Українське слово» 7 жовтня 1941 року 
повідомляла: «Щось із чотирнадцять музеїв налічується в 
Києві… Всі музеї взяті на облік, а залишені цінності та 
майно оберігається. Музей Т. Г. Шевченка і будинок, в яко-
му жив великий поет, готуються до відкриття». [10, с. 4]. У 
цій газеті за 10 грудня 1941 року О. Оглоблін повідомляв, 
що «готові також оригінали портрета Тараса Шевченка та 
Івана Франка» [13, с. 4].

Із службової записки співробітника оперативного шта-
бу др. Г. Шмідта на основі наданих матеріалів інспектором 
музеїв КМУ І. Іванцовим, маємо перелік працюючих музеї 
у Києві на 1 листопада 1941 року – серед них «Будинок 
Шевченка, керівник: Терещенко» [4, с. 543-544]. Йшлося 
також про огляд Шмідтом всіх музеїв і те, що «зараз готу-
ються до видання поштові листівки та брошура, на кшталт 
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путівника по місту, де будуть зазначені наявні установи на-
уки та культури» [4, с. 544]. 

На 1 листопада заступником інспектора музеїв О. По-
стоєвим був складений список працівників київських му-
зеїв. У Будинку-музеї Т. Г. Шевченка значилося 6 осіб: «ди-
ректор А. А. Терещенко, завфондами П. М. Дворніков (він 
працював завідувачем фондів ще до початку війни), двоє 
нічних сторожів Білець і Прилипко, денний сторож – Кри-
жанівська, прибиральниця Мєшкова» [4, с. 372]. Інспек-
тор з охорони пам’яток культури та старовин М. Геппенер 
повідомляв про це Тегезану 11 листопада: «Будинок-музей 
налічує 6 осіб, з них 4 технічні співробітники» [4, с. 380]. 
Відділом музеїв були розроблені списки музеїв всеукраїн-
ського значення. До переліку включений Будинок-музей Т. 
Г. Шевченка [4, с. 386-387]. 

В інструкції Українського комітету з охорони пам’яток 
культури та старовини обліку і охорони пам’яток культури 
та старовини для обласних і крайових інспекторів як пер-
шочергові визначені архітектурні історичні та археологічні 
памятки, серед яких у пункті «в)» зазначені «меморіальні 
памятники – будинки та приміщення, де жили українські 
діячі, їхні надгробки та меморіальні речі» [4, с. 377]. 

Період відносного ліберальної політики в культурному 
житті Києва в часи окупації завершився на зламі 1941-1942 
рр. З початку 1942 року посилився ідеологічний контроль 
нацистської влади над діяльністю КМУ в галузі культури 
та освіти. Із січня 1942 p. музеї Києва перейшли у підпо-
рядкування Генералкомісаріату, а згодом – до Управління 
архівами, музеями та бібліотеками при рейхскомісарі. У 
директиві рейсхкомісара Розенберга від 7 квітня 1942 року 
«О взятии под контроль культурных ценностей, исследо-



38

вательских материалов и научных учреждений в оккупи-
рованых восточныхиобластях». Всі музейні цінності були 
взяті німецькою владою під контроль. 

А. Терещенко зумів у роки окупації не тільки зберегти 
експонати музею, а й примножити їх [8, с. 5]. Він прид-
бав книги та періодику ХІХ ст. у букіністичних крамницях 
та інші експонати. Із зрозумілих причин на облік у музеї 
їх не ставив, а старанно ховав від сторонніх очей. Серед 
раритетів – оригінальний Шевченків офорт «Приятелі» та 
інші. Збереглася розписка про його придбання в Мистець-
кій крамниці (Вел. Володимирська, 29) від 13 червня 1943 
р. [7, с. 15]. У 1943 році фронт наближався до Києва, німці 
відступали. Розпочалося грабування музеїв. Все, що ста-
новило науково-мистецьку цінність, мало бути вивезено 
на Захід. Керував цією операцією німецький доктор Манс-
фельд. 

А. Терещенко спакував музейні та особисті речі у ящи-
ки та скрині (12 місць), сховав у підвалі музею. Він узгодив 
питання про евакуацію з адміністрацією міської управи – 
про вивезення музейної колекції до Львова і розміщення у 
сховищах Наукового товариства Тараса Шевченка або ж до 
Музею визвольних змагань українського народу у Празі. В 
доповідній записці від 8 грудня 1943 року він повідомляв, 
що не маючи транспорту на евакуацію колекції, особисто 
домовлявся з Мансфельдом про вивезення шевченкіани 
до Львова або Праги. 7 жовтня отримав від нього відмову 
[7, с. 11-12]. Вже 8 жовтня, за відсутності в музеї А. Тере-
щенка, з 8 до 11 години робоча група по евакуації проф. 
Мансфельда зірвала замки й забрала 3 скрині і 8 ящиків» із 
підвалу музею [7, c. 11]. Серед цих речей знаходилися дві 
скрині з власними науковими матеріалами директора.
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У вище згаданих скринях і ящиках були такі матеріали: 
«1. ящик: старі газети й журнали до 1919 р. – «Шевченкія-
на», старі інвент. 2. ящик: старі афіші, програми, газетні 
вирізки іт. Ін. – «Шевченкіяна». 3. ящик: погруддя гіпсові 
Шевченка, Куліша, Лисенка, виконані скульптором Бала-
венським; фаянсовий посуд Межигірської фабрики, який 
ужиткувався в часи Шевченка у Києві, Петербурзі та ін-
ших місцях. 4. ящик: погруддя Шевченка, гіпсове, вико-
нання скульптора Каменського 1862 року. 5. ящик: нега-
тиви на шклі – «Шевченкіяна». 6. ящик: негативи на шклі 
й целулоїді – «Шевченкіяна». 7. скриня: килими українсь-
кі, 10 шт. 8. скриня: килими українські – 4 шт. та інше. 9. 
скриня: копії з картин Шевченка, репр. «Шевченкіяна» та 
ін.» [7, с. 12].

Колекція була вивезена до Польщі й розміщена в По-
знанському університеті. Дорогою до Познані 2 скрині з 
килимами були вкрадені [9, с. 321]. Як повідомляв Тере-
щенкові колекціонер Крашенінніков, він сам бачив ящики 
з колекцією в Познанському університеті [7, с. 13]. 

Терещенко з дружиною поїхали навздогін вивезеної 
шевченкіани і зупинилися у Науковому товаристві імені Т. 
Г. Шевченка у Львові. Всі намагання Терещенка дістатися 
до Познані були даремними – німці не давали дозвільних 
документів [9, с. 320-321]. Він листовно звертається у По-
знань до пана Волянського з проханням розшукати шев-
ченківську колекцію, наклеїти на вантаж етикетки з адре-
сою й, по можливості, ящики та скрині не відкривати та 
слідкувати за їх збереженням. Терещенко веде активне ли-
стування з метою доправити музейні речі в цілості до Пра-
ги: 16 травня 1944 року він звертається до Л. Рудавського, 
а 27 червня до голови УЦК (Українського Центрального 
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Комітету) професора В. Кубійовича за допомогою. [7, с. 
13-14], а 7 листопада 1944 року до директора Українсько-
го наукового інституту в Берліні проф. д-ра Івана Мірчука. 
Він повідомляє, що в Познанський університет потрапила 
бомба й колекція, ймовірно, загинула. Але це була лише 
одна із версій. Відтак, деякі експонати із втраченої колек-
ції до Будинку-музею Т. Г. Шевченка повернув мешканець 
м. Сочі А. А. Синенко в 1988 р. Матеріали зі штампами 
Будинку-музею (довоєнний штамп мав вигляд рівносто-
роннього трикутника з написом «Будинок-музей Т, Г. Шев-
ченка») знайшов його батько, солдат радянської армії А. З. 
Синенко, на руїнах Кеніґсберґа восени 1945 р. [2]. Можемо 
також згадати відбиток із прижиттєвої світлини Шевченка 
(фото Шпаковського, 1859 р., Санкт-Петербург) із фондо-
вого зібрання музею, викуплений на аукціоні Міністер-
ством культури України в 2019 р. і повернений у музейну 
колекцію. Світлина також має довоєнний штамп музею та 
номер.

Невелику частину експонатів А.Терещенко не обліку-
вав, а зберігав у себе. Ці речі він не поклав у ящики й 
скрині, а окремо тримав у валізі при собі. Ці речі подоро-
жували з Терещенками зі Львова до Братислави (Словач-
чина), потів у Баварію (Бад-Кіссінген), до Берліна, а 1951 
р. в Нью-Йорк. У 2006 р. Українська вільна академія наук 
передала найцінніші матеріали, які врятувало подружжя 
Терещенків, в Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 
України [8, c. 2–24]. 

У 1944 р. евакуйовані шевченківські раритети із Ново-
сибірська були повернуті до Харкова, а в квітні 1945 року 
вже зайняли своє місце в експозиції та хранилищі Будин-
ку-музею Т. Г. Шевченка. Відразу після звільнення Києва 
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музей відновив свою роботу.
Отже, в роки Другої світової війни збереження історич-

ної будівлі Будинку-музею Т. Г. Шевченка та його колек-
ції були надзвичайно важливим і складним завданням для 
працівників музею. Незважаючи на складні умови, пра-
цівники доклали героїчних зусиль, щоб зберегти музей та 
його колекцію. 
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Подворна Лілія
Завідувачка відділу

 «Літературно-мистецькі Плюти»
 ЦДАМЛМ України

АРХІВНО-МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС  
«ЛІТЕРАТУРНО - МИСТЕЦЬКІ ПЛЮТИ» –  

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Архівно-музейний комплекс (АМК) «Літературно-мис-
тецькі Плюти» – відділ Центрального державного архіву-му-
зею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України). Ге-
ографічно відділ знаходиться в селищі Плюти Обухівського 
району Київської області на відстані майже 40 кілометрів від 
столиці країни. Архівно-музейний комплекс виконує водно-
час архівну і музейну функції [1, с. 5-10].

Спеціалізованих наукових розвідок, присвячених «Літе-
ратурно-мистецьким Плютам», не робилось. В основу цьо-
го початкового дослідження покладено документи фондів 
ЦДАМЛМ України, фондів ЦДАВО України, публікації в 
періодичних виданнях. 

Історичний аналіз досвіду роботи та вивчення перспек-
тив функціонування комплексу сприятимуть популяризації 
діяльності архівних установ, допоможуть в організації на-
уково-просвітницької роботи окремих закладів культури та 
освіти, а також матимуть цінність для дослідження у галузі 
туристично-рекреаційного менеджменту. 

Затишні Плюти розташовані в мальовничій місцевості, 
де сходяться три річки: Дніпро, Козинка й Стугна. Здавна 
село славилось гарними краєвидами, прозорою водою, пі-
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щаними пляжами, щедрою риболовлею, великою кількістю 
грибів та ягід. Поряд із шумним індустріальним мегаполісом 
– острівець спокою, краси та затишку. Привабливі природні 
особливості Плютів привертали увагу мешканців столиці з 
ХІХ століття. Відтоді село гостинно приймало бажаючих від-
почити в оточенні красивої та щедрої на дари природи. 

Історія «Літературно-мистецьких Плютів» починається у 
1954 році, коли у Плютах на березі річки Козинка за проек-
том видатного архітектора Володимира Заболотного, автора 
проекту будівлі Верховної Ради України, було зведено дач-
ний будинок для драматурга та державного діяча Олександра 
Євдокимовича Корнійчука [2, с. 78]. Відтоді на вісімнадцять 
років цей затишний плютівський дім став місцем, де письмен-
ник відпочивав і творив, приймав делегації та працював над 
урядовими справами.

Літературно-мистецькі  Плюти
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Після смерті О. Є. Корнійчука, 2 грудня 1972 року, Архів-
не управління при Раді Міністрів Української РСР на підставі 
свідоцтва про право на спадщину прийняло будинок-дачу 
у селі Плюти у дар від вдови та сестри письменника – Кор-
нійчук Марини Федотівни і Корнійчук Марії Євдокимівни. 
Із приводу творчої спадщини О. Є. Корнійчука була створе-
на спеціальна Комісія, яку очолив секретар Спілки письмен-
ників України, Герой Радянського Союзу – Ю. О. Збанацький.

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 6 лип-
ня 1972 року №319 «Про увічнення пам’яті О. Є. Корнійчука 
та забезпечення його сім’ї», згідно наказу начальника Архів-
ного управління при Раді Міністрів УРСР №50 від 25 жовт-
ня 1972 року 1 серпня 1972 року в селі Плюти було створено 
Літературно-меморіальний будинок-музей О. Є. Корнійчука 
– філію Центрального державного архіву-музею літератури і 
мистецтва УРСР [3]. Актами від 18 липня 1972 та від 21 лип-
ня 1972 року від М. Ф. Корнійчук було прийнято на баланс 
Архівного управління при Раді Міністрів УРСР споруди на 
присадибній ділянці, а також на державне зберігання взято 
особистий архів, книги, меблі, речі, якими драматург кори-
стувався за життя [4]. Дещо несподіваним доповненням до 
детального Акту від 21 липня 1972 року було уточнення: «… 
Архівне управління при Раді Міністрів УРСР на прохання 
Марини Федотівни Корнійчук залишає за нею право особи-
стого користування допоміжною будівлею (яка зветься гара-
жем) на території присадибної ділянки без права передачі, 
продажу або заповіту будь-кому зазначеного вище приміщен-
ня». Охорону будинку-музею й музейних експонатів поклали 
на Дирекцію з експлуатації і комплексу споруд центральних 
державних архівів УРСР. Про масштабність планів щодо ор-
ганізації роботи Літературно-меморіального будинку-музею 
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О. Є. Корнійчука свідчать рядки листа, написаного 3 грудня 
1972 року заступником начальника Архівного управління при 
раді міністрів УРСР М. Г. Савченко голові правління колгоспу 
«Придніпровський», Герою Соціалістичної праці І. С. Бель-
дію: «…Необхідно істотно розширити територію будинку-му-
зею та спорудити спеціальний мистецький павільйон площею 
1000 кв. м, у якому розкрити за допомогою розгорнутої ек-
спозиції багатогранну громадську і політичну діяльність О. 
Є. Корнійчука, а також приміщення дирекції музею, сховища 
для зберігання його фондів, котельної, готелю на 50 місць з 
кафетерієм, стоянку автомобілів та інші громадські споруди, а 
також з’єднати територію будинку-музею асфальтовою доро-
гою з автомагістраллю Київ-Дніпропетровськ». Виконавчий 
комітет Обухівської районної ради депутатів трудящих, роз-
глянувши проект, складений Київським відділенням Інститу-
ту «Укрземпроект» і схвалений загальними зборами колгосп-
ників колгоспу «Придніпровський» с. Трипілля та районним 
управлінням сільського господарства, прийняв Рішення №89 
від 4 березня 1974 року про відведення земельної ділянки 
в постійне користування Архівному управлінню при Раді 
Міністрів УРСР загальною площею 4.01 га. Плани про ми-
стецький павільйон, кафетерій та готель залишились тільки 
планами. 

Відділ кадрів Архівного управління при Раді Міністрів 
УРСР зобов’язали у тижневий термін підготувати пропозиції 
щодо укомплектування музею кваліфікованими кадрами спів-
робітників у відповідності зі штатним розписом. За першим 
штатним розписом там працювали 15 співробітників. Дирек-
тором закладу призначили П. Л. Столяра.

Постановою ЦК Компартії України від 14 лютого 1975 
року № 11-88/23 було передбачено відзначити 70-річчя від 
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дня народження О. Є. Корнійчука 25 травня 1975 року. До цієї 
дати приурочили урочисте відкриття Літературно-меморіаль-
ного будинку-музею О. Є. Корнійчука в с. Плюти. 

У ЦДАМЛМ України зберігається перший проект темати-
ко-експозиційного плану Літературно-меморіального будин-
ку-музею на 18 аркушах, який датовано 1973 роком [5]. Піс-
ля скрупульозного аналізу, чисельних переробок, детальних 
уточнень і погоджень 27 травня 1974 року тематико-експози-
ційний план був затверджений колегією Головного архівного 
управління при Раді міністрів УРСР. На момент затвердження 
він складався вже зі 103 аркушів [6]. Необхідні документи та 
матеріали для експозиції відібрали в ЦДАМЛМ УРСР, ЦДКФ-
ФД УРСР, в рідних і друзів О. Є. Корнійчука. Текст лекції про 
життя та діяльність письменника, відповідно до затверджено-
го на нараді у секретаря Київського обкому Компартії Украї-
ни «Плану заходів по підготовці Літературно-меморіального 
будинку-музею О. Є. Корнійчука до відкриття у травні 1975 
року», треба було погодити з такими авторитетними установа-
ми як Комісія по творчій спадщині О. Є. Корнійчука, Правлін-
ня Спілки письменників України та Інститут літератури АН 
УРСР. За цим же планом Київський облвиконком та Обухівсь-
кий райвиконком повинні були організувати автобусне сполу-
чення між Києвом та Обуховом і будинком-музеєм в с. Плю-
ти. Довгі роки відвідувачі музею та звичайні мешканці села 
дякували за цей транспортний зв’язок керівництву столиці та 
району. Сьогодні, на жаль, існує лише транзитний автобусний 
маршрут «Київ-Українка», який проходить у півторакіломе-
тровій відстані від центра с. Плюти.

У першому звіті про роботу будинку-музею О. Є. Кор-
нійчука за період від 1 січня до 1 грудня 1975 року задоку-
ментовано, що урочисте відкриття будинку-музею було про-
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ведено 26 травня 1975 року [7]. До відкриття упорядковано 
меморіальну територію будинку-музею, для чого було «від-
селено три сім’ї громадян жителів с. Плюти з меморіальної 
зони» [8]. Переселення родин Луценків та Бельдіів відбулось 
у 1974-1975 роках за рахунок Архівного управління при Раді 
Міністрів УРСР. 

Напередодні відкриття територію навколо музею озеле-
нили, розбили газони, проклали пішохідні доріжки, елек-
трифікували. Науковці відділу дендрології та паркознавства 
Центрального республіканського ботанічного саду Академії 
наук УРСР провели дендрологічне обстеження, після якого 
склали детальний реєстр рослин, які там були. У переліку зна-
читься 220 рослин дерев та кущів. Із них 1 вид – хвойних, 41 
– листяних. Ретельно підрахували навіть квіти, як багаторічні, 
так і однорічні. Серед кущів переважав бузок. На території 
росло 46 його кущів. Розкішний сортовий бузок зачаровував, 
вабив, запам’ятовувався надовго. Його любили гості дачі та 
старанно доглядали працівники. Бузок на довгі роки став сим-
волом музею у Плютах.

Через два роки після проголошення незалежності Украї-
ни, коли певні ідеали радянської епохи відійшли, Рішенням 
колегії Головного архівного управлінням при Раді Міністрів 
України від 26 липня 1993 року на базі філії Центрального 
державного архіву-музею літератури і мистецтва УРСР – Лі-
тературно-меморіального будинку-музею О. Є. Корнійчука 
– створено Архівно-музейний комплекс «Літературно-мис-
тецькі Плюти» [9]. У 2000-му році комплекс взято на баланс 
ЦДАМЛМ України, колишня філія стала відділом. 

Із середини ХХ ст. місцина, що складалась із будинку О. 
Є. Корнійчука разом із трьома сільськими будиночками, де 
знамениті митці знімали кімнати на літо у місцевих мешкан-
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ців, є одним із осередків творчого життя. Поступово перетво-
рившись на своєрідні «українські пенати», місце щедро дарує 
натхнення для творчості. 

Постійними гостями дачі були знані українські письмен-
ники та поети: Микола Бажан, Максим Рильський, Юрій Смо-
лич, Павло Тичина, Натан Рибак, Олександр Левада, Сергій 
Дяченко, Любомир Дмитерко. Радо зустрічали в Плютах ком-
позиторів – Платона і Георгія Майбород, художників – Васи-
ля Касіяна, Михайло Дерегуса, Олександра Пащенка, Сергія 
Григор’єва, Валентина Литвиненка, скульпторів Анатолія 
Білостоцького, Олександра Скоблікова, акторів – Наталію 
Ужвій, Амвросія Бучму, Миколу Яковченка, Василя Лано-
вого, Миколу Тихонова, Михайла Ул’янова, кінорежисерів – 
Олександра Довженка, Євгена Сімонова, літераторів – Джона 
Бойнтона Прістлі, Жоржі Амаду [10, с. 111]. Відпочивали тут 
і вчені: астроном Шарль Ежен Делоне, фізики – Джон Бер-
нал і Фредерік Жоліо-Кюрі, хірурги – Олексій Коломійченко 
та Іван Кальченко. У 1950-60-ті роки дві кімнати з верандою 
одного з сусідніх домів орендувала родина Павла Загребель-
ного, в іншій половині розміщувалось сімейство письменника 
Михайла Чабанівського. «Вікна веранди... дивилися на двопо-
верховий будинок драматурга Олександра Корнійчука» – ци-
тує спогади П. Загребельного в одній із своїх статей донька 
М. Чабанівського – Оксана [11, с. 14]. Іншу хатину поруч в 
оренді ділили родина поетів Андрія Малишка і Любові За-
башти [12, с. 13]. Також у колишніх хатах плютівчан Бель-
дюїв тривалий час мешкали прозаїк Костянтин Паустовський, 
режисер ТЮГу – Микола Єдлінський, прозаїк Юрій Смолич 
[13, с. 14].

Цікава історія будинку-дачі, культурно-мистецькі традиції, 
пов’язані з нею, дозволяють позиціювати його як місце по-
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шуку натхнення, відкриття художніх здібностей. Як і раніше 
збирають Плюти на своїх теренах людей, що колись творили і 
творять зараз вітчизняну культуру.

Специфіка комплексу полягає в тому, що він має широ-
кий діапазон експозицій, які синтезують у собі меморіальні, 
краєзнавчі, історичні та художні ознаки. Задля популяризації 
фондів архіву-музею, висвітлення періодів творчих та жит-
тєвих шляхів національних митців була розроблена нова кон-
цепція експозиції музею, стартував проект «Віддзеркален-
ня». Гостям АМК було запропоновано зазирнути в своєрідне 
«дзеркало», де знайшло відображення минуле плеяди знако-
вих постатей культури. Експозиція розповідає про таку цікаву 
складову роботи, дозвілля та побуту української мистецької 
еліти середини ХХ ст. як життя й творча праця на приміських 
дачах, яка, на жаль, до цього часу залишилась поза увагою як 
науковців, так і пересічних громадян.

Експозиційний простір поділено на 6 тематичних вистав-
кових локацій: 

1. Бузкова вітальня. «Мовчазна гостинність речей». Вистав-
ка меблів, порцеляни та творів образотворчого мистецтва 50-
70 рр. ХХ ст. 

2. Веранда. «Рибацьке щастя». Демонстрація колекції ри-
бальського знаряддя та брилів 50-70-і рр. ХХ ст. 

3. Рожева кімната. «Місце, де живуть мрії та сни. Дітям 
від 1 до 101 року». Меморіально-художня виставка при-
свячена Л. Забашті й Н. Забілі. Виставка ілюстрацій до ди-
тячих книжок заслуженого художника України О. Ткаченка 
й українського живописця та графіка Д. Шавикіна. 

4. Кабінет. «Таємниці старих книг». Виставка друкова-
них видань (кін. XVIII ст. – 80 рр. ХХ ст.).

5. Жіноча територія. «Музи залізного віку». Виставка 
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мистецьких фотопортретів актриси театру та кіно Н. Уж-
вій. 

6. Кухня. «Корені та крона». Виставка національного 
декоративно-ужиткового мистецтва. Вишивка, гончарні й 
різьблені вироби. 

Згідно традиції проводити дружні літературно-музичні 
читання, які мали місце за життя О. Є. Корнійчука, на знак 
святкування дати урочистого відкриття будинку-музею з 
1978 року кожного травня в архівно-музейному комплексі 
відбувається пишне талантами свято «Весна в Плютах», 
яке ЦДАМЛМ України влаштовує разом з іншими архів-
ними установами країни. «Весна в Плютах» – подія тра-
диційна, урочисто-святкова і водночас по-домашньому за-
тишна» [14, с. 115].

Свято талантів «Весна в  Плютах»

Понад сорок років поспіль тут вшановують видатних 
діячів мистецтва. У концертах під час урочистостей бра-
ли участь десятки професійних і аматорських колективів 
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та виконавців: Національного академічного драматичного 
театру ім. І. Франка, Національного академічного театру 
російської драми ім. Лесі Українки, Київського національ-
ного академічного театру оперети, Харківського академіч-
ного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка, 
Національного академічного українського драматичного те-
атру ім. М. Заньковецької, Київського інституту музики ім. 
Р. Глієра, Національної філармонії України, Національної 
заслуженої капели бандуристів ім. Г. Майбороди, Київсько-
го хору «Оболонь», Зразкового дитячого духового оркестру 
Марьянівської дитячої музичної школи ім. І. С. Козловсь-
кого, музично-танцювального «Козацький курінь» ім. Івана 
Сірка та багато інших.

Тематичний розподіл виставкових об’єктів комплексу 
створив сприятливі умови для унаочнення та впорядкування 
інформації. Експозиція побудована за принципом відкритої. 
Окремі її фрагменти змінюються відповідно до актуальності 
тем. Cтворено підґрунтя для впровадження різноманітних 
музейних програм, проведення тематичних заходів. 

Програма «Вихідного дня» орієнтована на роботу з гру-
пами, що складаються з невеликої кількості екскурсантів. 
Обов’язковим прийомом таких екскурсій є акцентування 
уваги на предметно-побутовому світі середини ХХ ст., за 
допомогою якого відвідувачів вводять у ностальгічну ат-
мосферу історії почуттів і подій. 

Згідно популярної програми «Золоті роки або Життя по-
чинається на пенсії», проводяться комбіновані пізнаваль-
но-рекреаційні заходи, екскурсії-прогулянки, концерти для 
людей поважного віку клубу «Життєлюб» м. Київ, «Клубу 
любителів класичної музики» та Інституту третього віку м. 
Українка. 



53

Як ефективний засіб патріотичного виховання працює 
програма «Краєзнавство. Росте на Київщині калина – на 
Київщині зростаю Я!» для дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку. Для малечі екскурсія до «Літературно-мис-
тецьких Плютів» з їх великою територією й багатьма архі-
тектурними об’єктами – це справжній «калейдоскоп вра-
жень». Використання в роботі з дітьми, з їх загостреним 
почуттєвим сприйняттям, таких образно-емоційних прий-
омів, як театралізація і гра є особливо дієвим. 

 «Краєзнавство. Росте на Київщині калина – на  
Київщині зростаю Я!»

При одночасному збереженні традиційних напра-
цювань у сфері екскурсійної роботи співробітники 
комплексу практикують дії формату «музей – шко-
ла». На базі комплексу управління освіти виконавчо-
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го комітету Обухівської міської ради проводить виїзні 
семінари з циклу «Використання сучасного навчаль-
но-методичного забезпечення у процесі вивчення су-
спільно-гуманітарних наук в умовах Нової української 
школи». У форматі «музей − школа», під час екскурсії 
відвідувачі отримують знання відповідно до програ-
ми навчання у наочному вигляді. Таким чином стає 
можливим опанування різних тем шкільної програми 
водночас. Навчальна екскурсія також слугує одним із 

видів підвищення кваліфікації вчителів. 
Навчальна екскурсія для школярів

Навчально-просвітницькі заходи проводяться спів-
робітниками комплексу і за його межами. Яскравий 
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виїзний урок-свято музики «Аве баян» за участі вір-
туоза гри на баяні, заслуженої артистки України В. 
Скляр-Кондрашевської сподобався як вчителям, так 
і учням загальноосвітніх закладів м. Українка та м. 
Обухів. Значно переріс рамки традиційного уроку 
просвітницький захід для учнівської молоді м. Обухів 
до Дня народження А. Малишка, який через велику 
кількість бажаючих взяти у ньому участь проводився 
у районному будинку культури. Школярі отримали на-
году не тільки згадати про події творчого і життєвого 
шляху знаного земляка, а і насолодитись декламацією 
легенди української сцени, народного артиста Украї-
ни, Героя України А. Паламаренка.

Особливістю роботи «Літературо-мистецьких 
Плютів» є проведення багатопланових просвітницьких 
масових заходів, під час яких поєднуються елементи 
навчання, бесіди, консультації, концерту, вистави і, на-
віть, дегустації. Подібний підхід зумовлено бажанням 
зробити подачу матеріалу цікавішою. Комунікативна 
складова багатопланових заходів винятково важлива, 
адже вони стають місцем діалогу різних вікових та со-
ціальних груп. 

Надовго запам’ятався відвідувачам АМК насичений 
інформативно та емоційно народознавчий захід «Зо-
лоте весілля золотої осені». Він відбувся напередодні 
одного з найшановніших свят в Україні – свята По-
крови Пресвятої Богородиці, коли за давньою тради-
цією святкують весілля. Почесними гостями «Золото-
го весілля…» стало подружжя Коваленків з с. Халеп’я 
Обухівського р-ну. 90-річний Олександр Іванович і 
86-річна Софія Максимівна у мирі й любові прожи-
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ли у шлюбі 66 років. Зворушливо шанували Золоте 
подружжя депутат Обухівської районної ради, клірик 
храму «Вознесіння Христова», отець Василь та учні 
початкових класів м. Українка. У рамках заходу пра-
цювали виставки: «Рушники Обухівщини» з колекції 
Обухівського музею-садиби А. Малишка та «Весільні 
мелодії Кобринки». На останній експонувались світ-
лини весіль 20-70-го рр. ХХ ст. з колекції письменниці 
Н. В. Любиченко. З особливостями давніх весільних 
обрядів познайомив присутніх фольклорний колектив 
«Золоте зерно».

Народознавчий захід Золоте весілля золотої осені з фольклор-
ним колективом Золоте зерно.
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Театральне мистецтво є одним із чинників, які фор-
мують гармонійну особистість: живе слово акторів 
змушує замислитись, надихає. До Дня українського 
козацтва в Плютах проводився культурно-просвітни-
цький захід із циклу «Сценографічна палітра». Театр 
В. Завальнюка «Перетворення», призер Всесвітнього 
Театрального Фестивалю «Saint Muse» в Улан-Баторі, 
показав одну з найзворушливіших своїх вистав «Про 
силу характерницьку, татарського богатиря Ахме-
да і Грицька Кобилячу смерть». Виставу, поставлену 
за казкою популярного казкаря, телеведучого Лірни-
ка Сашка, було вирішено в стилістиці традиційного 
українського вертепу. 

Подача екскурсійного матеріалу повинна викликати 
емоції, співпереживання. Цей принцип взято за осно-
ву під час проведення свята пам’яті «Вони воювали 
за наше майбутнє!» до 75-річчя визволення Києва від 
нацистських окупантів. Зі сльозами на очах розпові-
ли про трагічні події на території Обухівщини у часи 
Другої світової війни виконуюча обов’язки директо-
ра Обухівського районного краєзнавчого музею ім. 
Ю. Домотенка Л. Д. Пелих та член спілки ветеранів 
м. Українка В. В. Чернова. «Ніхто і нічого не забуте!» 
– так назвали учні СЗОШ №2 м. Українка театралізо-
ваний усний журнал і запропонували погортати його 
сторінки. Присутніх вітали фольклорний колектив 
«Золоте зерно», ансамбль скрипалів «Елеганс», вихо-
ванці Дитячої школи мистецтв м. Українка. Для гостей 
свята влаштували польову кухню  і пригощали солдат-
ською кашею за плютівським рецептом.

Традиційні пленери на території комплексу, де ко-
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жен сезон по-своєму прекрасний, це справжнє ми-
стецтво жити й творити. «Добро і краса мають бути 
на першому плані» – за цим принципом проходять у 
Плютах студії талантів з Дитячих шкіл мистецтв м. 
Обухів та м. Українка. 

Плютівські виставки автентичної творчості «Тради-
ції ‒ Хобі ‒ Арт» – це самобутній креативний простір 
із позитивною творчою атмосферою. На них умільці 
демонструють свої вироби, діляться секретами май-
стерності, а відвідувачі беруть участь у майстер-кла-
сах.  

Народний артист України Павло Зібров в Плютах

Плюти сьогодні, як і колись, готові взяти під кри-
ло натхнення юних літераторів. З 2019 року працює, 
організований ЦДАМЛМ України, літературний кон-
курс для дітей та юнацтва «Природи ніжний пагі-
нець» ім. М. Чабанівського. Співорганізатором кон-
курсу виступили Національна



59

 Фінал конкурсу «Природи ніжний пагінець»

спілка письменників України та Інститут філології 
Київського національного університету ім. Т. Шевчен-
ка. Мета конкурсу – у рамках всесвітнього руху за зелене 
майбутнє надати дітям можливість реалізовувати творчі 
здібності, безпосередньо сприяти вирішенню глобальних 
завдань збереження довкілля та привернути увагу широко-
го загалу до екологічних проблем.

ЦДАМЛМ України є унікальною базою для збереження 
культурної пам’яті народу. Живий зв’язок між минулим і 
сучасним дуже потрібен на сучасному етапі розвитку краї-
ни. Відкритий діалог між архівістами і тими, хто творить 
історію України, повинен тривати. Документальні та ху-
дожні виставки, концерти, екскурсії, конкурси, які прохо-
дять у «Літературно-мистецьких Плютах» – все це разом 
формує атмосферу для такого спілкування. 
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Шарапа Ольга
Зав. музеєм «Кобзаря» Т.Г Шевченка,

Відділ КЗ «Черкаський обласний краєзнавчий музей»
Заслужений працівник культури України

ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ: ЕТАПИ СТВОРЕННЯ  
ТА СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЮ «КОБЗАРЯ»  

В ЧЕРКАСАХ

Задум створити в Черкасах шевченківський музей ви-
ник ще у 1970-х роках. Адже Кобзар нерозривно пов’яза-
ний із Черкащиною, а у самому місті поет був кілька разів. 
Спочатку планувалось відкрити заклад у будинку по вули-
ці Свердлова (нині Байди Вишневецького), №2, на якому в 
1964 році було встановлено меморіальну дошку. Але при 
детальному вивченні технічної документації виявилось, 
що ця будівля споруджена у 1913 році і, відповідно, Та-
рас Григорович тут аж ніяк не міг перебувати. Крім того, 
у тексті на меморіальній дошці було допущено ще кілька 
суттєвих помилок, у тому числі і в даті перебування по-
ета в Черкасах. До того ж будинок передавали під музей 
не повністю, а лише частково: всього три кімнати, а реш-
ту площі займали численні установи, гаражі і т. ін. Ось 
саме на цьому етапі і вдалося встановити істину, в якому ж 
саме будинку жив Т. Г. Шевченко під час свого останнього 
приїзду до Черкас.

Зі спогадів Василя Цибульського – сина Андрія Анто-
новича [1, с. 20] та Максима Васильовича Слюсаренка [2, 
с. 2] відомо, що Тарас Григорович жив у домі Цибульсь-
ких. А місце, де знаходився цей будинок, допомогла вста-
новити черкаська реклама та спогади краєзнавця і фоль-
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клориста С. С. Нехорошева [3, с. 10]. Будівля знаходилася 
на розі вулиць Урицького і Свердлова (нині вул. Хрещатик 
та Байди-Вишневецького). Саме тут згідно з Указом Ради 
Міністрів УРСР та рішенням Черкаського облвиконкому 
«Про створення музею «Кобзаря» в Черкасах», яке було 
прийняте 4. 12. 1986 р., мав відкритись шевченківський 
заклад. Відповідно до цього документа Черкаський місь-
квиконком виділив приміщення на першому поверсі три-
поверхової будівлі (колишні магазини «Вишивка», «Війсь-
кова книга» і перукарня), а також підвал під будинком.

Філіалу інституту «Укржитлоремпроект» доручили ви-
готовити проектно-кошторисну документацію, а тресту 
«Черкасирембуд» виконати повну реконструкцію та ре-
монт приміщень. За вирішення художньо-архітектурного 
проекту взялися на той час уже знані архітектори, лауреати 
Державної премії України ім. Тараса  Шевченка М. Я. Соб-
чук та С. М. Фурсенко. 

Фактично ремонтні роботи розпочалися у жовтні 1988 
р. Музей мав відкритися у травні 1989 р. у рамках літера-
турно-мистецького свята «В сім’ї вольній, новій», яке того 
року відзначалося на Черкащині. 

Наукові співробітники працювали над тематико-експо-
зиційним планом та збором експонатів. 

Пошукова робота виявилась напруженою, але надзви-
чайно цікавою. Було підготовлено й надіслано більше 500 
листів у бібліотеки та вузи всіх союзних республік та за 
кордон, запити у букіністичні магазини з проханням до-
помогти шевченківськими виданнями новоствореному 
музею. І пішли на черкаську адресу «Кобзарі», книги про 
поета, переклади його творів і т. ін. Одержали більше 200 
бандеролей і посилок з усього світу. Не обійшлося і без 
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казусів. На прохання музею Ленінградська бібліотека ім. 
Салтикова-Щедріна надіслала посилку з книгами. Але не-
правильно вказана адреса відправила подарунок аж у м. 
Чебоксари замість Черкас. І тільки за поштовим індексом 
музей таки отримав посилку. Яке ж  здивування і радість 
охопили музейників, коли виявилося, що в ній дуже цінні 
і рідкісні книги. Це – прижиттєвий «Кобзар» 1860 р. [4], 
«Кобзар», виданий у Празі 1876 р. [5], та багато іншого теж 
вартісного.

Завдяки товариству книголюбів, яке було одним з іні-
ціаторів створення музею, вдалося закупити колекцію 
шевченкіани у сумського збирача старожитностей С. М. 
Арбузова, а з часом і в харківського колекціонера Є. Г. Ар-
теменка. До речі, продавши свою книгозбірку у 1988 р., 
він за 20 років зібрав ще повнішу колекцію, яка зараз теж 
знаходиться у фондах Черкаського краєзнавчого музею. 

Таким чином, ще до відкриття експозиції сформувала-
ся чимала фондова колекція, яка за роки існування музею 
збільшилася майже у десять разів. 

До запланованого відкриття музею залишалося обмаль 
часу. І тоді наукові працівники підготували звернення до 
національно-свідомих українців Черкас. У ньому зазна-
чалось: «Потрібна твоя допомога! Просимо всіх, кому 
небайдужа доля української культури, взяти участь у су-
ботнику на будівництві музею «Кобзаря» Т. Г. Шевченка в 
Черкасах». Плакат із таким написом було прикріплено на 
паркані біля музею. І вже першої ж суботи прийшли до-
бровольці. Серед них – патріотично налаштовані студен-
ти, робітники, пенсіонери, школярі, інтелігенція, які потім 
щовихідного безкоштовно вкладали свою лепту у створен-
ня нового музею. Вони розбирали приміщення старого кі-
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нотеатру, колись прикріпленого до будинку Цибульських, 
ветхих жител, носили цеглу й сміття, впорядковували дво-
рище. Ця робота згуртувала й подружила багатьох людей, 
а згодом поєднала у культурологічне товариство «Заповіт», 
що ставило перед собою завдання пробудження національ-
ної свідомості черкащан. Статут товариства як громадсь-
кої організації зареєстрований 8 грудня 1989 р. На цей час 
«Заповіт» уже налічував більше 100 членів. Засідання про-
ходили щочетверга в підвальному приміщенні під музеєм. 
Тут успішно працював хор, курси традиційної української 
вишивки. Як ковток чистого повітря заповітяни чекали 
лекцій з історії України, які читав історик І. В. Бучовсь-
кий. Лекції з економіки читав професор С. І. Губар. Сюди 
ж стікалася вся політична інформація, яка за СРСР була 
закритою. Вперше в Черкасах у «Заповіті» почала працю-
вати українська книгарня. Десятки й сотні заходів прове-
дено як у стінах музею, так і за його межами. Літератур-
ні вечори, зустрічі з відомими українцями, шевченківські 
свята та концерти, відродження різдвяних колядок та ще-
дрівок – це далеко не повний перелік заходів, проведених 
музеєм і товариством «Заповіт» за роки свого існування. 
За власні кошти заповітяни купували і відправляли книги 
для української школи в Польщі (м. Білий Бір), передпла-
чували патріотичні газети для шкіл міста, брали участь у 
святкуванні 500-річчя українського козацтва на Хортиці та 
живому ланцюгу в Києві, у відзначенні 340-х роковин Бе-
рестецької битви. Пріоритетним у діяльності товариства 
«Заповіт» завжди було вшанування Т. Г. Шевченка та по-
пуляризація його творчості. 

Така діяльність громадської організації, зрозуміло, не 
могла задовольнити тодішню компартійну владу. І у грудні 
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1991 року руками пожежної інспекції зібрання в підваль-
ному приміщенні, а відтак і діяльність товариства було за-
боронено. У приписі значилося аж 16 пунктів, через які не 
можна збиратись у підвалі під музеєм. З цього часу напря-
ми роботи змінились і активність товариства зменшилась. 
Але музей був і залишається осередком української куль-
тури в Черкасах. 

Концепція музею була сформована ще на підготовчому 
етапі. Це мав стати музей однієї книги – «Кобзаря», в якому 
б найповніше була висвітлена історія написання, видання, 
ілюстрування, цензурування книги, переклади творів Т. Г. 
Шевченка іноземними мовами. Окремий зал присвячений 
перебуванню поета в Черкасах. Структурно експозиція 
поділена на такі розділи: прижиттєві та посмертні видання 
творів Т. Г. Шевченка до 1917 року, радянська шевченкіа-
на, «Кобзарі», видані в незалежній Україні, переклади та 
«Шевченко в Черкасах».

У 2007 році в підвальному приміщенні під музеєм «Коб-
заря» зроблена реконструкція і там було відкрито шев-
ченківську вітальню. З того часу розширились можливості 
для проведення різноманітних культурно-просвітницьких 
заходів. У розкішних виставкових залах постійно експо-
нуються мистецькі колективні та персональні виставки, 
проводяться вечори, літературні читання, зустрічі з пись-
менниками, презентації нових книг та цілих видавництв. 

Щороку до шевченківських березин музей організовує 
виставку «Черкаські художники у вінок шани Великому 
Кобзареві», на якій свій творчий доробок експонують мит-
ці Черкащини. А за результатами виставки видаються ко-
льорові каталоги.

Музей «Кобзаря» заснував власний номерний почесний 
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знак «За благодійність», виготовлений із срібла, емалі з 
позолотою (автор Ю. Г.Коваленко), яким нагороджуються 
спонсори за вагомий внесок у розвиток української культу-
ри, розбудову музейної справи, примноження й збережен-
ня раритетів музею «Кобзаря» Т. Г. Шевченка.

За останні роки в музеї сформувалась ціла колекція пор-
третної шевченкіани, яка налічує понад 130 робіт, викона-
них художниками-аматорами та професіоналами. Серед 
них значна кількість портретів невідомих майстрів. Часо-
вий діапазон їх створення – з кінця ХІХ ст. і до наших днів. 
Але всі вони однаково цінні для музею, адже в кожного 
митця своє власне бачення образу Т. Шевченка. Чимало з 
них прикрашали сільські й міські оселі: знаходились поряд 
із образами й були ніби намолена ікона, несучи позитивну 
енергетику господарям.

Науковці музею підготували і видали (щоправда ма-
леньким тиражем) каталог усіх шевченківських видань з 
фондової колекції. Постійно іде робота над підготовкою 
до видання окремих груп експонатів. Друком уже вийш-
ли альбом екслібрисів, каталог скульптурної шевченкіани, 
п’ять комплектів листівок «Мистецька шевченкіана музею 
«Кобзаря»», підбірка шевченківських зображень на де-
коративному та вжитковому посуді, філателістична шев-
ченкіана з колекції музею [6, с.159].

Наукові співробітники пропонують відвідувачам не 
тільки цікаві змістовні екскурсії, але і цілий ряд тематичних 
занять для школярів, нові художні виставки та друковані 
видання. За плечима музею уже більш ніж тридцятирічна 
історія, а попереду грандіозні плани по вшануванню най-
видатнішого українця – Тараса Шевченка. 
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БОРИС ГРІНЧЕНКО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ  
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

(проєкт оновлення експозиції  
Музею Бориса Грінченка)

Просвітництво, громадівське народництво та діяль-
ність «Просвіт», яскравим представником яких був Б. 
Грінченко, забезпечили високий рівень національної 
свідомості, відродження історичної пам’яті й волі до бо-
ротьби за українську державність. Його діяльність свід-
чить не лише про глибоку інтегрованість в європейський 
культурний контекст, а й про без перебільшення євро-
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пейський масштаб постаті українського просвітника. 
Він активно займався адаптацією сюжетів європейсь-

кої історії та представляв здобутки європейської цивілі-
зації у цілому ряді науково-популярних праць для наро-
ду, перекладав і популяризував класичні твори світової 
літератури. Разом з тим, Б. Грінченко співпрацював із 
культурними діячами багатьох країн Європи, друкувався 
за кордоном та в інший спосіб знайомив європейський 
загал з Україною, виборював для українського народу 
місце серед політичних націй Європи.

Музей Бориса Грінченка був створений 2010 р. зусил-
лями співробітників Київського університету імені Бо-
риса Грінченка. Експозиція розбудована за  географіч-
но-хронологічним принципом і відображає основні віхи 
його біографії. Але феномен європеїзму Бориса Дми-
тровича не набув комплексного висвітлення. Ми має-
мо оригінали видань перекладів європейських авторів, 
здійснені Борисом Дмитровичем, та вітрину «Італія 
1909–1910 рр.), яка відображає останній період життя 
та смерть видатного українця у м. Оспедалетті. Це фо-
токопії листівок із місцевими краєвидами, листування, 
некрологів, документальних матеріалів: свідоцтва про 
смерть, видане комуною Колдіроді, виписка з метрич-
ної книги м. Ментон у Франції, протокол огляду вагону 
з труною Грінченка на російсько-австрійському кордоні 
тощо.

Однак з огляду на затвердження наукової теми «Ак-
туальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку 
гуманітарної сфери сучасної України як європейської 
держави» (Реєстраційний номер: 0116U002964), яку ре-
алізує науково-дослідна лабораторія грінченкознавства, 
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і виник проєкт оновлення експозиції Музею Бориса 
Грінченка. Окремий стенд «Борис Грінченко у європей-
ському соціокультурному просторі» також буде важли-
вий з огляду на важливі суспільні та освітні функції, які 
виконує музей Університету [2].

Окремо буде представлено кілька сюжетів. 
Про інтерес Б. Грінченка до теми самопожертви зара-

ди звільнення свого народу свідчить і його захоплення 
особою Сільвіо Пелліко (1789–1854)  

Це відомий італійський поет, письменник, драматург, 
що жив за часів австрійського панування. За співчуття 
до карбонаріїв він десять років провів у різних тюрмах, 
про що написав 1832 р. мемуари (їх було відразу пере-
кладено кількома мовами). Б. Грінченко зробив україн-
ський вибірковий переклад, імовірно з російського ви-
дання (СПб., 1836 р.): «Мої темниці» (Чернігів, 1894 р) 
[3, ф. 1. од. зб. 31      351].

С.Пелліко
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 За кордоном Борис Грінченко став відомим спочатку 
як письменник та етнограф серед чеських колег [6, с. 15]. 
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Празі сформувалася 
потужна школа україністики. Його листування з Франті-

Мої темниці

Ф. Ржеґорж
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шеком Ржеґоржем (1857–1899), відомим етнографом, 
дослідником українського народного побуту, медицини 
і фольклору в Галичині, свідчить про їхню творчу спі-
впрацю. [1, с. 297–299]. У листі чеського публіциста та 

Лист до Ржеґоржа

Слов’янський огляд
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перекладача Франтішека Главачека до Б. Грінченка від 
31.03.1896 р. йдеться про особливості перекладу твору 
«Соняшний промінь» [3, ф. 1. oд. зб. 30 074. aрк. 1–1 зв.].

 Твори Б. Грінченка виходили чеською як окреми-
ми виданнями, так і у часописах («Ловецька бесідка», 
«Слов’янський огляд», «Дельнік», «Чеське слово», «Лю-
дові новини» та ін.).  

Активно публікувався Б. Грінченко і у німецькомов-
них виданнях, відгукувалися рецензіями на його наукові 
роботи у французькій та німецькій пресі. 

Листувався  Б. Грінченко  1906 – 1908 рр.  із головним 
редактором «Ukrainische Rundschau» (Відень) Володими-
ром Кушніром [3, ф. ІІІ. од. зб. 38 140–38 145]  та 1907 р. 
з перекладачем його творів німецькою Вільгельмом Го-
рошовським  [3, ф. ІІІ. од. зб. 40 726]. 

Нім. Стаття
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Листувався Б. Грінченко з професором Паризького 
університету Сорбонни етнографом Федором Вовком [5].  
Згодом спілкування переросло у плідну співпрацю. Б. Грін-

Рецензія

Криптадіа
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ченко надсилав Ф. Вовку етнографічні матеріали, серед 
яких і так звану «сороміцьку етнографію». Ф. Вовк, який 
був одним із упорядників збірника непристойних етно-
графічних матеріалів «Κρυπταδια» (грецькою «потаємне»), 
опублікував зібрані Б. Грінченком матеріали у V (1898) і 
VIII (1902) томах збірника «Κρυπταδια» було нещодавно 
перевидано [4].

 Був відомим Борис Грінченко й за океаном. «Канадсь-
кий Фармер» та американська «Свобода» передруковували 
його твори для українських переселенців.

Багато зусиль доклав Б. Грінченко для поширення в 
цивілізованому світі відомостей про український народ 
та потреби його національного розвитку в Російській ім-
перії. Написана та прочитана вперше 1894 р. на засідан-
ні «Чернігівської громади» його праця анонімно 1895 р. у 
Львові вийшла українською («Нарід в неволі») та у Женеві 
французькою («Une nation opprimée»). І. Франко того ж 
року заходами редакції журналу «Житє і слово» здійснив у 

Народ в неволі а, б, в Народ в неволі  б
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Львові видання брошури російською («Порабощаемый на-
род»). Зустрічаються свідчення, що брошуру було видано 
німецькою та італійською мовами, а також реферативно – 
угорською, польською і чеською [7, c. 150– 151] 

Б. Грінченко неодноразово бував за межами Російської 
імперії (саме у Львові), його відвідини західноєвропейсь-
ких країн менш відомі.

Давньою мрією Бориса Дмитровича було побачити 
Італію. Нагода видалася навесні 1907 р., про що він відо-
бразив у нотатках  «Згадки про Італію»  [3, Ф. І. Од. зб. 
31351]. Разом із Сергієм Єфремовим вони рушили з Києва 
16 квітня. Шлях пролягав через Львів і далі на Пантеббу. 
Подальший маршрут пролягав через всю Італію: Венеція 
– Флоренція – Рим – Неаполь – о. Капрі – Піза – Генуя – 
Мілан. 

У листівках до дружини та доньки Насті він повідомляв 
про зворотній маршрут: Люцерна (18 травня), Женева (22 

Народ в неволі в
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травня), Цюрих (24 травня) та Відень (28 травня) [3, ф. ІІІ. 
од. зб. 45 548, 45 528, 45 525, 32 445, 45 522].  

Листівка а

Листівка б

Листівка в
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 Постать і твори Бориса Грінченка набули великої по-
пулярності під час визвольних змагань 1917 – 1921 рр. 
як в Україні, так і на теренах Європи.  Під час І Світової 
війни протягом 1918 р. Драматичне товариство ім. Івана 

Афіша а Афіша  б

Афіша  в
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Котляревського у таборі військовополонених українців у 
Фрайштадті (Австро-Угорщина) організовувало постанов-
ки п’єс Грінченка «Миротворці», «На громадській роботі» 
та «Нахмарило». І. В. Срібняком у 2019 р. в Музей Бориса 
Грінченка були передані копії афіш вистав творів Грінчен-
ка з фондів Центрального державного архіву вищих ор-
ганів влади та управління України [ Іл. 10 (Афіша а, б, в)].

Таким чином, в експозиції Музею будуть представлені 
основні лінії зв’язків Б. Д. Грінченка з європейськими дія-
чами науки і культури – видавнича, перекладацька, публіци-
стична справа, вивчення української  етнографії, вирішення 
проблем національного розвитку українців та їх презента-
ція на європейській арені, особисті контакти тощо.
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Прудивус Сергій
Головний зберігач фондів

ЛММК П. Г. Тичини в м.Києв

ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДІВ 
ЛММК П. Г. ТИЧИНИ В М. КИЄВІ

Комплектування фондів музею – одна з ключових ланок 
фондової роботи. Кожна музейна установа, окрім збере-
ження і наукового вивчення, покликана розширювати свої 
колекції, збагачувати їх новими музейними предметами. 
[6,  с. 11] Меморіальні музеї мають свої особливості ком-
плектування, тісно пов’язані з об’єктом чи персоною, що її 
меморіалізують. 

Колекція музейних предметів ЛММК П. Г. Тичини в 
м. Києві налічує близько 30 тисяч. Її ядро складають ме-
моріальні речі поета, його дружини, а також меморіальна 
бібліотека. До колекції також входить рукописна та друко-
вана спадщина, друковані матеріали, пов’язані з життєвим 
і творчим шляхом поета, літературного та історичного 
процесу, сучасником якого він був. Зібрання музею містить 
також твори образотворчого та ужитково-прикладного ми-
стецтв як сучасників, так і нинішніх митців, які прямо або 
опосередковано стосуються творчості або біографії П. Г. 
Тичини. 

За своїм видовим складом нинішнє музейне зібрання 
представлене різноманітними побутовими речами середи-
ни ХХ століття, книгами, альбомами, періодикою, брошу-
рами, предметами живопису, акварелі, графіки. Важливе 
місце відведено також частині листування Павла Тичини 
з різними особами, автографам поета, інших митців, юри-
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дичним документам, що супроводжували особу в сучас-
ному Тичині світі (свідоцтво про одруження, орденські 
книжки тощо). Творчість Павла Григоровича була тісно 
пов’язана з музикою, тому не дивно, що в музеї зберігають-
ся меморіальні та немеморіальні музичні платівки, світли-
ни та фотонегативи, бобіни, кіноплівки, комплекс афіш, 
оголошень, запрошень, присвячених діяльності П. Тичини 
та Музею, а також книги та інша друкована продукція. 

Враховуючи видовий склад та особливості зібрання 
усі музейні предмети систематизовано за такими група-
ми зберігання: «Меморіальні речі», «Меморіальна бібліо-
тека», «Рукопис», «Архів», «Образотворче мистецтво», 
«Друковані матеріали», «Фото», «Негативи». Їх іменуван-
ня і визначатиме напрямки комплектування фондів Літе-
ратурно-меморіального музею-квартири П. Г. Тичини в м. 
Києві.

Формування колекції меморіального музею-квартири 
П. Г. Тичини проходило в кілька етапів. Перший, так-би 
мовити, «домузейний» – це заходи, вжиті вдовою поета 
щодо збереження меморіальності помешкання. Вже після 
смерті Павла Тичини Лідія Петрівна подбала про увікові-
чення пам’яті свого покійного чоловіка. Її стараннями 
вдалося видати неопубліковану раніше творчу спадщину 
поета. Як зазначає Л. Новиченко, таких публікацій між 
1967 – 1975 рр. вийшло майже стільки, скільки при житті 
самого поета. [4, с. 3] Тоді ж було «законсервовано» робо-
чий кабінет П. Тичини, зокрема робчий стіл, речі на якому 
накрили першим експозиційним обладнанням – скляними 
ковпаками. [3] Лідія Петрівна також розповідала знайомим 
історії речей поета, а подекуди залишала записки.

Другий, основний період формування колекції – це ро-
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бота Комісії по творчій спадщині українського радянсь-
кого поета П. Г. Тичини, що працювала протягом 1975 - 
1976 рр., описала і передала на зберігання Центральному 
Державному архіву літератури і мистецтв комплекс пред-
метів, що перебували в меморіальні квартирі. [5] У 1979 
р., у зв’язку з постановою Уряду УРСР про створення у 
Києві Літературно-меморіального музею П. Г. Тичини, 
ЦДАМЛМ України передав новоствореній установі ча-
стину предметів. Останній етап комплектування фондів 
Музею полягав, переважно у наступному: речі, що свого 
часу належали поету та зберігалися в його друзів, родичів 
і знайомих, передавалися ними до установи пам’яті. Па-
ралельно відбувався підбір і придбання нових перевидань 
творів поета, літератури і пам’яток, пов’язаних з особою 
П. Тичин та діяльністю Музею.

Таким чином, концепція комплектування фондів Музею 
від часу його створення полягала у пошуку оригінальних 
речей.

Згідно з нормативною базою, склад фондів музею ме-
моріального профілю повинен визначатися предметами, 
які належали видатній особі, її оточенню, що відтворю-
ють середовище, в якому жила і творила особа, речі, ство-
рені видатною особою, а також предмети, присвячені їй. 
Оскільки Музей-квартира П. Г. Тичини ще й літературний, 
сюди можна включити предмети, які документують розви-
ток української і світової літератури, особливо сучасну по-
ету, а також характеризують діяльність літературних течій, 
об’єднань та угрупувань епохи, у яку жив Павло Тичини. 
У такому ключі має будуватися евристична робота з ви-
явлення оригінальних речей задля поповнення фондової 
колекції.[2]
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На сьогоднішній день трактування життєвого і творчо-
го шляху Павла Тичини є вільним від будь-яких ідеологіч-
них нашарувань. Це відображено і в повному повернені до 
меморіальної експозиції, з якої включили так звану «літе-
ратурну», частину, яка виконувала роль «ленінського ку-
точка». [1, с. 10] Подача образу Тичини і творчості більше 
не пов’язана з радянською пропагандою, хоча, безумовно, 
більшу частину свого життя поет провів у радянській дійс-
ності. Саме тому не доцільно виключати з потенційних но-
вих надходжень оригінальні предмети музейного значення 
радянської доби, пов’язані з профілем Музею. Водночас, 
нині сформоване зібрання вже досить насичене предме-
тами, що відображають епоху середин минулого століття: 
як на побутовому рівні, так і в висвітлені творчості П. Ти-
чини. З огляду на це, наявність предметів, що стосують-
ся раннього періоду життя і творчості героя є бажаними в 
фондовій колекції.

Пріоритет у науковому комплектуванні фондів слід 
надати меморіальним речам поета будь-якого часу і ста-
ну збереження. Однак ця категорія є досить вичерпною, 
оскільки такі предмети обмежені сферою діяльності однієї 
людини. Ще важче знайти нові предмети з меморіальної 
бібліотеки П. та Л. Тичин. Тому під час наукового комплек-
тування фондів доцільно використовувати сукупність усіх 
форм такої діяльності. 

Систематичне комплектування, розпочате Музеєм ще 
з часу його створення, є перспективним, його варто про-
довжувати і надалі. Такий напрямок полягає у регулярно-
му поповненні музейної збірки однотипними музейними 
предметами – перевиданнями творів Павла Тичини. Резуль-
татом такого комплектування має стати найповніша колек-
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ція творів П Тичини. Сюди також відносимо поповнення 
колекції меморіальних речей та бібліотеки, про які йшлося 
вище. За систематичним принципом має поповнюватися і 
група зберігання «Рукопис». Павло Григорович вів числен-
ну кореспонденцію. Як стверджують дослідники, поет сам, 
або особи, що отримували доручення, давали відповідь на 
кожний (!) лист, надісланий на адресу Павла Тичини.

Актуальність творчості поета для сьогодення прояв-
ляється у зацікавленості митців темами, піднятими у поезії 
Павла Тичини, а також його поетичною мовою, сповненою 
авторських зворотів та неологізмів. Серед іншого, Павлу 
Тичині присвячують свої роботи фахівці образотворчого 
жанру. В Музеї нині зберігаються твори таких вітчизняних 
митців як В. Лопати, В. Гарбуза, Ю. Логвина, В. Франчука, 
М. Гроха та ін. Портрети поета, ілюстрації до творчості, 
образи, навіяні його поезією різних жанрів і стилів - все це 
потенційні музейні предмети в колекції ЛММК П. Г. Тичи-
ни.

Доцільно також використовувати так звану форму нау-
кового комплектування «по гарячих слідах», що передбачає 
збір предметів безпосередньо після події. Заходи з ушану-
вання пам’яті Павла Тичини, популяризації його життя та 
творчості, інші події культурного життя присвячені літера-
турі ХХ століття залишають після себе різнопланові пред-
мети. Їх виявлення і наукове вивчення є завданням спів-
робітників Музею.

У практиці наукової фондово-експозиційної роботи в 
ЛММК П. Г, Тичини значне місце посідає форма даруван-
ня. Населення і митці самі звертаються до Музею з бажан-
ням передати ту чи іншу річ, пов’язану з Павлом Тичиною, 
у дарунок. Так, у жовтні 2017 р. до керівництва Музею 
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звернувся харківський митець, викладач Харківської дитя-
чої художньої школи ім. І. Ю. Рєпіна з багаторічним ста-
жем, В. Тупіцин з пропозицією передати до Музею живо-
писний портрет молодого П. Тичини «На крилах мрій». [7] 
У рамках дарування було проведено зустріч з молоддю, на 
якій презентувалася історія створення портрету. 

Зазвичай передання предметів до музейного фонду від-
бувається з урахуванням наступних ідей: а) популярності 
бути фондоутворювачем, б) збереження самої речі для на-
щадків. На жаль, запропоновані предмети не завжди мож-
на віднести до основного фонду. Серед них найбільшу 
кількість складають фото та газетні публікації, що можуть 
бути віднесені до науково-допоміжного фонду Музею.

З огляду на вищесказане, можна вивести методи еври-
стики потенційних музейних предметів.

Для книжкової продукції дієвим є метод моніторигну 
видань, що публікуються в Україні та закордоном. Ак-
туальну інформацію за запитом надає Державна наукова 
установа»Книжкова палата України ім. Івана Федорова». 
Моніторинг можна здійснювати також на таких провідних 
книжкових сайтах як ЛітАкцент, Читомо, БараБука (най-
помітніший і масштабніший український сайт про книжки 
для дітей), книжкових блог Yakaboo тощо. 

Інший метод - формування бази кола спілкування П. Ти-
чини, пошук цих осіб, а також їх нащадків. Сучасні інфор-
маційні технології дозволяють охопити широку громадсь-
ку аудиторію, яка допоможе знайти оригінальні та копійні 
матеріали, передбачені концепцією комплектування фон-
дів. Оголошення в соціальних мережах, акції «Подаруй 
музею експонат» тощо можуть дати хороші результати.

Для отримання сучасних предметів, присвячених жит-
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тєвому та творчому шляху П. Г.Тичини доцільно популя-
ризувати поета та його спадщину.

Таким чином, основні засади комплектування фон-
дів ЛММК П. Г. Тичини в м. Києві полягають у пошуку 
меморіальних речей, рукописів, книг, тощо. Водночас не 
ігнорується й сучасна рецепція творчості Павла Тичини – 
все те, що пов’язане з поетом та літературним процесом, 
учасником якого він був.
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Розділ ІІІ. Музейні зібрання та унікальні музейні предме-
ти

Козаченко Оксана Миколаївна
Головний зберігач Одеського літературного музею

Одеський літературний музей був заснований за поста-
новою Ради Міністрів України 1977 року. Для музею було 
відведено палац князів Гагаріних, пам’ятник архітектури, 
спроектований архітектором Людвігом Оттоном. Заснов-
ником та першим директором літературного музею став 
письменник і бібліофіл Микита Олексійович Бригін.

Особливістю створення музею було те, що він створю-
вався з нуля. Одночасно йшло формування фондів, вста-
новлення контактів з письменниками або їх спадкоємцями, 
написання структури і тематико-експозиційного плану, ро-
бота над створенням експозиції, паралельно йшли ремонт-
ні роботи палацу, спорудженого в п’ятдесятих роках ХIХ 
сторіччя. Художнє вирішення експозиції – результат спіль-
ної праці наукового колективу і колективу художників-ди-
зайнерів, який очолив заслужений діяч мистецтв України, 
художник-монументаліст Анатолій Васильович Гайдама-
ка. У 1984 році Одеський літературний музей було відкри-
то. [3, с. 4]

ОСОБИСТІ РЕЧІ ПИСЬМЕННИКІВ У ЕКСПОЗИЦІЇ 
ОДЕСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МУЗЕЮ

Історія створення Одеського літературного музею до-
сить цікава. Своєму заснуванню музей завдячує журналі-
сту і бібліофілу Микиті Олексієвичу Бригіну (1927-1985), 
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він же став і першим директором музею. Це була людина з 
унікальними здібностями. Не маючи ніяких експонатів на 
руках, а маючи ідею створення літературного музею, він 
зумів переконати владу в тому, що в місті, багатому літе-
ратурним життям, має існувати музей. Понад вісімдесят 
тисяч експонатів, які на сьогоднішній час зберігаються в 
фондах музею, є цьому підтвердженням.

Будинок, в якому зараз знаходиться музей, місцева влада 
планувала віддати під адміністративні приміщення одесь-
кої митниці. Микиті Бригіну вдалося переконати, що саме 
палац князів Гагаріних – ідеальне місце для музею. 

Палац князів Гагаріних був побудований в середині 
XIX століття одеським архітектором Людвігом Оттоном 
для князів Гагаріних. На жаль сім’я князів Гагаріних жила 
в Одесі не довго, через фінансові труднощі Гагаріни, на 
початку 1860-х років назавжди покидають Одесу, а палац 
залишають місцевій владі. Пізніше палац став своєрідним 
культурно-просвітницьким центром Одеси кінця XIX – 
початку XX століття – з 1899 року тут розташовувалося 
Літературно-артистичне товариство, яке організовувало 
літературно-музичні вечори, святкувало ювілеї О.Пушкі-
на, М.Лермонтова, Т.Шевченка, Л.Толстого, М.Гоголя та 
інших, тут виступали М. Заньковецька, І. Карпенко-Карий, 
В. Дорошевич, В. Жаботинський, І. Бунін. [3, с. 10] 

Літературне життя Одеси з перших років існування 
міста і до наших днів можна прослідити по експозиції му-
зею. Експозиція музею побудована театрально-стилізова-
но. Кожний куточок експозиції передає певну атмосферу 
тієї доби, того автора, якому він присвячений. Передати ат-
мосферу допомагають старовині предмети та особисті речі 
письменників. 
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Доповнює експозицію Олексан-
дра Пушкіна (1799-1837) кришта-
левий келих першої четверті XIX 
століття – з будинку генерал-лей-
тенанта Івана Інзова (1768-1845) 
в Кишеневі, де жив поет деякий 
час на засланні на південь. І. Інзов 
був головним попечителем і голо-
вою Комітету іноземних поселен-
ців південного краю Росії. Келих 
та документи І. Інзова знаходили-
ся в колекції історика Олександра 
Семеновича Коциєвського (1930-

2007), відомого одеського колекціонера. Келих був пода-
рований музею влітку 1979 року. Можливо, з цього келиху 
пив поет, але достеменно про це вже ніхто не дізнається.

Експозиція присвячена польському письменнику Ада-
му Міцкевичу (1798-1855) розміщена в книжковій шафі 
початку XIX століття. Ця шафа з будинку польської роди-
ни Шеміотів (родина мешкала на вулиці Єлизаветинській, 
21) де письменник був частим гостем під час свого перебу-
вання в Одесі в 1825 році. Можна з достовірністю сказати, 
що на полицях цієї шафи стояли книги поета, що його рука 
торкалася дверцят шафи. Книжкова шафа була подарована 
музею  Шаланською (інших відомостей немає).

Бронзова чорнильниця талановитої письменниці Ганни 
Ган-Фадєєвої (1814-1842), відомої під псевдонімом «Зе-
наїда Р-ва», займає гідне місце на полиці. Про творчість 
письменниці позитивно відгукувався сам В.Г. Белінський 
(1811-1848) – відомий на ті часи критик. До речі В. Белін-
ський теж був в Одесі. Одеські враження критика знайшли 

Келих з будинку гене-
рал-лейтенанта І.Інзова
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своє відображення в його листу-
ванні.

Неодноразово до Одеси приїз-
див видатний письменник та пу-
бліцист Володимир Галактіонович 
Короленко (1853-1921). В експо-
зиції поряд з прижиттєвими ви-
даннями письменника знаходить-
ся пенал для олівців, що належав 
родині Короленка. Він дерев’яний, 
прямокутної форми, з двома від-
діленнями. В фондосховищі музею 
зберігаються ще деякі особисті речі В.Короленка, які не 
ввійшли до експозиції. Це дві виделки (приблизно 1890 – 
1920 рр.) з столового набору сім’ї В. Короленків. На держа-
ку однієї з виделок монограма «Н.К.» (Наталя Короленко 
– дочка В.Г.Короленка). У нижній частині держака завод-
ське клеймо з зображенням ведмедя та літери «Р.М: АSU». 
Вилки подарувала музею Софія 
Костянтинівна – онука В.Королен-
ко – в 1978 році. 

Привертає до себе увагу в ек-
спозиції ще одна кришталева 
чорнильниця сочевицеподібної 
форми, зі срібною кришкою з ві-
зерунковим рельєфом (825 проба). 
Чорнильниця належала таланови-
тому письменнику Миколі Геор-
гійовичу Гаріну-Михайловському 
(1852-1906), дитинство та юна-
цькі роки якого пройшли в Одесі. 

Пенал В.Короленка

Чорнильниця М.Гарі-
на-Михайловського
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Чорнильниця була подарована донькою М.Гаріна-Михай-
ловського Ольгою Миколаївною у 1982 році. 

У 1982 році музею було подаровано деякі особисті 
речі (XX століття) вірменського письменника Аветіка 
Ісаакяна (1875-1957). Серед речей були: олівець, дерев’я-
ний мундштук, керамічна попільничка (дно квадратної 
форми з округлими краями, бортики фігурні, позолочені, 
синьо-чорного кольору), флакон для чорнил «Parker Quink» 
США, керамічний глечик, коробка від сигарет «Ritmeester 
20 livarde» Голландія (металева, прямокутний корпус бор-
дового кольору з закругленими краями, на кришці – кольо-
ровий малюнок: мушкетер, що тримає під вузди коня) та 
чайна ложка Мельхіор. Речі були подаровані онуком пись-
менника Аветіком Вігеновичем Ісаакяном.

У 1890-х роках в одеських періодичних виданнях пра-
цював відомий на той час журналіст, публіцист, театраль-
ний критик Влас Михайлович Дорошевич (1865-1922), 
який привернув до себе увагу одеситів дотепними фейле-
тонами на місцеві теми. Експозицію, присвячену В. Доро-
шевичу, доповнює бронзова дверна табличка з гравіюван-
ням «Власъ Михайловичъ Дорошевичъ». Табличка висіла 
на дверях петербурзької квартири журналіста за адресою: 
вулиця Кірочна 6. Дверна табличка була закуплена музеєм 
у 1981 році за 25 карбованців у Покровського Володимира 
Костянтиновича.

Інтер’єр «Мисливської» зали музею прикрашають ме-
блі з квартири одеського художника, члена ТЮРХа Євгена 
Йосиповича Буковецького (1866-1948) (вулиця Князівська 
(за радянського часу – Баранова) 27, квартира 17) де бу-
вали художник Петро Олександрович Нілус (1869-1943), 
молодий поет Валентин Катаєв (1897-1986), та майже два 
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роки жив майбутній Нобелівський 
лауреат Іван Олексійович Бунін 
(1870-1953). Серед меблів: 

дубовий стілець (початок XX 
століття), оформлений рослинним 
орнаментом – закупівельна ціна 80 
карбованців; 

лава дубова – закупівельна ціна 
200 карбованців; 

стіл для їдальні другої полови-
ни XIX століття; 

стіл овальний середини XIX 
століття – закупівельна ціна 499 
карбованців;    

туалетний столик з дзеркалом другої половини XIX 
століття, прямокутної форми з двома висувними шухляда-
ми – закупівельна ціна 300 карбованців; 

настінна дерев’яна книжкова полиця – закупівельна 
ціна 20 карбованців; 

дорожня скриня на коліщатах 
– дерев’яна прямокутна конструк-
ція обтягнута полотном, кришка та 
стінки оббиті планками з заклеп-
ками, кришку опоясують два ре-
мені з пряжками, закріпленими на 
передній та задній стінках, на бо-
кових стінках ремінні ручки – за-
купівельна ціна 100 карбованців, 
50×44×76; 

годинник настільний 90-х років 
XIX століття, виготовлений в Ан-

Меблі з квартири  
Є.Буковецького

Дорожня скриня
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глії, що належав І.О. Буніну. Годинник був куплений пись-
менником у вересні 1898 року в Ялті та привезений до 
Одеси, він стояв в кабінеті на вулиці Херсонській, 44, де І. 
Бунін жив після одруження з Ганною Цакні. 

Всі предмети придбані у Олексієвої Віри Митрофанів-
ни у 1978 та 1980 роках. 

Експозицію українського письменника Михайла Михай-
ловича Коцюбинського (1864-1913) доповнює гаманець. 
Саме цього гаманця подарував М.Коцюбинський дружині 
свого брата Хоми – А.Я. Коцюбинській у 1899 році. Га-
манець прямокутної форми, з металевою обкладинкою та 
замком-засувкою, обтягнутий блакитно-зеленим оксами-
том та декорований вставками, гаптованими кольоровими 
нитками на срібній канві. Одна вставка – овал, гаптування 
– вінок з троянд. Друга вставка – п’ятикутник, гаптування 
– букет. Вставки окантовані металевим бортиком. Всере-
дині гаманця три відділення. Гаманець подарований музею 
Зоєю Хомівною Коцюбинською-Єфименко у 1979 році. 

У тому ж 1979 році Зоя Хомівна подарувала ще два 
цікаві експонати, пов’язані з М.Коцюбинським. Це блюдце 
та чашка з чайного сервізу другої половини XIX століття 
виробництва Волокитинського заводу А.М. Міклашевсь-
кого – одного з найпотужніших підприємств фарфорової 
галузі ХІХ століття. Сервіз було подаровано кимось з на-
щадків власника заводу А.М. Міклашевського (1801-1895) 
професору Київського університету Володимиру Боні-
фатійовичу Антоновичу (1834-1908), близькому знайомо-
му М.Коцюбинського. В.Б. Антонович часто бував у домі 
Коцюбинських. Блюдце та чашка представляють не тільки 
художню цінність, але і є твором мистецтва. Документ, що 
це засвідчує – виписка із журналу «Столица и усадьба» від 
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15 жовтня 1979 року, зроблена останнім власником експо-
натів Зоєю Хомівною Коцюбинською-Єфименко. 

В 1910-х-20-х роках починає формуватися відома на 
весь світ одеська літературна школа. До неї належать: Іса-
ак Бабель, Валентин Катаєв, Едуард Багрицький, Юрій 
Олеша, Ілля Ільф, Євген Петров. Саме їм зобов’язана Оде-
са всесвітньою славою. Експозиція, присвячена цим пись-
менникам, доповнена їх особистими речами. 

Наприклад експозиція Едуарда Багрицького (справжнє 
прізвище Дзюбін) (1895-1934) доповнена його трутовою 
запальничкою часів Першої світової війни. Запальничка 
складається з трутового гніта та металевої частини, яку ут-
ворюють дві металеві трубочки. Свого часу Е.Багрицький 
забув запальничку у свого двоюрідного брата В.І. Удалова, 
з яким був у дружніх стосунках. Пізніше цю запальничку 
поет подарував братові на пам’ять, а той, в свою чергу, по-
дарував її музею в 1979 році. 

В експозиції є ще одна особиста річ письменника. Це 
крісло Едуарда Багрицького, яке подарували музею сестри 
Лідія та Ольга Суок (Лідія Густавовна Суок була дружи-
ною Е.Багрицького). Форма крісла проста, воно датується 
початком XX століття. Особливість крісла полягає у тому, 
що його ніжки різної висоти (дві з них підпиляні). У поета 
була астма, і саме в такому кріслі йому було зручно сидіти 
під час нападів хвороби. Це крісло з московської квартири 
сестер Суок привіз до Одеси у 1981 році одеський краєзна-
вець та дослідник Олександр Юлійович Розенбойм (1939-
2015), який на той час був позаштатним співробітником 
музею. За переказами, О.Ю. Розенбойм зумів переконати 
стюардес в унікальності крісла та віз його в салоні літа-
ка, не здаючи до багажного відділення. Після цього він не 
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одразу передав крісло до музею, а 
близько пів року тримав вдома та 
працював, сидячи в ньому. 

Експозицію Едуарда Багриць-
кого доповнює експозиція, при-
свячена його сину Всеволоду 
(1922-1942), котрий успадкував 
поетичний талант батька. З особи-
стих речей Всеволода Багрицького 
представлені олівець та польова 
сумка. За словами співробітниці 
Центрального державного архіву 

літератури та мистецтв, Ольга Густавівна Олеша (рідна 
сестра дружини Е.Багрицького) заповіла сумку Одеському 
літературному музею. На сумці слід від кулі. У 1941 році 
Всеволод пішов на фронт, був фронтовим журналістом. 
Він загинув на Волховському фронті у 1942 році. Куля 
пройшла крізь сумку, яка не захистила юнака. 

Жахлива доля спіткала Ісаака Емануіловича Бабеля 
(1894-1940). В експозиції музею окуляри І.Бабеля та фут-
ляр від них, подаровані удовою письменника Антоніною 
Миколаївною Пірожковою (1909-2010) у 1983 році. За її 
спогадами, коли І.Бабеля у 1939 році, заарештовували за 
звинуваченням в шпигунстві та підготовці замаху на життя 
Й. Сталіна, він нервово зняв окуляри та поклав їх на стіл, 
а потім забув їх одягнути. Це підтверджують фотографії. 
Існує всього лише два фото, де І.Бабель без окулярів: пер-
ше – дитяче, друге – в  справі НКВС, заведеній на пись-
менника. Коли Антоніна Миколаївна намагалася передати 
чоловікові окуляри у в’язницю, їй відмовили: «Вони йому 
більше не знадобляться». Також А.М. Пірожкова подару-

Крісло Е.Багрицького
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вала музею ручку Parker І. Бабеля  та коробку від сигар. 
З особистих речей українського поета Володимира Ми-

колайовича Сосюри (1898-1965) в експозиції представлені 
ручка та олівець. За словами двоюрідного брата поета, оде-
сита Бориса Яковича Сосюри (1895-1984), саме цим олів-
цем поет користувався під час свого перебування в Одесі 
в 1948 році. Підтвердження цьому – видряпаний напис на 
ребрі олівця: «В.С. 1948». Олівець був подарований музею 
у 1983 році Марією Гаврилівною Сосюрою, дружиною по-
ета. Ручка зберігалася в драматурга та журналіста Олек-
сандра Петровича Шнайдера (1915-1991), який товаришу-
вав з поетом, а в 1990 році подарував її музею. 

Не втрачають популярності  романи «Дванадцять стіль-
ців» та «Золоте теля». Автори їх народилися в Одесі. Це 
Ілля Ільф (справжнє прізвище Файнзільберг) (1897-1937) 
та Євген Петров (справжнє прізвище Катаєв, молодший 
брат Валентина Катаєва) (1902-1942). Як відомо, автори 
писали разом і багато хто з читачів вважав їх однією лю-
диною. 

Експозиція Одеського літературного музею, присвяче-
на письменникам, оформлена досить своєрідно. Вітрини 
– начебто спинки стільців від того самого гарнітуру, у яко-
му були сховані діаманти. Тут же – стілець, в якому були 
знайдені коштовності. А доповнюють експозицію особисті 
речі І.Ільфа: скляна чорнильниця, годинник, фотоапарат, 
краватка та кепка. 

Досить цікавим експонатом є ключ від номеру готелю 
№ 318 «Prince Georg Hotel» в Нью-Йорку де зупинялися 
І.Ільф і Є.Петров в 1936 році. Письменники просто вирі-
шили залишити ключа собі на пам’ять. 

Речі подаровані удовою Ільфа Марією Миколаївною 
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Ільф-Тарасенко (1904-1981) та 
донькою І.Ільфа Олександрою 
(1935-2013), яка була великим дру-
гом Одеського літературного му-
зею та неодноразово відвідувала 
його на протязі багатьох років. 

Частим гостем нашого міста 
був Борис Олексійович Лавреньов 
(1891-1959) – письменник, драма-
тург, перекладач та художник-а-
матор. В експозиції з особистих 
речей письменника представлені 
окуляри, олівець, пензлики для 

малювання, акварельні фарби, мольберт з морським на-
тюрмортом. Предмети подаровані в 1979 та 1982 роках 
дружиною Лавреньова Єлизаветою Михайлівною Герба-
невською-Лавреньовою. 

Доповнює експозицію пись-
менника Григорія Андрійовича 
Кар’єва (1914-1992) шкіряна по-
льова сумка та морський кортик з 
поясом (№ 010707). Кортик при-
крашений шістьма бронзовими 
бляхами з левами. Письменник 
брав участь в обороні Одеси у 
серпні-жовтні 1941 року. Саме ці 
події висвітлені в його романі «Па-
лаючий берег» (1966). За його до-
кументальною повістю «Твій син, 
Одесо» створено фільм режисера 
М. Толмачова «Хлопчину звали ка-

 Експозиція присвячена 
І.Ільфу і Є.Петрову

Мольберт з морським 
натюрмортом  
Б.Лавреньова
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пітаном» (1973), який був знятий на Одеській кіностудії. 
Особисті речі були подаровані власником у 1979 році.

В експозиції, присвяченої Костянтину Михайловичу Си-
монову (1915-1979), люлька та ручка. 25 вересня 1941 року 
в одеській обласній газеті «Чорноморська комуна» було 
опубліковано вірш фронтового журналіста К.М. Симонова 
«Захисникам Одеси». В ті дні К. Симонов був спеціаль-
ним кореспондентом газети «Червона зірка» та перебував 
в Одесі. Люльку К.Симонов подарував  Івану Васильовичу 
Зінов’єву, з яким познайомився в військовій академії вліт-
ку 1941 року та потім неодноразово зустрічався з ним: на 
Брянському фронті та після закінчення війни в 1946 році 
в Японії. Люлька подарована музею у 1981 році Ганною 
Олександрівною Зінов’євою. В експозиції знаходиться ще 
одна особиста річ К.Симонова – авторучка, якою він пи-
сав до останньої хвилини свого життя, та залишив її на 
лікарняному ліжку, йдучи на останню операцію. Це пода-
рунок музею від  сина письменника Олексія Симонова у 
1981 році.

У 1978 році, майже одразу після створення Одеського 
літературного музею, співробітниці Г.М. Полторацькій 
(1952-2013) вдалося встановити постійний контакт з ві-
домим французьким письменником Жоржем Сіменоном 
(1903-1989), який двічі побував в Одесі (1933, 1965). Він 
надіслав до музею декілька своїх книг і люльку (знаходить-
ся в експозиції), подібну тій, яку палив сам комісар Ме-
гре (головний герой його детективів). В листі від 10 квіт-
ня 1978 року Жорж Сіменон писав співробітникам музею 
про те, що з радістю приїхав би знову у квітучу Одесу, але 
на жаль лікарі забороняють йому подорожувати. Зв’язки з 
Одеським літературним музеєм не припинялися до кінця 
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життя письменника.
Хочу наголосити на тому, що до експозиції увійшли не 

всі експонати, а лише незначна частина. Більшість знахо-
диться в сховищах, чекаючи на свого дослідника, періодич-
но музей дає можливість побачити деякі з них  на вистав-
ках, присвячених ювілеям письменників. 

Фонди Одеського літературного музею досить різно-
манітні. Передусім це головний фонд зберігання – кни-
ги, газети, журнали, рукописи, фотографії, особисті речі 
письменників. Науково-допоміжний фонд складається з 
творів образотворчого і декоративно-прикладного мис-
тецтва, предметів побуту, оскільки літературна історія є 
невід’ємною частиною культурної. Тому особиста річ кож-
ного з письменників не лише розповідає нам про той час, 
але емоційно наближає до нього, передаючи неповторні 
моменти життя творчої особистості.
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Тетяна Петрик
Зав. фондами Літературно-меморіального

будинку-музею Т.Г.Шевченка

«ЛЮЛЬКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА; Побутування та 
атрибуція»

Серед експонатів Літературно-меморіального будинку-му-
зею Тараса Шевченка окремою групою представлені особисті 
(меморіальні) речі поета художника; їх нараховується більше 
200 одиниць. Більшість з них, як правило, вміщені в експози-
ції і несуть на собі основне смислове навантаження. Це ма-
лярське, гравірувальне та письмове приладдя Тараса Шевчен-
ка, його одяг, різні побутові речі тощо. Такі експонати завжди 
викликають зацікавленість відвідувачів. На перший погляд це 
типові, на той час розповсюджені речі, але те, що вони нале-
жали Шевченкові надає їм зовсім іншого значення. Кожна з 
них «пам’ятає» його, береже в собі 

Багато років в колекції Будинку – музею зберігається дуже 
цікава особиста  річ Тараса Шевченка – його люлька. Дане 
дослідження є спробою уточнити атрибуцію та прослідкувати 
побутування цього експоната. 

Про те, що Тарас Шевченко курив, є багато свідчень. З ав-
тобіографічної повісті «Художник» дізнаємося, що і Тарас 
Шевченко , і його друзі, і його вчитель Карл Брюллов курили 
гаванські сигари. Із заслання, з Новопетровського укріплення, 
в листі до М.Лазаревського 1857 року поет написав: »Та ще як 
закурив твою сигару (я десять літ уже не курив сигари), то як 
закурив твою гавану, то так мені, друже мій єдиний, запахло 
волею, що я заплакав, як тая дитина».[1, с. 125] 

У щоденнику поета в запису від 11. 07. 1857 року також 
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знаходимо згадку стосовно сигар: « На огород пришёл я к ве-
чернему чаю и попотчевал Ираклия Александровича (комен-
данта) и Николая Ефремовича (смотрителя полугоспиталя) 
своими заветными сигарами. И сам закурил остальную. Все 
немало удивились, увидив в моём лице торчащую дымящую-
ся сигару… Все же вообще находили, что мне сигара к лицу, 
и что с сигарой в лице я похож на вояжера порядочного тона».
[2, с. 50] 

Отже, Шевченко курив сигари, але  міг курити і люльку.  В 
ті часи курити люльку було дуже модно. Перебуваючи у колі 
богемної молоді, яка йшла за модою, Тарас Шевченко так само 
наслідував все те, що було прийнятним у побуті того часу – це 
мода на одяг, аксесуари тощо.

Саме на засланні, в Новопетровському укріпленні, Тарас 
Шевченко малює люльку подібну до своєї. На портреті Мики-
ти Савичева  1852 року [3] відтворена така люлька з чубуком. 
Її тримає в руках портретований. Дуже подібна люлька є й на 
малюнку «На цвинтарі», із серії «Притча про блудного сина». 
[4] Вона лежить біля ніг старця. У Шевченка були кисет для 
тютюну та  вишукана  табакерка із рогу, інкрустована сріблом 
і золотом.[5]

Люлька Тараса Шевченка доволі об`ємна (висота 14 см), 
легка, коліноподібної форми, жовтого кольору. Зовнішня сто-
рона тютюнової камери прикрашена рельєфним різьбленням 
із таким сюжетом: по полю стрімко скаче кінь із вершником, за 
плечима якого розвівається довгий плащ, на обличчі - маска, 
яка закінчується вгорі кількома вузькими стрічками. Однією 
рукою вершник тримає віжки, другою (на ній висить шабля) 
- показує назад. У правому нижньому куті вирізано напис: 
«A.Gareis». Чашка для  набивання тютюну оздоблена круглою 
срібною насадкою з отвором, який закривається кришечкою із 
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фігурною защіпкою. Кришечка прикрашена вигравіруваним 
рослинним орнаментом. На вінцях насадки витиснуто літе-
ри або цифри, які напівстерті і не прочитуються (можливо, 
ця позначка стосується проби срібла -?); там же по колу ви-
гравіруваний друкованими літерами дарчий напис: «Тарасу 
Шевченко отъ Костомарова 1847г.». У димовому отворі видно 
залишки нагару,  люльку курили.

Шевченко познайомився з Костомаровим навесні 1846 
року в Києві, коли той уже був викладачем  університету св. 
Володимира. Саме Костомаров розказав Шевченкові про Ки-
рило – Мефодіївське братство і ввів його в коло братчиків. Усі 
разом вони святкували Різдво 25 грудня 1846 року. Пізніше, 
в кінці грудня, Шевченко і Костомаров  їздили на лівий берег 
Дніпра, у Бровари, оглянути садибу, яку історик хотів придба-
ти для себе. Повертаючись назад, до Києва,  скутим кригою 
Дніпром, вони потрапили в  ополонку. «Ми страшенно вимо-
кли і прибули додому, ледве рухаючись від холоду», - згадував 
М.Костомаров. [6. С.140] Лише випадково друзі не захворіли 
після такої зимової купелі. Очевидно тоді, на початку 1847 
року, на знак їх дружби, Микола Іванович і вирішив зробити 
Шевченкові такий дорогий подарунок. Сам Костомаров був 
запеклим курцем, почав курити дуже рано, будучи ще студен-
том Харківського університету, і курив  саме люльку. Отже, 
він розумівся на таких речах, і цей подарунок був не випад-
ковий.

Довгі роки матеріал, з якого виготовлена люлька, позна-
чався як «слонова кістка». Проте більш детальне вивчення 
історії виготовлення люльок для куріння привело зовсім до 
іншого висновку.

В кінці VIII на початку XIX століття в Західній Європі і в 
Росії були дуже розповсюджені люльки з особливого каменю 
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– морської пінки.  Поклади цього каменю було знайдено на 
початку VIII століття, на берегах Туреччини. Утворився він 
із скам’янілих рештків морських молюсків. Тоді його видоб-
ували примітивним способом – вирубували сокирою великі 
глиби. Було помічено, що не дивлячись на тверду структуру, 
камінь легко піддавався обробці. Спершу місцеві жителі, а че-
рез деякий час і майстри Західної Європи почали різати з мор-
ської пінки люльки для куріння (пізніше його стали називати 
«трубочным камнем»). Природна морська пінка має світлий 
жовтуватий колір.  Насиченого жовтого кольору люлька набу-
вала після проходження кількох етапів обробки (прогрівання у 
китовому жирі, зрошення водою, оброблення воском, лляною 
олією, полірування м`якою фланеллю). Після цього люлька 
набувала приємного кольору, що нагадував колір слонової 
кістки, і ставала гладенькою, приємною для рук та губ кур-
ців. Морська пінка - пористий матеріал, який під час куріння 
вбирає конденсат та зберігає аромат тютюну. Нагар, що утво-
рюється з часом в середині люльки, дуже позитивно впливає 
на камінь: він менше нагрівається та й тютюн набуває зовсім 
іншого смаку. До такої люльки був обов`язковий дерев`яний 
чубук у вигляді прямої палки довжиною від 10 сантиметрів 
до кількох метрів, що виготовлявся з таких порід дерев, які 
витримували жар диму (вишня, черешня, черемха). Пінкові 
люльки з довгими чубуками у бісерних чохлах  були дуже 
дорогими й доступними лише багатіям. Люлька – це завжди 
прекрасний подарунок. Крім куріння, вона додає й естетичної 
насолоди, а також підкреслює соціальний статус власника.

Для першої половини ХІХ століття були характерні люль-
ки у формі коліна з металевою, або срібною, або й золотою 
насадкою, що прикрашала чашечку для набивання тютюну. 
Центрами виготовлення таких люльок у Західній Європі були 
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Будапешт (Угорщина), Париж (Франція) та Відень (Австрія). 
Їх робили майстри-кустарі в невеликих майстернях. Займа-
лися цією справою й професійні скульптори. Так, професор 
Віденської академії мистецтв Гейтер  різав люльки. Найчасті-
ше їх прикрашали художнім різьбленням, де використовували 
сюжет із конем, який скаче. Образ коня є характерним для па-
ризьких та віденських майстрів. Поруч із художньою компо-
зицією майстер різав і клеймо – зі своїм прізвищем. На  Шев-
ченковій люльці чітко видно клеймо «А. Гареіс»; це прізвище 
не французького походження, а австрійського.

Отже, маємо можливість уточнити атрибуцію люльки Та-
раса Шевченка: час виготовлення – 1830 – перша половина 
1840 - х рр..; місце виготовлення - Відень (Австрія); майстер 
– А. Гареіс; матеріал - морська пінка або пінка. [7, с. 31 – 36]

Щодо історії побутування цього цікавого й цінного експо-
ната. У переліку речей, вилучених у Тараса Шевченка під час 
арешту 1847 року, люльки не було. Не мав її в своїй колекції і 
відомий збирач шевченкіани Василь Тарновський. Вперше ін-
формація про неї з’являється в журналі «Всесвіт» 1929 року. 
Із публікації дізнаємося, що люлька Шевченка була в колекції 
Івана Мазаєва, відомого збирача старожитностей із Майкопа. 
Він багато власних грошей витрачав на придбання унікаль-
них, давніх речей. За це був убитий своїм меншим сином 1905 
року. Його старший син передав шевченкову люльку з колек-
ції батька до Кубано – Чорноморського музею в Краснодарі. З 
цього музею у липні 1930 року до Інституту Тараса Шевченка 
в Харкові надійшов фотознімок цієї люльки.  А вже на Ре-
спубліканську ювілейну Шевченківську виставку 1939 року 
люлька була передана з Будинку – музею Тараса Шевченка. 
Це зазначено і в каталозі виставки, і в інвентарній книзі ЮШ. 
Отож, у проміжок з 1930-го до 1938 року її було передано 
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до Будинку-музею. З того часу і до сьогодні вона є одним із 
найцікавіших та найцінніших експонатів Літературно – ме-
моріального будинку – музею Тараса Шевченка, завжди пред-
ставлена в експозиції і привертає увагу відвідувачів.
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Товченко Світлана
Старший науковий співробітник

ЛММК П.Г. Тичини в м. Києві

ПАВЛО ТИЧИНА НА СТОРІНКАХ ПЕРІОДИЧНИХ 
ВИДАНЬ 1930-70-х рр. (на основі часописів з  

Меморіальної бібліотеки музею-квартири  
П.Г. Тичини і)

Друковане слово займало важливе місце в житті Павла 
Тичини. В меморіальній квартирі по вул. Терещенківсь-
ка 5, де пройшли останні роки життя поета, зберігається 
більш ніж 14 тис. книжкових видань. Колекція Павла Ти-
чини могла б бути значно більшою, адже в його довоєнно-
му помешканні на вул. Б.Хмельницького 68 в м. Києві була 
велика книгозбірня, що складалася з 10 тис. видань. Але в 
роки ІІ світової війни в його квартирі мешкали військові 
інтенданти і більшість речей Павла Тичини було викинуто 
на смітник. [6, с. 16]

Проте не лише книги були об’єктом зацікавлення пое-
та, відомо що він передплачував періодичні видання з різ-
них куточків України, а також з багатьох республік СРСР. 
[4, с. 22] Більшість з них зберігається в Меморіальному 
музеї-квартирі Павла Тичини і. Мова видань переважно 
українська, російська, але є й значна частина періодики 
іншими мовами ‒ башкирською, білоруською, болгарсь-
кою, вірменською, грузинською, литовською, німецькою, 
таджицькою та ін. Тематика часописів різноманітна, це ви-
дання:

- загальноукраїнські (“Вітчизна”, “Дружба”, “Зміна”, 
“Знамя”, “Знання та праця”, “Советская Украина”, “Украї-
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на” та ін.);
- агітаційні (“Агітатор”, “Блокнот агітатора”, “Войовни-

чий атеїст”, “Партийная жизнь”, “Партробітник України”, 
“Пропагандист і агітатор” та ін.);

- економічні (“Мировая экономика и международные 
отношения”, “Социалистическая сельское хозяйство”, 
“Экономика советской Украины” та ін.);

- наукові (“Наука і життя”, “Наука і суспільство”, “Успе-
хи физических наук”, записки, вісники Академії наук 
СРСР, Академії наук УРСР, Московського, Ленінградсько-
го, Київського, Харківського університетів та ін.); 

- літературні (“Иностранная литература”, “Литератур-
ный Киргизстан”, “Литературный Узбекистан”, “Літерату-
ра і мистецтво”, “Літературний журнал”, “Штурм” та ін.);

- культурно-мистецькі (“Бригада художников”, “Куль-
тура и жизнь”, “Мистецтво”, “Сільський театр”, “Соціалі-
стична культура”, “Театр” та ін.);

- історичні (“Вестник древней истории”, “Вестник. 
История мировой культуры” та ін.);

- освітні (“Вестник высшей школы”, “Культурно-освіт-
ня робота”, “Радянська школа”, “Советская педагогика”, 
“Українська мова і література в школі” та ін.);

- дитячі та юнацькі (“Барвінок”, “Горизонты техники 
для детей”, “Дружные ребята”, “Малятко”, “Мурзилка”, 
“Піонерія”, “Техника-молодёжи” та ін.);

- розважальні (“Крокодил”, “Перець” та ін.);
- жіночі (“Болгарская женщина”, “Женщины мира”, 

“Крестьянка”, “Работница” та ін.);
- регіональні (“Донбасс”, “Крем’янець”, “Литератур-

ный Донбасс”, “Літературна Одеса”, “Радянське Закарпат-
тя”, “Радянський Львів”, “Харків” та ін.);
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- про інші країни (“Беларусь”, “Дружба народов”, “За 
рубежом”, “За синім океаном”, “Китай”, “Куба”, “Новая 
Болгария”, “Современный Восток” та ін.).

В 1930-60-ті роки Павло Тичина був не тільки відомим 
поетом, але й директором Інституту літератури АН УРСР, 
міністром освіти, народним депутатом, а згодом головою 
Верховної Ради УРСР. [20, с. 380-397] Проте, не дивлячись 
на обмеженість вільного часу, він активно передплачував і 
читав періодичні видання. Більшість із них містять поміт-
ки, підкреслення їх власника, частина мають дарчі написи 
від авторів статей або редакторів журналів. 

Досить часто поет міг зустріти своє ім’я на сторінках 
часописів. Друкувалися переважно його твори, перекла-
ди, фотографії, замітки й статті, або ж розвідки про його 
творчу діяльність та життєвий шлях. Найбільше гарно 

проілюстрованих поезій Павла 
Тичини можна зустріти у дитячих 
виданнях. Зокрема вірші “Москва” 
[23, с. 16], [24, с. 3], “Ганнусень-
ка із Західної України” [17, с. 4], 
[18, с. 1]. Проте вірші поета можна 
побачити й у інших виданнях, зо-
крема твори “Партію славить на-
род український” [26, с. 1], “Тобі, 
народе любий мій” [33, с. 5]. [іл.1 
(фото2)]

В двох часописах був опубліко-
ваний також уривок поеми-сим-

фонії “Сковорода”, над якою письменник працював два 
десятиріччя з 1920 по 1940-й рр. [30, с. 5-12], [31, с. 8-9]

В ювілейні для Павла Тичини роки деякі періодичні ви-

Журнал «Малятко»,  
№ 3, 1970 р.
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дання розміщували не тільки його вірші, але й світлини 
та привітальні статті. Зокрема, до 60-річчя поета журнал 
“Піонерія” надрукував вірш “Миру запорука” [22, с. 16], 
світлину митця зі школярами, а також вірш Л.Вишеслав-
ського “Наш поет”, присвячений імениннику. [2, с. 17] 
Ще один вірш цього ж автора “Павлу Тычине”, проте вже 
російською мовою, був опублікований в одному з номерів 
видання “Советская Украина” цього ж 1951 року. [3, с. 97]

До 65-річчя класика літератури часопис “Советская 
Украина” знайомить своїх читачів з віршем, вперше пере-
кладеним з української на російську мову Андрієм Сарапі-
ним “А быть легко чудесным молодым...”. [34, с. 7]

До 70-річчя майстра пера журнал “Зміна” розмістив на 
своїх сторінках світлину Павла Тичини серед поетів-по-
чатківців, фотографію митця під час навчання в семінарії, 
статтю “Землі орган могучий” невстановленого автора , 
де відмічені творчі досягнення поета, а також вірші Ми-
коли Тихонова “Павлу Григорьевичу Тичине” (російскою 
мовою) [12, с. 6] та вірш про Павла Тичину Миколи Наг-
нибіди [11, с. 7]. Містяться у номері також похвальні сло-
ва щодо поета шанувальників його творчості Якова Баша, 
Людмила Стоянова, Миколи Асєєва. [5, с. 7]

Інший часопис “Дніпро” до 70-річчя класика радянської 
поезії опублікував на своїх сторінках світлину поета за ро-
бочим столом, вірш про Павла Тичину Михайла Ігнатенка 
“В дерзанні весь, у пошуках постійно...” [7, с. 1], вірш Ми-
кола Асєєв “Павлові Тичині” у перекладі з російської Бо-
рисом Олійником. [1, с. 3] В цьому ж номері Дмитро Коса-
рик поділився спогадами про свої зустрічі з письменником 
та про вивченням Павлом Тичиною іноземних мов. Також 
читачі змогли побачити дві світлини письменника разом з 
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піонерами та поруч із земляками. [8, с. 145-152]
Ймовірно до 80-річчя з дня народження митця у номері 

журналу “Малятко” 1971 р. розміщена фотографія митця 
з дітьми-піонерами, спогад про нього Аркадія Філіпенка, 
[41, с. 11], а також вірші Павла Тичини “Рідний край про-
славимо”, “Вгору сонечко підбилось”, “А я у гай ходила”, 
“Хор лісових дзвіночків”. [29, с. 11-12]

Часто на сторінках часописів вірші поета публікували-
ся вперше, зокрема твори “Де зелена тополина...” та інші 
строфи [19, с. 1], “Як дуб з Вітровієм бився”. [32, с. 4]

Не могли оминути редактори журналів й переклади вір-
шованих творів, які здійснював Павло Тичина. Завдячуючи 
поету, юні читачі змогли насолодитися віршем осетинсько-
го автора Коста Хетагурова “Осінь” [9, с. 16], та віршем 
“Місяць вересень” болгарської поетеси Леди Мілевої. [10, 
с. 9]

Проте твори класика української літератури переклада-
ли й інші письменники. Російською мовою побачили світ 
вірші «Сиротка» (переклад Віри Звягінцевої) [39, с. 22-24], 
“Солнце и дым” (переклад Риталия Заславського) [40, с. 
13], “Лазурь мою душу возвысила...», «Я хотел бы, когда я 
умру...», «Пусть огонь молодой с ветерком...», «Оставайся, 
ночь настала...», «А заря с востока...», «Ну как без улыб-
ки твоей смог бы жить я» (переклад Льва Озерова) [35, с. 
50-51], “На Переяславской раде” (переклад Олександра 
Золотушкіна)  [37, с. 3-4], “Ли Сын Ман принял парад” 
(переклад Андрія Сарапіна)  [36, с. 180-181], “Революции 
мотивы” (переклад Григорія Літвака). [38, с. 9-10]

До 60-ліття поета побачили світ вірші у перекладі на 
латиську мову “Virs Brjanskas mežiem” (Про ліси Брянська) 
[46, с. 24-25], “Jāaug un jāstrādā” (Ми повинні рости і пра-
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цювати) у перекладі Мірдза Бендрупе [44, с. 28], та “Šķēpu 
deja” (Танець спису) у перекладі Андріс Балодіс [45, с. 
26-27]. Латиською був опублікований також вірш “Divi 
dzejoļi” (Два поети), присвячений Ованесу Ованісяну (пе-
реклав Андріс Вьойс). [43, с. 5]

До 70-річчя Павла Тичини в болгарському журналі 
“Септемврі” була опублікована привітальна стаття Христо 
Радевски “Пабло Тичина на 70 години” (Павлу Тичині 70 
років) [42, с. 104-105] та вірші поета в перекладі на бол-
гарську Івана Давидкова “Песен за дружбата” (пісня про 
дружбу) [13, с. 105-106], та у перекладі Пьрван Стефанов 
“Родино, разцъфвай прекрасна” (Батьківщино, розцвітай 
красива). [14, с. 106]

Знали про класика української 
літератури і в далекій Вірменії, на-
ціональну мову якої Павло Тичина 
вивчив у 1920-ті роки. Зокрема в 
одному з номерів часопису “Гарун” 
була розміщена світлина поета під 
час читання газети, його цитата, а 
також розвідка про нього вірменсь-
кою мовою. [47, с. 3] [іл.1 (фото 3)]

Нерідко на основі віршів тала-
новитого поета створювали чу-
дові пісні, одна з яких стала відо-
мою завдяки публікації тексту й 
нот у журналі “Соціалістична культура”. Це пісня “Над 
Дніпром”, слова для якої написані П.Тичиною, а музика 
‒ Г.Жуковським. У ній оспівана щира дружба та любов 
українського парубка й російської дівчини. [25, с. 34-36]

Хоча часописи тих років здебільшого друкували вірші 

Стаття  про П. Тичину  
в журналі «Гарун»,  

№ 3, 1971 р.
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незрівнянного майстра слова, про-
те одного разу Павло Тичина по-
трапив навіть на титульну сторінку 
часопису “Зміна”. На ній навіки 
збереглася світлина задумливого 
класика української літератури по-
руч з чернівецькими поетами-по-
чатківцями: студентом Михайлом 
Ткачем та вчителем Йосипом Кар-
лом. Всього в меморіальній бібліо-
теці є чотири примірники цього 
випуску журналу, один з яких мі-
стить дарчий напис від редактора. 

[15, с. 1] [іл.1 (фото1)]  
Відомо, що після закінчення семінарії Павло Тичина 

написав декілька оповідань під враженням від років сво-
го багаторічного навчання. Одне з них “Богословіє” також 
вдалося відшукати на сторінках одного з часописів ме-
моріальної бібліотеки. Публікація була здійснена вже після 
смерті поета, підготувала її дружина митця Лідія Петрівна, 
а вступне слово до неї написав С. Тельнюк. [16, с. 18-20]

Нерідко Павлові Тичині доводилося готувати статті, 
тексти промов, адже починаючи з 1940х рр. він був не 
лише письменником, але й державним діячем. Дві з його 
розвідок були опубліковані у випусках журналу “Радян-
ська школа”. Одна з них це стаття “Підсумки виконання 
постанови РНК СРСР від 21.VI.1944 р. та завдання шкіл 
на новий навчальний рік” [28, с. 3-9], де автор, будучи 
міністром освіти, описав проблеми, з якими зіштовхну-
лася післявоєнна школа у вивченні української мови та 
літератури, російської мови, іноземних мов, математики, 

Журнал «Зміна»,  
№ 10, 1954 р.
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природничих наук, але в той же час відмітив і здобутки 
української середньої освіти тих часів.

В іншій його статті “Піднести ідейно-політичну роботу 
серед учителів” [27, с. 3-5], не дивлячись на радянську за-
ангажованість, є думки, які є слушними й в наш час. Зокре-
ма, Павло Тичина писав: “Щоб успішно виховувати моло-
дих патріотів нашої Батьківщини, учитель повинен добре 
знати її минуле і сучасне, її великих поетів і художників, 
композиторів і вчених, її полководців і політичних діячів”. 
[27, с. 5]

Однією з останніх розвідок, яку Павло Тичина написав 
вже в останні місяці свого життя, є стаття “Квітни, мово 
наша рідна”, яка була опублікована в ювілейному номері 
часопису “Мовознавство” (до 50-річчя Жовтневої револю-
ції) [21, с. 20-24]. В ній великий поет поділився спогада-
ми про Михайла Коцюбинського, Олесю Кулик та вира-
зив свою безмежну любов до рідної української мови та 
повагу до мов інших народів, адже близько 20 іноземних 
мов він сам активно вивчав протягом свого життя. Дана 
робота була опублікована завдяки допомозі його дружини 
Лідії Петрівни, про що свідчить дарчий напис від вдячного 
колективу Інституту мовознавства. 

Отже, меморіальна бібліотека Музею-квартири П.Г. Ти-
чини і містить значний обсяг періодичних видань 1930-70-
х рр. різними мовами, які передплачував і читав поет ра-
зом зі своєю дружиною. На більшості з наявних часописів 
є помітки їх власника, деякі з них мають дарчі написи ав-
торів статей та редакторів журналів. Всі вони є важливим 
джерелом вивчення історії України 2 пол. ХХ ст. Окремі 
часописи містять публікації віршів, статей, перекладів, 
світлин Павла Тичини, приурочені здебільшого до ювілеїв 
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класика української літератури. Найбільшу кількість його 
поезій можна зустріти у дитячих виданнях, проте й інші 
часописи не оминули своєю увагою творчість та життя ви-
датного майстра слова й державного діяча.
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Яворська Олена Леонідівна
Завідуюча відділом науково-експозиційної роботи

Одеського літературного музею

САМОРОБНІ КНИГИ МИХАЙЛА ЖУКА У  
ФОНДАХ ОДЕСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МУЗЕЮ

 
Художник, кераміст,  письмен-

ник, поет, драматург та перекла-
дач Михайло Іванович Жук (1883-
1964) більшу частину життя провів 
у Одесі, куди приїхав 1925-го року. 
Творчість його, одного з перших 
українських художників-модер-
ністів – як художня, так і літера-
турна – протягом довгого часу 
залишалася недооціненою та на-
півзабутою. І коли ім’я Жука-ху-
дожника все ж здобуло визнання 
– присвячені йому книги та статті  
з’являються, починаючи з 1930-х 
рр. [2, 3, 4, 5, 7, 17, 28, 29,  31, 32, 
38, 40, 43, 44],  то перші ґрунтовні 

публікації про Жука-письменника з’являються лише з по-
чатку 1980-х років [8, 12,  34, 35, 36, 39, 42, 48, 49, 50, 51, 
52].

Визначити гідне місце багатогранній постаті Михайла 
Жука у культурному  просторі України ХХ сторіччя можна 
за матеріалами його  архіву. Попри всі життєві негаразди 
(громадянська війна, арешт у 1931, перебування у окупо-
ваній Одесі) як особистий, так і творчий архів йому вда-

М. Жук. Чернігів. 
1910-ті рр.  

Сімейний архів  
Н. Г.Жук-Ловейко.



121

лося зберегти. Перші  рукописи митця датовано 1903-м, 
малюнки – 1899-м рр.

 Серед його друзів були відомі культурні діячі початку 
ХХ століття – Михайло Коцюбинський, Іван Франко, Бог-
дан Лепкий.  Поміж іншим, у архіві  М.Жука збереглися 
рання поема П. Тичини «Панахидні співи» (що довгий час 
вважалась втраченою) [46]  та рукопис одного вірша М.Зе-
рова.

Треба віддати належне особистості самого М. Жука – у 
часи репресій 1930-х, коли  багато людей знищували ру-
кописи та світлини заарештованих, художник зберіг май-
же всі зроблені ним портрети друзів та однодумців – Леся 
Курбаса, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Миколи та 
Марка Вороних, Олекси Слісаренко, Валер’яна Поліщука 
та інших діячів «розстріляного відродження» [3, 7, 44 ].

У доробку Жука оповідання, казки, вірші, переклади, 
п’єси, спогади, критичні статті. За життя митця вийшло з 
друку одинадцять книжок (враховуючи два перевидання) 
[35, с. 91-92]. Твори його друкувалися на сторінках провід-
них журналів «Літературно-науковий вістник», «Українсь-
ка хата», «Дзвін», «Шлях». Сам він писав у 1923 році: «Я, 
Михайло Жук – український художник і письменник. У га-
лузі малярства працюю, як не рахувати часу, витраченого  
на вчення, 23 роки, а в галузі літератури 16 років» [29, с. 
160]. 

Становлення  Жука як художника почалось у Київській 
рисувальній школі М.І. Мурашка у Києві (1896-99), потім 
він був учнем   «Московского училища  живописи, ваяния 
и зодчества» (1899) [40, с. 11], навчався у   Краківській 
Академії шляхетних мистецтв, яку закінчив з двома сріб-
ними медалями у 1904. Як Жук зазначав у автобіографії, 
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«писать [вірші і прозу – О.Я.] начал именно в Кракове, где 
моим учителем был очень талантливый художник и дра-
матург Станислав Виспянский» [28, с. 7]. У цей же час він 
познайомився з Б. Лепким, ймовірно, що перші вірші були 
написані під впливом відомого поета. 

З 1905 р. він оселяється у Чернігові, знайомиться з М. 
Коцюбинським.  Жук викладає малювання у Духовній 
семінарії (серед його учнів були П. Тичина та В. Елан-Б-
лакитний) і дівочому Єпархіальному училищі. Восени 
1916 р. Жук, облишивши родину у Чернігові, переїздить 
до Києва.  «<…> я працював у Києві в конторі старшого 
техніка Ціціліано, що провадила роботу по будові страте-
гічного моста через Дніпро». [29, с. 91]

Сплеск діяльності Жука як художника припадає на 
1917-18 рр. – він був одним з за-
сновників та діячів Академії мис-
тецтва, брав найактивнішу участь 
у виданні журналу «Музагет». 
Після квітня 1919 р.  повертається 
до Чернігова. В автобіографії Жук 
зазначав: «С весны 1919 года рабо-
тал в Чернигове при Губнаробразе, 
возглавлял Отдел Искусств и за-
ведовал студией ИЗО. С 1922 года 
был ответственным секретарем 
Губ. Отд. Союза Рабис Чернигов-
щины до 1925 года». [1]

Восени 1925 р. Жук переїздить до Одеси і починає  
викладати у Одеському політехнікумі мистецтв (згодом 
перейменованому на Одеський художній інститут,  а ще 
пізніше на художнє училище) спочатку на графічному від-

М. Жук. Автопортрет. 
1920. Одеський літера-

турний музей.
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ділені, а згодом на керамічному. 
Починаючи з 1930-х років Жук поступово відходив від 

портретування, зосередившись на кераміці та викладанні. 
Літературні його доробки також майже не друкувались, 
але він писав, переважно вірші, як то кажуть, «у стіл», і до 
останніх днів плекав надію на видання бодай книги віршів. 

Після смерті М. Жука деяка частина архіву (як руко-
писи, так і художні роботи) потрапила до літературно-ме-
моріального музею М. Коцюбинського в Чернігові. М. Ко-
цюбинського та М. Жука пов’язували довгі роки дружби, 
Коцюбинський був літературним вчителем та «хрещеним 
батьком» Жука-письменника, а  Жук-художник створив 
низку портретів М. Коцюбинського.   

Не меншу цікавість до архіву М. Жука виявили і одеські 
колекціонери та дослідники. За словами Т. Максим’юка, у 
його колекції є розписка І. Козирода та С. Шевельова роди-
чам М. Жука, датована серединою 1970-х рр. – вони відби-
рали матеріал для створення альбому [7]. Пізніш частина 
цих матеріалів перейшла до письменника В. Барладяну, а у 
1977, незадовго до арешту, він передав їх Т. Максим’юку. 
Треба зауважити, що суто літературні твори посідають у 
цій частині архіву незначне місце. Більшість літературних 
матеріалів з архіву Жука перейшла до краєзнавця і дослід-
ника С. Лущика, а згодом рукописна частина поступово 
була передана ним до фондів Одеського літературного му-
зею (останнім значним  надходженням у 2010 році музей 
завдячує допомозі давнього друга музею С.Р. Гриневець-
кого).

За матеріалами архіву можна (досить умовно) розділи-
ти творчість М.Жука на три періоди. 

Перший – 1905-1918, переважно проза – 20 оповідань
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Другий – 1918-1923, переважно казки – 32 (не врахо-
вуючи ранніх казок «Ох» (1907) і «Правда та Неправда» 
(1908)) та п’єси.

Третій  з 1923 р.  до останніх років життя – вірші та 
спогади.

Як зазначалось, це досить умовно – вірші М. Жук писав 
з 1903 року до кінця життя, перші спогади про М. Коцю-
бинського датовані 1913 р., казка «Ох» написана у 1908 р. 
Але більшість рукописів оповідань та казок позначена саме 
цими рамками, що обумовлені значною мірою політични-
ми обставинами та можливістю друкувати свої твори.

Найбільш дослідженою на сьогодні є прозова спадщи-
на,  що нараховує 20 оповідань та 34 казки (йдеться  лише 
про закінчені твори, цифри надаються за рукописами та 
публікаціями у часописах, і не враховують матеріалів Чер-
нігівського літературно-меморіального музею М.М. Коцю-
бинського, тому їх не можна вважати остаточними).  Окре-
мо слід також виділити щоденникові записи 1903-1930-х 
років, як у грубих зошитах, так і на окремих аркушах. 

До Жука-письменника сміливо можна віднести голов-
ну, як на сучасників, ознаку Жука-художника: «у всіх його 
різноманітних композиціях домінантний мотив якоїсь за-
думи, елегії». [40, с.7] 

Вісім  з двадцяти оповідань були надруковані за життя 
М. Жука в журналах та збірках з 1906-го року по 1921-й. 
[51, с. 364]. Мало вийти зібрання творів. Як зазначав сам 
Жук «<...> мною був підписаний договір з видавництвом 
“Сіяч” на видання моїх творів (п’ять томів – прози, поезії, 
драматичних творів, казок і статтів по питанням україн-
ського мистецтва). Книжки так і не встигли  вийти з чи-
сто технічних умов та й умов дуже бурхливих політичних 
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подій, що тоді відбувалися на Вкраїні» [18].
 Більшість оповідань написані у перший чернігівський 

період  з 1905-го по 1916-й рр. 
Жук – письменник нової формації. За добором тем, за 

стильовими особливостями він далекий від традиційної 
школи, не виявляє зацікавленості до побутового етно-
графізму, до історичного минулого. Уся його увага присвя-
чена сьогоденню, тому прошарку суспільства, що недавно 
сформувався – українській провінційній інтелігенції та мі-
щанству. Як і у його  вчителя Коцюбинського, більшість 
оповідань Жука можна визначити як соціально-психоло-
гічні, дія відбувається у провінційних містечках, герої – 
дрібні службовці, вчителі, єпархіалки, журналісти, повії. 

Одним з перших в українській літературі Жук намагав-
ся створити образ сучасної жінки. Значний вплив на нього 
мала скандинавська література, зокрема Стріндберг та Іб-
сен. Знаходимо у його записах також численні виписки з 
творів З. Фрейда та чернетки незакінчених оповідань, сю-
жети яких навіяні працями видатного психолога. Не обій-
шов він увагою і модного на ті часи письменника Арциба-
шева, з яким полемізує в оповіданні «Травень».

Для характеристики творчості Жука варто навести 
відгук С. Єфремова: «Прихильником чистого мистецтва 
виступає й Михайло Жук, що в поезіях своїх (“Співи зем-
лі”) розробляє переважно мотиви особистої лірики. З про-
зових творів Жука визначається чистотою рисунку й на-
строєм оповідання “Тільки встати”, що нагадує потроху 
імпресіоністську манеру Чехова з його влучним образом 
життьової буденщини»[2, с. 444]. 

Значне місце у творчості Жука посідають казки. До цьо-
го жанру  зверталось багато письменників, в українській 
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літературі чи не найкращим казкарем був добрий знайо-
мий М. Жука  І. Франко. 

Перша віршована казка М. Жука  «Ох» (за мотивами на-
родної казки)  датована 1907, остання – прозова – «Ме» – 
22 квітня 1923. 

Загалом у доробку письменника тридцять чотири завер-
шених,  вісімнадцять незакінчених казок та два плани (за 
списком, складеним письменником, публікаціями, рукопи-
сами з фондів ОЛМ). 

Розквіт творчості Жука-казкаря припадає на 1919-1922 
рр. Обумовлено це не лише суто літературною творчістю, 
а й історичними обставинами. Можна обґрунтувати це  
чисто побутовими причинами: як можливістю видання (з 
1920 по 1923 вийшло з друку чотири книги [11, 14, 15, 24]), 
так і потребою розважати двох синів – Юрія та Миколу. 
Але не менш вагомим є те, що Жук, не маючи змоги од-
верто висловити свої думки у реалістичних оповіданнях, 
ховав їх у шати казки. Впадає у очі, що у написаних після 
1920 р. казках чітко визначаються погляди письменника – 
відраза до будь-якого уряду, неприйняття оточуючого неві-
гластва, безнадійність. 

Власне, щоденникові записи Жука того часу сміли-
во можна поставити  епіграфами до багатьох його казок. 
«Кажуть, добро настало. А в чому те добро? Що дня комі-
сарша за стінкою інтернаціонал грає, а потому чижика. 
По між тим і другим ідуть якісь дешеві шантанні пісень-
ки. І піаніно у комісара чуже: з музичної школи взято. А 
от ранійше тут же, за стінкою, урядовець жив: Боже царя 
співали і також чижика грали і шантанні мотиви були. А 
от добра ніколи не було. Звичайно, того загального добра, 
про яке так давно люде мріють». [12, c. 102 ] [Тут і далі у 
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наведених цитатах зберігаються особливості авторського 
правопису – О.Я.].

Зберігся перелік казок, зроблений самим автором (при-
близно у середині 1920-х рр.), що налічує 26 казок: «Ох», 
«Правда та неправда», «Принцеса Луна»,  «Три глечики», 
«Спляча красуня», «Музики», «Свинка», «Коробочок із 
сірничків», «Пухирики», «Про Тхора-Тхорища», «Водичка 
Молодичка», «Кораблики», «Неслухнянко», «Король-Рік», 
« Добро», «Дядько та Дідько», 

«Зарікання», «Клопіт»,  «Осел», «Циган і чорт», «Іва-
сик-ковбасик», «Капчики»

«Про доброго короля Пустилихо», «Дрімайлики малай-
цям», «Золотий горішок», «Ме» 
[49,  с. 324].

Список не повний, з невідомих 
причин не включені ще вісім ка-
зок, серед них як написані 1919 р. 
і ненадруковані «Війна» та «Ма-
зол-ке», так і «Хо-Біси» (1920), що 
увійшла до книги «Казки». 

Казки «Ма-зол-ке», «Клопіт», 
«Про доброго короля Пустилихо» 
[49, с. 386-390, 394-398, 52, с. 275-
280 ] водночас є яскравими зраз-
ками політичної сатири, що не за-
старіли й до сьогодні. 

У казці «Золотий горішок» (одній з найбільших за обся-
гом – 26 сторінок великого формату) найяскравіше описа-
но враження Жука від того, що відбувалось навколо. Мова 
йде про дівчинку-сироту, яка потрапила до баби-чарівниці, 
а коли через багато років  вирішила повернутись до людей, 

М. Жук. Золотий горі-
шок. Саморобна книжка. 
1922. Одеський літера-

турний музей.
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то побачила, що «… виросли страшні города – з електрич-
ним сяйвом, з трамваями, з купами заводів і фабрик. Що ве-
чора і що ранку стогнали і вили гудки. Цілі міліони людей 
метушилися у ріжних напрямках. Нікому не було спокою, 
не було хвилинки на спочинок. … Все одно, хто наставав – 
ніщо не змінювалося в основі. Падали старі пам’ятники – 
виростали нові. Одна каста витискала иншу, злодій зміняв 
злодія, а самота ходила самотою. Серце так само боліло, 
як і перше, люде мусіли помірати так само. Були гарні ліч-
ниці, де в звичайних муках помірали люде. Земля, хоч і ви-
мощена камінням – перетворювала свої жертви на ті самі 
складові частини, як і тоді, коли вона не мала панцирю. 
… Більшину людських очей накрили окуляри. Зором зви-
чайним вже нічого не бачила людина. Саме сонце не вті-
шало душі, бо й сонце мало оселю серед тих же турбот, 
серед того ж неспокою. Не було де сонцеві подітися. Як 
воно простягало голі руки, то набірало повно непотрібного 
– одноманітні річи у кімнатах людей, одноманітне каміння 
серед вулиць. Земля лежала, як гарно одягений мрець, над 
яким бігали міліони стурбованих родичів» [13]. 

З тридцяти чотирьох казок за життя  митця  надруко-
вано було п’ятнадцять.  Три  вийшли окремими видання-
ми у Чернігові – згадувана вище «Ох» (1908),  «Правда та 
Неправда» (1920) та «Дрімайлики малайцям» (1923). До 
книги «Казки» (Чернігів, 1920, вийшла двома виданнями) 
увійшли дванадцять казок 

Після видання трьох книг казок та п’єси  «Мефісто»  у 
1920-му році  книги Жука більше  не виходять з друку (аж 
до 1923 – коли вийде книга-казка «Дрімайлики малайцям» 
з гравюрами автора).  

З 1922 року Жук вочевидь втративши надію на подаль-
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шу публікацію казок, починає ро-
бити саморобні книжки.

 У фондах музею шість таких 
саморобних рукописних книжок: 
«Добро» (1922), «Золотий горі-
шок» (1922), «Капчики» (1923), 
«Осел» (1923), «Принцеса Луна» 
(1923), «Добра душа» (1923). 

У художньому доробку Жу-
ка-художника 134 обкладинки до 
книжок та альманахів [31]. Він 
оформлює і п’ять з шести обклади-
нок власних рукописних книг. 

Чотири з них – «Добро», «Золо-
тий горішок», «Капчики», «Осел» 
– оформлені у єдиному стилі та однакові за розміром.  Вгорі 
приклеєний відбиток однієї й тієї ж гравюри, розмальова-
ний власноруч, у нижній частині обкладинки – назва каз-
ки, виконана у різних випадках тушшю, гуашшю, фарбами 
та прикрашена квітковим чи геометричним орнаментом. 
Обкладинка казки «Добро» – єдина з аплікацією по кутках 
гравюри та  датою «1921»  і монограмою автора унизу. Об-
кладинка «Принцеси Луни» виконана кольоровим олівця-
ми.  «Добра душа»  не має оздобленої  обкладинки.                                  

Казку «Ме», що увійшла до книги «Добра душа», мож-
на вважати одним з останніх відомих нам завершених та 
датованих творів Жука-прозаїка. Вона  написана навесні 
1923 р.

Про стан його у 1923 р. найкраще свідчать рядки з ли-
ста до Х. Раковського: «… якщо я потрібний  тут по своїй 
спеціальності, то дайте мені можливість працювати, дайте 

М. Жук. Добро. Самороб-
на книжка. 1922. Одесь-
кий літературний музей
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можливість жити з цієї роботи. Якщо ж моя робота справді 
не потрібна, дайте мені можливість емігрувати з родиною, 
хоча б в американські українські колонії, де я спробую 
здобути собі це право. Я не уряду поїду шукати, бо всі уря-
ди для мене неприйнятні, а поїду шукати заробітку, а та-
кож і освіти для своїх дітей. <…> Підкреслюю знову, що я 
не тікаю, а що я мушу шукати якогось виходу як українець 
і як художник, і як письменник» [19, с.160].

Восени 1925 р. М.І. Жук переїздить з Чернігова до Оде-
си на запрошення викладати в Одеському політехнікумі 
мистецтв.

Вже в Одесі він укладає книгу «Дітям України». На 
відміну від чернігівських, написаних у великих самороб-
них же зошитах,  вона складається з окремих  рукописних 
листів з віршами та сценками. Книга щедро прикрашена 
гравюрами не тільки на початку кожного розділу, а й у тек-
стах. Жук явно готував макет, сподіваючись на видання. 
Але марно. 

Вже в Одесі 1926 року була внесена до списку заборо-
нених його дитяча п’єса «Весна». Тоді Михайло Іванович 
пише листа до Вищого репертуарного комітету: «Звичай-
но, що моя заява буде “Гласом вопіющого в пустині”, але 
все ж таки я вважаю за потрібне висловити й свою скром-
ну думку перед високим, безапеляційним осудом.  <…> 
Можливо, що офіційно мою річ справді поховали, та ще й 
так безславно, в невеличкому колі арбітрів, які теж можуть 
помилятися, як до них помилялися тисячі иншіх арбітрів 
у всі часи, всіх епох і народів. Єдине достоїнство таких 
осудів – авторитетність тверджень та неможливість осуд-
женого заперечити  цю авторитетність.

Знову підкреслюю, що наперед знаю результат оборо-
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ни: це все одно, як би похований та вигадав запевняти жи-
вих, що він живий і не думав помірати. Його б не слухали, 
бо такого випадку ще не було.

<…> Я вельми вдячний пану прокурору за його визнан-
ня мого літературного хисту та знання сцени, але 20 років 
літературної роботи дали мені це знання, а не 20 рядків 
безпідставної рецензії, що написані паном прокурором. Я 
певний, що в будучині, підраховуючи всю суму мого ху-
дожнього дорібку, може знайдеться друга оцінка моєї ро-
боти. Можливо, що багато буде викреслено, можливо, що 
я зійду в Лету, без слави й без пам’яті, але це буде встанов-
лювати не Ваша репертуарна рада зі своїм канцелярським 
ножем: Слухали – Постановили.. <…> 

Шкода тільки велика, що Вам дадено право накладати 
своє Veto, та робити несподівані висновки вищезазначено-
го, які дуже подібні до висновків Ваших попередників, які 
забороняли мої казки. При таких 
умовах – працювати не можна.

Не може бути й того, щоб осуд-
жений не мав права оборони, не 
мав виходу з мертвого кутка, не 
мав надії на перегляд його справи, 
а покірно складав зброю, як засуд-
жений на смерть»[7]. 

Одеський період Жука-пись-
менника – це переважно вірші та 
статті. 

Але так само як Жук-художник 
все життя  не для продажу і не для 
виставок малював безліч до най-
меншої дрібниці виписаних квітів, 

Фрагмент виставки 
«Всевладність краси». 
2013. Одеський літера-

турний музей.
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так і Жук-письменник не облишав роботи, довгий час не 
маючи навіть примарної надії на видання книжок. Хоча 
у незавершеній, чи не автобіографічній казці «Слабий на 
очі» висловився відверто: «…маляр, малює квіти. Про лю-
дей каже, що їх не варто малювати, бо виходять кращими, 
ніж вони справді. А от квітки – так ніколи кращими не ви-
ходять. <…> І як він не думав – не міг вирішити: чи варто 
добре бачити, – за такі річі люде не дуже дякують.<…> 
І бачив маляр одне, а чув зовсім инше. І зневірився він у 
своїх очах. Продав квачики, та купив хліба. Трохи згодом 
фарби продав і також проїв. Миші ночами гризли його ма-
люнки, а порох запорошував недоїдене. <…> А на всіх 
кутках люде кричали, що все гарно. Грали музики, співали 
замерзаючі та голодні хори, танцювали самі собою ноги, 
малі діти поверталися у великих злодіїв, а все було гар-
но… Всі казали, що гарно. Очі не погоджувалися, і маляр 
замовк» [3, с. 24].

І все ж він працював – у рукописах і казок, і оповідань 
багато правок, що за характером почерку датуються сере-
диною 1920-х – початком 1930-х рр. 

Так, до тексту «Принцеси Луни» додані два невеличкі 
аркуші: «І так буде завше, на довгі-довгі часи. Кожна своя 
думка буде стиснена в глибині і не знайде виходу. Кожне 
слово вмре ненародженим, кожне бажання зайве серед 
мотлоху ворожого наказу. Пісня повернеться на нівець. 
А як може бути, коли помре велика пісня? Як може бути, 
коли ти слугуєш примхам засліпленої істоти. Стати бран-
кою чужої думки та ще скерованої на твоє поніверяння, 
повторювати все те, що тобі не миле та від чого твоя істо-
та ломиться на живих місцях. Молитися з таким шаленим 
болем, з такою безнадійністю на порятунок, що не стає 
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снаги спинити свою зневіру. І вну-
трішньо бачить Луна, як все дороге 
сиплеться в глибоке провалля! Не-
має змоги затримати його й немає 
надії, що затримане буде придат-
ним на якесь життя, на якусь по-
трібну силу» [25]. 

До цього часу відносяться дві 
рукописні книги  сонетів Жука: 
«Море» (1930) [21]  та «Металеві 
дні» (1931) [20]. «Металеві дні» 
збереглися у двох варіантах – у 
звичайному зошиті та саморобній 
книжці з обкладинкою,  викона-
ною у техніці аплікації у конструк-
тивістському стилі. Тематика віршів значно відрізняється 
від першої книги віршів Жука «Співи землі» (1912). На 
зміну символізму приходить оспівування будівництва – во-
чевидь Жук сподівався, що це допоможе видати книгу. 

Цикл з двадцяти сонетів «Море» у звичайному зошиті, 
без художнього оформлення. Але збереглася обкладинка 
книжки  «Сонети» з силуетом –пам’ятником дюку де Рі-
шельє, що співпадає з рядками сонету «Місяшне сяйво»  

Над берегом застиг де-Рішельє: –
                                        Щось думає чужинець за своє.
У архіві є  також сторінка незакінченої обкладинки з на-

черками шаланди, хвиль та сторінка з текстом сонету «Ша-
ланди» – «Шаланди линуть у безкрає море…» з оформлен-
ням у досить таки конструктивістському дусі.

Можна припустити, що  Жук планував зробити книгу 
з обкладинкою, та чи не зміг обрати остаточний варіант, 

М. Жук. Принцеса Луна. 
Саморобна книжка. 

1923. Одеський літера-
турний музей.
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чи облишив цю ідею через арешт у 
1931 (сонети датовано серпнем-ли-
стопадом 1930). 

Приблизно півроку він провів 
у в’язниці, потім його відпустили. 
Жук , рятуючись від повторного 
арешту, переїздить до Підмосков’я 
та працює на Дулевському порце-
ляновому заводі, а перед війною 
повертається до Одеси. Через хво-
робу дружини він не евакуював-
ся, залишившись у  окупованому 
місті. Після звільнення Одеси ре-

пресії його не зачепили (існує версія, що Павло Тичина до-
поміг своєму вчителю). 

Але навіть Тичина не зміг допомогти видати таку бажа-
ну Жуком книгу творів.

За рік до смерті Жука, у  січні 1963 р. Павло Тичина, 
писав у листі: «Про твори Михайла Івановича я говорив у 
Вид[авницт]ві <…> (А в збірник творів його, я гадаю, тре-
ба включити й прозу його і статті)» [46, c 85]. Та й цьому 
виданню не судилося побачити світа.

Жук-художник не зійшов «в Лету, без слави й без 
пам’яті». Писали про нього і за життя, неабиякий інтерес 
викликає його мистецька спадщина у останні роки, але 
творчість Жука-письменника ще й досі не оцінена належ-
ним чином і не посіла гідне місце в українській літературі. 

Треба зауважити, що у 2018 вийшли одразу два видан-
ня, що значною мірою допомагають вирішенню цього пи-
тання – монографія Людмили Соколюк «Михайло Жук – 
мистець-літератор» [44] та видана Одеським літературним 

Ескіз обкладинки книги 
«Сонети». 1930-1931 рр.
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музеєм книга «Михайло Жук. Білим і чорним хотів би я 
бути…» [8], яка  ґрунтується на фондах Одеського літера-
турного музею і значною мірою укладена за задумом пись-
менника. 
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Розділ IV Розвідки та дослідження з життя і творчості 
діячів, яким присвячено меморіальні музеї

Дика Ганна
Викладач англійської мови, перекладач, 

дослідниця історії перекладів  
Роберта Бернза українською

МІСІЯ ПАВЛА ТИЧИНИ 1949 РОКУ  
ДО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Перебування Павла Тичини у складі радянської де-
легації у Великій  Британії з 20 жовтня по 9 листо-
пада 1949 року – цікава сторінка його життя, яка дає 
змогу краще зрозуміти його як людину. Поет з Божої 
ласки, навіть застібнутий на всі ґудзики у спілкуван-
ні з партійною номенклатурою та чиновниками, зали-
шається чутливим до всього доброго і щирого. Його 
погляд не ковзає байдуже по обличчях, краєвидах, а 
всотує все, що постає перед ним. Завдяки щоденни-
ковим записам, які Павло Григорович вів під час по-
дорожі, ми начебто самі опиняємось на британській 
землі тієї осені.

Того року це була одна з поїздок, що мали на меті 
зняти напруженість між Радянським Союзом та ко-
лишніми західними союзниками після 4 травня 1949 
року, коли СРСР припинив блокаду Берліна. Тоді ж, 
у травні, шотландські профспілки звернулись до про-
фспілок УРСР з декларацією миру, дружби і співробіт-
ництва. В архіві Павла Тичини зберігся машинопис 
російського перекладу його виступу в Академії наук 
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УРСР 18 травня 1949 р. [1].  На щастя, крім відреда-
гованого до рівня партійного документу тексту промо-
ви, збереглися начерки до цього виступу, які писав сам 
поет. І тут, говорячи про розвиток культурних зносин 
між нашими народами, він наголошує на місці Націо-
нального Барда Шотландії Роберта Бернза в українсь-
кій культурі: «Нам приємно відзначити тут, що укр. 
народ знає шотландську культуру і що твори великого 
шотл(антського) поета Роберта Бернса давно вже пе-
рекладено укра. мовою » [2]. І це сказано не просто 
задля чемності, адже Павло Тичина справді знав про 
переклади Павла Грабовського та Івана Франка – свід-
ченням цього є зроблені ним виписки про Роберта 
Бернза, що  зберігаються в архіві [3]. Слід пригадати 
також його дружнє спілкування з Василем Мисиком 
до безпідставного арешту 1934 року цього видатного 
перекладача шотландського поета українською мо-
вою.  Саме до Павла Тичини звертається Василь Ми-
сик по війні щодо нового видання своїх перекладів з 
Роберта Бернза. Павло Тичина  мав надіслані  ще не 
реабілітованим поетом тексти, адже у своїй промові 
він збирався посилатись на один із його перекладів: 
«Роберт Бернс у своєму творі «Я вбивць ненавиджу» 
закликав свій народ не коритися підбурювачам, здир-
никам, убивцям, а твердо стояти за мир і достаток» [3]. 
Із незрозумілих причин ці нотатки у виданні щоден-
никових записів [4, с. 166]  було вміщено як зроблені в 
Англії, а назву вірша Роберта Бернза подано як «Нена-
виджу убивць». Автограф Павла Тичини свідчить, що, 
пишучи про антивоєнні настрої шотландського барда, 
він посилається саме на переклад Василя Мисика :
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Я ВБИВЦЬ НЕНАВИДЖУ
 

Я вбивць ненавиджу, хоч нам
     Їх славлять славослови;
Я вдома кров свою віддам
     В живих боях любові!
З усіх богів найбільш хвалю
     Я Злагоду й Достаток;
Я краще одного зроблю,
     Аніж уб’ю десяток!

Не хочу вмерти, як Сократ,
     За всю хвалу Платона;
Не Леонідів я солдат,
     Не однодум Катона.
Ні за попів, ні за панів
     Я не піду до бою;
Я б краще юним Зімрі млів
     Із Кобзі молодою!

Але що цікаво: такий варіант перекладу вірша Роберта 
Бернза було опубліковано значно пізніше [5, с. 144], а інші 
варіанти не мають цього характерного початку « Я вбивць 
ненавиджу» [6, с. 37], [7, с. 154], [8, с. 146] . 

Із такими думками й летів Павло Тичина до Великої 
Британії на святкування 25-річчя Британського Товари-
ства культурних зв’язків з СРСР. Чи була йому відома пе-
редісторія створення цього Товариства?  Є різні припущен-
ня щодо заснування цієї громадської організації. На сайті 
Товариства, яке зараз називається “Society for Co-operation 
in Russian and Soviet Studies” (SCRSS), сказано, що Това-
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риство «було засноване 1924 р. як Товариство культурних 
зв’язків народів Британської Співдружності та СРСР піс-
ля встановлення дипломатичних відносин між Великою 
Британією та новою радянською державою»1 [9]. Проте, 
Людмила Штерн дотримується іншої думки: «Товари-
ство культурних зв’язків народів Британської Співдруж-
ності та СРСР» (SCR) було засноване в Британії у 1923 
р. через посередництво Радянської Комісії з встановлен-
ня культурних зв’язків з іншими країнами. Хто і як ство-
рив  SCR  неясно. Чи справді це був Деніс Пріт, згодом 
славетний адвокат і політик, стійкий захисник радянської 
політики? Радянські джерела простежують передісторію 
SCR до Горького, який після візиту Ґерберта Велза до Росії 
у 1920 р. організував першу благодійну передачу радян-
ським ученим книг із Британії. А 1923 року, очевидно, 
наступним кроком було створення ініціативної групи для 
заснування SCR»2  [10, с. 124]. Але дослідження радянсь-
кої зовнішньої політики 1920-х років, яке здійснив Елістер 
Коче-Вільямс, переконує, що заснування цього Товариства 
залежало не від чиєїсь особистої ініціативи, а було логіч-
ним продовженням всієї зовнішньої політики радянської 
Росії. «Укладення англо-російської торговельної угоди у 
1921 р. вперше потверджувало радянській державі визнан-
1 “The SCRSS was founded in 1924 as the Society for Cultural Relations between the 
Peoples of the British Commonwealth and the USSR, following the establishment of 
diplomatic relations between Great Britain and the new Soviet state”.
2   “The Society for Cultural Relations between the Peoples of the British Commonwealth 
and the USSR ( SCR) was founded in Britain in 1923 through the Soviet Commision for 
the Establishment of Cultural Relations with Other Countries/ It is unclear who created 
the SCR, or how. Was it really D. N. Pritt, who would later become a famous barrister 
and politician and a staunch defender of Soviet politics? Soviet sources trace the SCR’s 
origins back to Gorky, who following H. G. Wells’s 1920 visit to Russia, arranged the 
first book donation to Soviet scholars from Britain. In 1923, this apparently led to the 
creation in London of the founding group of the SCR”.
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ня її якоюсь іноземною державою і закладало  підвалини 
для стосунків між двома державами»3  [11, с. 4]. Радянсь-
кі очільники всіма можливими засобами вели боротьбу за 
міжнародне визнання, тому відмовляються від пропаган-
ди ідеї всесвітньої революції. «Найбільшою перешкодою 
у забезпеченні визнання та підтримки гарних стосунків 
з іноземними державами лишалась зарубіжна пропаган-
да, яку проводив Комінтерн, часто опосередковано через 
Наркомат закордонних справ»4  [11, с. 15]. На основі не-
спростовних доказів лорд Керзон, міністр закордонних 
справ британського уряду, висловив 17 травня 1923 р. тор-
говому представникові СРСР Леонідові Красіну підозри 
щодо підривної пропаганди, яку веде радянська торгова 
місія. Тому створення громадської організації «Товариство 
культурних зв’язків народів Британської Співдружності та 
СРСР» стає єдино можливим виходом для радянської дер-
жави проводити агітаційну роботу, фінансово підтримува-
ти вигідні проєкти, але офіційно не мати стосунку до цієї 
організації. У 1949 році СРСР також потребував на міжна-
родній арені представників творчих професій, профспілок, 
які б створювали державі імідж демократичної країни.

Але Павло Тичина їхав з благородними думками про 
захист миру після кривавої війни, адже крім святкування 
25-річчя від часу заснування Товариства культурних зв’яз-
ків радянська делегація мала взяти участь у роботі Конгре-
су на захист миру. Перед поїздкою до Великої Британії, у 

3 “The conclusion of the Anglo-Russian Trade Agreement in 1921 granted the Soviet 
state its first recognition by any foreign power, and established a framework for relations 
between the two states ”.
4 “The biggest obstacle to securing recognition and maintaining good relations with 
foreign powers remained foreign propaganda conducted by the Comintern, frequently 
through the Narkomindel ”.
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вересні того ж року, Павло Тичина  брав участь у Всесоюз-
ній конференції прихильників миру в Москві, і його вірш, 
присвячений цій конференції [12, с. 369 – 370], мав засвід-
чити його неухильну відданість справі партії:

Браття! Друзі! Гей на чати! 
Голос свій за мир підносим: 
віщий — в кожнім з нас — Боян! 
Паліїв війни проклятих 
ми навік безжально скосим, 
ми підкосим, як бур’ян. 

Мирний труд, земля радянська... 
за морями ж крик і свисти —
бізнесу їм дай, війни! 
Знов це граються фашисти, 
чорна зграя самозванська? —
Не жартують хай вони! 

За братерство, за свободу, 
за прогрес, за щастя люду! 
За все те, що нас живить! 
В імені свого народу 
паліїв війни до суду! 
Нам же розцвітать і жить! 

У Лондоні Павло Тичина теж пише вірш [13], присвяче-
ний боротьбі за мир, але поруч із плакатними лозунгами та 
даниною культу Сталіна перед нами емоційно забарвлена 
епічна замальовка події:
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І як прийшла черга нам виступати — 
грім оплесків не раз нас перебив... 
Од вітру в залі підіймалися плакати, 
а на плакатах — білі голуби... 

А зал весь — повний, ще й кругом — на хорах! 
І поклики  — як в морі буруни …
І Сталіна портрет в ясних узорах
на всіх дививсь привітно із стіни. 

Поволі стихли всі і слухать стали. 
Й плакат од вітру не ходив — спинивсь... 
Й коли про Конституцію згадали,
Що зветься Сталінською,  — зал  схопивсь! 

На ноги ставши, всі кричали: — Слава! 
Великий Сталін, Сталін хай живе! — 
...І радість ця, немов у бризках лава, 
переливалася в життя нове... 

Згідно з програмою після Лондона  радянська делегація ви-
рушила в подорож Шотландією, і тут щоденникові записи Пав-
ла Тичини стають дуже щирими й безпосередніми. В Глазго 
поет зустрівся з Г’ю Макдіармідом (справжнє ім’я Крістофер 
Маррі Ґрів, Chri¬stopher Murray Grieve 1892 – 1978), шотланд-
ським поетом, критиком, перекладачем: «Обідали, розмовля-
ли з ним, пообіцяли один одному книги, переклади обоюдні. 
Сказав йому, що [на Україні] Бернса перекладено й видано. 
А чи знають вони Тараса Шевченка?» [14, с. 148]. І тут спа-
дає на думку, чи не Павлові Григоровичу ми маємо завдячу-
вати інтересом  Г’ю Макдіарміда до творчості Кобзаря, адже 
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він відомий як «популяризатор творчості Т. Шевченка, актив. 
учасник шевченків. урочистостей у Великій Британії (1961, 
1964), зокрема в Единбурзі 1964, де виступив з доповіддю про 
життєвий шлях і творчість укр. поета» [15]. 

Записи про містечко Стерлінг, поблизу якого 11 вересня 
1297 відбулась  битва, у якій шотландці під проводом Вільяма 
Волеса здолали англійців, просто полонить своїм ліризмом: 
«Річка. Міст. Папороть і вереск. Сонце десь зійшло. Але хма-
ри акварельними засохли купами. Несподівано білі берези – 
цілий гайок» [14, с. 152]. На сніданку з мером міста Павло Ти-
чина зустрівся поглядом з шотландським Бардом: «А в вікно 
дивиться Роберт Бернс (пам’ятник). Голуби в ногах Бернса» 
[14, с. 153]. І знову в дорогу, нові мальовничі краєвиди, нові 
міста, нові знайомства : «Данді, увечері. Зібрання інтелігентів 
друзів). Виступав я. Декламували Бернса. Сьогодні 60 душ за-
писалося до Товарист[ва] (вступило в члени). Потім за руки 
побралися, співали пісню (слова Р[оберта] Бернса) :  хіба 
може бути дружба забута? Ось на тобі, якщо руку …» [14, с. 
154]. А під враженням від шотландських танців в Абердині 
Павло Тичина пише вірш «Танці на мечі » [12, с. 371 – 373]:

Стрибок — і ленти одлітали! 
Відплив — і ленти на плечі! 
Дівчата танці танцювали, 
шотландські танці на мечі. 

Як озеро тремтить од бризу — 
тремтіли шовк і чесуча... 
А зір дівчат стримів донизу: 
не наступити б на меча! 



148

 Був гордий крок їх (ні! не гнутись!), 
а іноді і сторожкий: 
не зачепити б, не торкнутись, 
немов лежав там звір який. 

Захоплений погляд поета вбирає кожен рух танцівниць, 
і виринають думки:
 

І я стояв, і милувався: 
ніхто ж народ не поборов! 
Народ шотландський вільним звався, 
захоче — буде вільним знов. 

Не вб’є його ні біль, ні рана, 
капіталіст не заляка. 
Ненависть в нього до тирана 
одвічна, грізна і тяжка.

Поїздка Шотландією, зустрічі з офіційними особами, з 
шанувальниками творчості Роберта Бернза, з літератора-
ми, атмосфера розкутості і свободи з такою силою впли-
нули на Павла Тичину, що він прагне всіх порадувати до-
сягненнями Павла Грабовського, Івана Франка, Василя 
Мисика як перекладачів творів Роберта Бернза, розкриває 
свою душу новим знайомим. Приємне враження справив 
на Павла Тичину 2-й секретар радянського посольства 
Олександр Семенович Фомін. Прекрасно освічений та 
ерудований дипломат викликав у Павла Тичини почуття 
симпатії, і у своєму щоденнику поет залишив такий за-
пис: «Треба Фоміну Ал[екс]андру Семен[овичу] прислати 
Роберта Бернса по-українськи примірників 2 …» [14, с. 
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154]. Оскільки на той час єдиним виданням поезій Робер-
та Бернза українською у форматі книги було видання 1932 
року, здійснене Василем Мисиком, якого після заслання на 
Соловки ще не було реабілітовано у 1949 році, то йшлося 
саме про книжку «Пісні та поеми», що на неї поширюва-
лась постанова 1948 р., згідно з якою « … органи цензу-
ри в рамках контролю за діяльністю бібліотек зобов’яза-
ли вилучити 1,1 млн. примірників “політично шкідливої” 
літератури. Вилучалися книжки емігрантів, репресованих 
авторів, видання релігійного змісту й т. ін.» [16, с. 51 – 52]. 
Наміру надіслати книжки, безперечно, передували роз-
мови про Роберта Бернза та про переклади шотландсько-
го барда. От тільки Павло Григорович не знав, що спіл-
кується, власне, з радянським розвідником Олександром 
Семеновичем Феклісовим, який під прибраним прізвищем 
«Фомін» працював із серпня 1947 р. по квітень 1950 р. 
другим секретарем Посольства СРСР у Великобританії та 
одночасно був заступником головного резидента радянсь-
кої розвідки з науково-технічних питань.

Ковток свободи! Але все повертається на круги своя, і 
після повернення з Альбіону знову пишуться рядки, яких 
від нього чекають [12, с. 376] :

Славимо сонце і правди, й свободи! 
Зорі червоні на світлім Кремлі! 
З нами ідуть миролюбні народи: 
всі ми за дружбу, за мир на землі!



150

Список використаних джерел та літератури

1. Тичина П. Виступ з нагоди звернення шотландських 
профспілок до членів профспілок УРСР з декларацією 
миру, дружби й співробітництва [Машинопис] / П.Ти-
чина. – ЦДАМЛМУ. – Ф. 464. – Оп.1. –  №  3813. 

2. Тичина П. Начерки до виступу з нагоди звернення шот-
ландських профспілок до членів профспілок УРСР з де-
кларацією миру, дружби й співробітництва [Автограф] 
/ П.Тичина. – ЦДАМЛМУ. – Ф. 464. – Оп.1. –  № 3812.

3. Тичина П. Виписки про Р. Бернса [Автографи] / П. Ти-
чина. – ЦДАМЛМУ. – Ф. 464. – Оп.1. –  №  4065.

4. Тичина П. Із щоденникових записів / П.Тичина. – К. : 
Рад. письменник, 1981 . – 630 с.  

5. Мисик В. Серед сонячної повені: поезії, переклади, 
прозові твори / В. Мисик. . – К. : Рад. письменник, 1987 
. – 383 с.  

6. Бернс Р. Пісні та поеми : переклад і вступна стаття В. 
Мисика / Роберт Бернс. – К. ; Х. : Література і мис-
тецтво. – 1932. – 127 с.

7. Бернс Р. Вибране / Р. Бернс; пер. з англ. М Лукаша і В. 
Мисика; вступ. ст. В. Мисика. – К.: Державне видавни-
цтво художньої літератури, 1959. – 255 с.

8. Бернс Р. Поезії / Р. Бернс; пер. з англ. М Лукаша та В. 
Мисика; передм. В. Мисика. – К.: Дніпро,  1965. – 206 c.

9. Society for Co-operation in Russian and Soviet Studies 
(SCRSS) // http://www.scrss.org.uk/aboutus.htm

10. Stern L. Western Intellectuals and the Soviet Union, 1920-40 
/ Ludmila Stern. – London & New York: Routledge Taylor 
& Francis Group, 2007. – 282 p. (Basees/Routledge Series 
on Russian and East European Studies) //https://epdf.pub/



151

western-intellectuals-and-the-soviet-union-1920-40-from-
red-square-to-the-left-b.html

11. Kocho-Williams A. Engaging the World: Soviet Diplomacy 
and Foreign Propaganda in the 1920s / Alastair Kocho-
Williams. Version – 4 December 2007 // http://www.uwe.
ac.uk/hlss/history/sovietdiplomats1920s.pdf

12. Тичина П.  На захист миру (на всесоюзній конференції 
прихильників миру в Москві у вересні 1949 р.) / Павло 
Тичина // Зібр. тв. у 12 т.– Т. 2 : Поезії 1938 – 1953 . – К. 
: Наук. думка, 1984.  – 663 с. 

13. Тичина П. «Тож саме йшов Конгрес на захист миру» / 
Павло Тичина // Сталинское знамя. – 1950. – 31 мар. //  
ЦДАМЛМУ. – Ф. 464. – Оп.1. –  № 632.

14. Тичина П. Перебування в Англії на святкуванні 25-річчя 
англійського Товариства культурного звя’зку з СРСР, м. 
Лондон / Павло Тичина // Зібр.  тв. у 12 т. – Т. 11 : Що-
денникові і літературно-мистецькі записи. – К. : Наук. 
думка, 1988.  – 552 с. 

15. Зорівчак Р.П. Макдіармід Г’ю // Енциклопедія су-
часної України //    http://esu.com.ua/search_articles.
php?id=60716

16. 16. Баран В.К., Даниленко В.М. Україна в умовах си-
стемної кризи (1946 – 1980-і рр.). – К. : Альтернативи, 
1999. – 304 с.



152

Світлана Ємець
Науковий співробітник

Полтавського літературно-меморіального  
музею ім. В.Г. Короленка

ПОЛТАВСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ  
В.Г.КОРОЛЕНКА 

ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
ВІД БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТЕРОРУ

«В Полтаві чудово, все місто наче один сад», – так напи-
сав В.Г. Короленко про Полтаву у вересні 1900 року, коли 
вперше приїхав до нашого міста на постійне проживання 
(члени родини письменника приїхали раніше, оселилися на 
Олександрівській вулиці в домі Старицького, а влітку 1903 
року – переїхали на нову орендовану квартиру в дім лікаря 
Будаговського по Мало-Садовій; нині – вулиця Короленка, 
а будинок – Полтавський літературно-меморіальний му-
зей В.Г. Короленка, який створено у 1928 році; експозиція 
музею присвячена життєвому шляху, творчому доробку та 
громадсько-політичній діяльності письменника, дає широ-
ке уявлення про побут інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ 
століття) [1, с. 6-9].

Володимир Галактіонович Короленко  – видатний пись-
менник-демократ, гуманіст, великий син України, класик 
російської літератури зі світовим іменем, прогресивний 
громадський діяч і правозахисник. Він жив і творив на по-
кордонні ХІХ і ХХ століття (1853-1921). В.Г. Короленко 
став для прогресивного людства безсмертним і величним 
символом невтомного борця за громадянські права і сво-
боди, соціальну справедливість, утвердження в суспіль-
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стві ідеалів демократії. П’ять останніх років життя В.Г. 
Короленка співпали з роками революції і громадянської 
війни. На 1917 рік авторитет його як письменника-худож-
ника, публіциста і громадського діяча був надзвичайно ви-
соким в Україні, в Росії, за кордоном. Його справедливо 
вважали одним з фундаторів політичного руху в Україні. 
Невпинну, безкомпромісну боротьбу В.Г. Короленка за 
права і свободи людини, його громадянський подвиг в ім’я 
утвердження ідеалів демократії високо цінили зарубіжні 
політичні і громадські діячі. В.Г. Короленко як політично 
неблагонадійний і «державний злочинець» неодноразово 
піддавався арештам і засланням. Останнє заслання було в 
далеку Якутію. Шість довгих років письменник і побор-
ник громадянських прав людини провів у засланнях. Його 
перу належали такі взірці високохудожньої прози, як «Сон 
Макара», «Сліпий музикант», «Ліс шумить», «Парадокс», 
автобіографічна повість «Історія мого сучасника», якій 
випало на долю стати культурно-історичним пам’ятником 
суспільного життя України і Росії другої половини ХІХ 
століття. Справжнім взірцем вищої школи публіцистики 
стали його статті: «Бытовое явление», «Торжество побе-
дителей», «Письма к А.В.Луначарскому», «Сорочинская 
трагедия», «Война, отечество и человечество»… Жовтневу 
революцію 1917 року В.Г.Короленко не сприйняв, катего-
рично відсунувши засоби і методи, що застосовували біль-
шовики для досягнення соціалізму. Він боровся проти чер-
воного терору, розкуркулювання, безсудових розстрілів, 
вимагав свободи слова, свободи друку.

Завданням даної публікації є показати громадську та 
літературну діяльність В.Г.Короленка – письменника-гу-
маніста, письменника-демократа, а також висвітити пол-
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тавський період діяльності неперевершеного суспільного 
діяча щодо соціального захисту населення від більшови-
цького терору.

Відомо, громадська та літературна діяльність Володи-
мира Галактіоновича пов’язана з  українською культурою. 
Тісні, дружні стосунки споріднювали В.Г. Короленка й 
українських письменників-сучасників П. Грабовського, 
Панаса Мирного, М. Коцюбинського, І. Тобілевича. Пер-
ша зустріч письменника і М. Коцюбинського відбулася в 
Полтаві 1903 року на відкритті пам’ятника І. Котляревсь-
кому. Багато років майстри слова обмінювалися творами. 
У журналі „Русское багатство” В.Г. Короленко друкував 
оповідання М. Коцюбинського „На камені”, „Цвіт яблуні”, 
„Він іде”.  Павло Грабовський переклав українською мо-
вою поему Дж. Байрона „Шильйонський в’язень”, а В.Г. 
Короленко доклав чимало зусиль, щоб надрукувати її без 
будь-яких поправок і змін, бо, на його думку, „перевод пре-
красний”. Зворушлива дружба письменника-гуманіста і 
Панаса Мирного належить до періоду життя В.Г. Королен-
ка в Полтаві. Даруючи В.Г. Короленкові I том своїх творів 
(1903 р.), Панас Мирний писав: „Славному письменникові 
землі Руської Володимиру Галактіоновичу Короленкові на 
знак щирої подяки і глибокої пошани...”.

 В.Г. Короленко цікавився українським сценічним мис-
тецтвом і читав п’єси, подаровані І. Тобілевичем. Щоразу, 
коли І. Тобілевич приїздив у Полтаву з трупою П. Сакса-
ганського, він постійно відвідував Володимира Галактіо-
новича і приносив йому квитки на спектаклі. У родині Ко-
роленків збереглися спогади про те, як вони відвідували 
театр, захоплювалися прекрасним виконанням українсь-
ких п’єс і виконавським талантом М. Заньковецької. Пись-
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менник-демократ В.Г. Короленко неодноразово виступав 
на захист прав і свобод української мови, підкреслював 
велику роль І. Котляревського у її становленні: „Он сделал 
этот мягкий, выразительный, сильный, богатый язык язы-
ком литературным, и украинская речь, которую считали 
лишь местным наречием, с его легкой руки зазвучала так 
громко, что звуки ее разнеслись по всей России...”. Відомо, 
В.Г.Короленко переїхав із Санкт-Петербурга на постійне 
місце проживання у Полтаву. «В Полтаві панував на той 
час ліберально-лагідний настрій» – пише Софія  Русова [4, 
с. 172]; вона саме в цей час теж приїздить з сином Юрком 
до Полтави: «Полтава тих років жила досить інтенсивним 
культурним життям: організовано історично-етнографіч-
ний музей; влаштовано «Гоголівський дім» з читальнею 
і книгарнею; проведено залізницю Київ-Полтава». Софія 
Русова згадувала: «У нас часто збирались, співали, звіс-
но, українських пісень», збиралися «невинні журфікси», 
обмірковували різні чергові справи: відбудову хати Кот-
ляревського, ілюстроване видання «Енеїди», влаштування 
100-літніх роковин першого видання творів письменника» 
[4, с. 172]; «Одного разу був запрошений до нас милий В.Г. 
Короленко, – повідомляє Софія Федорівна і тут же додає: 
«У Короленка бували теж журфікси, у нього збиралась уся 
російська інтелігенція…. На цих журфіксах подавались 
різні новини з Петербурга, як літературні, так і політичні, і 
читались листи з різних далеких місць заслання, конспіра-
тивно збирались гроші на арештованих та на нелегальну 
літературу [4, с.174].   

В.Г. Короленко був не тільки “совістю російської лі-
тератури”, а й совістю України, особливо в роки найжор-
стокіших випробувань: революції 1905-1907 років (стаття 
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“Сорочинська трагедія” прозвучала на всю Росію), Першої 
світової війни, Лютневої революції 1917 року, більшови-
цького перевороту в жовтні 1917 року і особливо у Виз-
вольних змаганнях 1917-1921 років. Листовані контакти з 
лідерами більшовизму – Х.Г.Раковським та А.В.Луначар-
ським – це епістолярно-документальна історія України, – 
зазначає дослідник В.В.Яременко [5, с.16]. В.Г.Короленко 
дуже добре розумів, а через це викривав і засуджував мету 
та завдання більшовизму, та й диктатуру пролетаріату. У 
1919 році Ленін критикував В.Г.Короленка “за непонима-
ние целей и задач революции и диктатуры пролетариата”. 
Слушно зауважує В.В.Яременко [5, с. 21], часто-густо за-
гальноросійські проблеми Короленко розглядав із погля-
ду українського і не лише в листах до Х.Г.Раковського та 
А.В.Луначарського, а й у кореспонденціях “Листи з Полта-
ви”, у публіцистичних статтях, у  “Щоденнику”, де Коро-
ленко наголошує: “Немає в нас спільної Вітчизни!”. У ли-
стуванні з різними адресатами В.Г.Короленко все частіше 
пише “наша Україна”, “наша полтавська земля”, називає 
себе професійним “спостерігачем полтавського життя”.  
Письменник стверджував: “Мені доводилося багато писа-
ти у найтрудніші часи і про найгостріші питання. Статті 
мої проходили навіть за царської цензури і жодного разу 
не були спростовані. Я знаю, що означає стверджувати за 
будь-які наслідки, коли не говорю і не пишу навмання. Че-
рез це розслідування, які проводилися з метою спросту-
вання і передання мене до суду, виявляли кожного разу, 
що я писав навіть менше за те, що міг би написати, але 
те, що написано, – неспростоване” (Лист перший до Ра-
ковського). Саме через це, –зазначає В.В.Яременко, – прав-
ду Короленка спочатку замовчували, а з роками замкнули 
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до спеціальних сховищ, щоб подати “правильного”, з боку 
більшовиків, Короленка, себто в його критиці царизму, 
гетьманців, денікінців, а про критику більшовиків, викрит-
тя більшовицьких злочинів не належало знати [5, с. 20]. 
Про більшовицькі злочини В.Г.Короленко пише в листах 
до Луначарського: “У нас продовжується колишнє. Часом  
уночі чуються постріли. Якщо це з південно-західного боку 
– значить, підступають повстанці, якщо з південно-східно-
го боку кладовища – значить кого-небудь (можливо, ба-
гатьох) розстрілюють. Обидві сторони змагаються в жор-
стокості. Вся наша Полтавщина схожа на пороховий льох, і 
тепер вже мова про розстріл заручників, набраних із місць, 
охоплених повстанням” (Лист четвертий до Луначарсько-
го). Звертаючись  до Раковського, Короленко пише: “Тор-
тури підтверджені офіційно…Я багато писав про тортури 
за царської влади. Але такого прикладу не пам’ятаю. За 
царської влади я б описав це в газетах… Після розголосу в 
газетах вся Росія здригнулася б від обурення і жаху. Після 
“доповідей ” людей продовжують мучити і залякувати, щоб 
вимученими зізнаннями і обмовами краще облаштувати 
справу” (Лист дев’ятий до Раковського),  ,, сліпий незупин-
ний червоний терор” (Лист вісімнадцятий до Раковського), 
про страчених дітей гнівно повідомляє Короленко: “Навіть 
за царської влади соромилися страчувати дітей, та ще в 
“адміністративному порядку”, без суду. Нині в Українській 
республіці таке адміністративне дітовбивство вже набуває 
характеру “побутового явища” (Лист дев’ятнадцятий до 
Раковського)[5, с.205]. В.К.Короленко гнівно повідомляє 
про те, що він “довідався, що 9 чоловік розстріляні, серед 
них одна дівчина 17 років і ще двоє малолітніх… Скільки 
мій слабкий голос матиме силу , я до останнього подиху 
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не перестану протестувати проти позасудових розстрілів і 
проти дітовбивства” (Лист третій до А.В.Луначарського). 
З цього ж приводу звертається В.Г.Короленко і до голови 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету тов. 
Петровського: “Справа ця – клопотання щодо малолітньої 
дочки селянина – Євдокії Пищалки, засудженої полтав-
ською ЧК до розстрілу. Дванадцять чоловік у цій справі 
вже розстріляно.” У цьому листі знаходимо дані і про те, 
що у Миргороді “каральний загін розстріляв 14 чоловік. 
Це було зроблено офіційно, від імені радянської влади. Чи 
може бути, щоб люди, які довірялися слову радянської вла-
ди, були розстріляні через пряме порушення обіцянки? ” І, 
дізнавшись про амністію для дівчинки Пищалки В.Г.Коро-
ленко зазначає: “… я не можу радіти за нашу батьківщину, 
в якій могло йтися про розстріл цієї дитини” (Лист третій 
до Раковського) [5, с.341]. У Полтаві часто змінювалися гу-
бернатори, і всі вони з підозрою ставилися до Короленка, 
який любив повторювати: „Губернаторы боятся меня пуще 
огня...”. На початку 1900-х років у Полтаві та інших містах 
прокотилася хвиля єврейських погромів. У грудні 1905-го 
— січні 1906-го рр. на Полтавщину був направлений ка-
ральний загін, який очолював статський радник Філонов, 
котрий мав наказ вогнем і мечем знищити будь-які прояви 
волі серед селян. Філонов отримав особливі повноважен-
ня: «Патронів не шкодувати, жертви не рахувати». В.Г.Ко-
роленко не міг змовчати. 12 січня 1906 року в газеті «Пол-
тавщина» був надрукований «Відкритий лист статському 
раднику Філонову», у якому письменник сміливо викривав 
жорстокість уряду і захищав право селян на волю й спра-
ведливість.  

Восени 1918 року в умовах австро-німецької окупа-
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ції і гетьманщини серед російської інтелігенції Полта-
ви виникла ідея створення благодійної організації, яка б 
взяла на себе турботу про дітей-сиріт та безпритульних, 
– стверджують дослідники [6]. Поява цієї категорії дітей 
була результатом чотирирічної світової та громадянської 
воєн. Ініціатором створення організації був В.Г.Короленко. 
Перші кроки до її створення були зроблені у жовтні 1918 
року. Тоді ж була прийнята і назва організації – Ліга по-
рятунку дітей». Володимир Галактіонович так визначив 
принципи існування Ліги: «Діяльність Ліги – поза політи-
кою, поза класами, поза станами... Немає для нас класових 
дітей» [6]. 8 листопада 1918 року В.Г.Короленко в росій-
ськомовних полтавських газетах та «Киевской мысли» 
надрукував статтю «На допомогу російським дітям». В 
ній він закликав українську громадськість надати допом-
огу дітям з Радянської Росії, які найбільше потерпали від 
розв’язаної більшовиками братовбивчої війни та соціаль-
них експериментів (влаштовувати для них дитячі табори і 
притулки, безплатні обіди, збирати кошти, продукти, одяг, 
взуття та ін.). Після краху австро-німецької окупації і геть-
манського режиму П.Скоропадського у грудні 1918 року 
до влади в Україні прийшла Директорія, була відновлена 
Українська Народна Республіка. Але уряд Радянської Росії 
вдруге розпочав воєнну інтервенцію проти України, нама-
гаючись шляхом встановлення тут радянської влади під-
порядкувати її імперському центру в його новій більшо-
вицькій оболонці. В цих умовах діяльність філантропічної 
організації, головним змістом якої мала стати допомога го-
лодуючим дітям, була паралізована. Воєнні дії стали на пе-
решкоді збору і відправки гуманітарної допомоги з Украї-
ни. Саме тому В.Г.Короленко в листі до В.Винниченка 
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від 1 січня 1919 року просив його допомоги в організації 
благодійних акцій Ліги. Уряд Директорії УНР, за словами 
письменника, «погодився з ідеєю, яку несе Ліга» і висло-
вив готовність всіляко сприяти її діяльності». Проте існу-
вання незалежної Української держави було надто корот-
кочасним, щоб можна було говорити про співпрацю між 
Лігою і Директорією УНР. 19 січня 1919 року до Полтави 
вступили червоні війська. 29 січня, тобто вже в умовах ра-
дянської влади, статут Ліги був зареєстрований Полтавсь-
ким окружним судом. Метою діяльності Ліги, говорилося 
в ньому, була в першу чергу турбота про дітей-сиріт і без-
притульних, порятунок їх від голоду, сприяння фізичному; 
розумовому і моральному вихованню, розробка питань 
правового і соціального захисту та ін. Для вирішення цих 
завдань Ліга порятунку дітей мала налагодити постачання 
дітей продуктами харчування і одягом, організувати для 
них притулки, лікарні, школи, санаторії, дитячі ясла і са-
дочки. Районом діяльності Ліги визначалася вся Україна. 
Головою Ліги був Семен Борисович Вексель, а членами 
правління – дочка В.Г.Короленка Софія Володимирівна, 
яка очолювала відділ приватної допомоги, і Марія Лео-
польдівна Кривицька, що відала господарською частиною 
Ліги. Почесним головою Ліги порятунку дітей був В.Г.Ко-
роленко (6). Про його безпосередню участь в роботі Ліги 
свідчить той факт, що із тринадцяти засідань її правління, 
які відбулися протягом першої половини 1919 року, Воло-
димир Галактіонович. був присутній на восьми і виступав 
з актуальних питань. Відділення Ліги почали відкриватися 
і в інших містах України. її керівництво намагалося також 
встановити зв’язки з міжнародними благодійними органі-
заціями. Зокрема, був налагоджений контакт з Датським 



161

Червоним Хрестом. Його представник Філіпп побував у 
Полтаві і зустрічався з В.Г.Короленком [6]. З перших же 
днів свого існування Ліга розгорнула бурхливу діяльність, 
спрямовану в першу чергу на збір продуктів харчування 
для голодуючих російських дітей, які найбільше потерпа-
ли від братовбивчої війни і соціально-класових експери-
ментів більшовиків. Уже в лютому 1919 року до Москви 
було відправлено перший потяг з продуктами кількістю 32 
вагони. У березні такий же потяг було надіслано до Пе-
трограда, – повідомляють дослідники  [6]. Звертаючись як 
почесний голова Ліги порятунку дітей до голови Дирек-
торії УНР В.К.Винниченка, В.Г.Короленко пише: “Воро-
жнеча і розбрат, які розділяли народності колишньої Росії, 
мають затихати біля межі, де починається дитинство. За 
цими межами має панувати один, загальний для всіх закон, 
– закон людської взаємності. Вважаю, що це незаперечно. 
Колись боротьба стихне на ґрунті тих чи інших нових взає-
мин. Стосовно дітей вона не повинна існувати уже і нині”. 
Володимир Галактіонович звинувачував більшовизм за 
дітовбивство – злочин, якому немає прощення. У органі-
зованому більшовизмом голоді 1921-1923 роках першими 
гинули діти. Цих смертей на совісті  більшовиків – кілька 
мільйонів. Короленко звинувачує більшовизм у організації 
штучного голоду в Україні: у 1918-1920 роках ішла пла-
номірна реквізиція продуктів харчування та їх вивезення в 
Москву і Петроград, звідки здійснювалася “харчова дикта-
тура”. Коли Короленко проаналізував усі факти, пов’язані 
із хлібною політикою ленінського уряду, його охопив жах: 
природа (засуха, неврожай) – лише побічний, другорядний 
фактор, а голод – штучний, організований. “…Той, хто не-
зважаючи ні на що, буде думати тільки про перемогу над 
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суперниками і про владу, – нічого не досягне, згине сам і 
знищить країну в загальній катастрофі, – пише В.Г.Коро-
ленко у листі до Раковського. – Поки всі ви б’єтеся за вла-
ду, тому, що засліплені боротьбою. А поміж тим, як нам, 
не засліпленим, це вже видно. Це починають помічати і 
маси, голосу яких ви не чуєте, бо повсюдно його приду-
шуєте. Призначаються, наприклад, “ вільні вибори ”, але з 
обов’язковою умовою – обирати комуністів, Але ж це так-
тика земських начальників ”. 9 серпня 1921 року він пише 
в листі до Горького: “Мій висновок, який я зробив із без-
сумнівністю: сьогоднішній голод не стихійний. Він є по-
родженням надмірної поспішності, порушено природний 
перебіг праці… можна чекати голоду і наступного року і 
далі…”. Про ці факти підтверджують дослідники: “Із Пол-
тави посилено вивозяться на Харків, Москву борошно, ма-
нуфактура, різні продукти. Грабунки не припиняються ”. 
Короленко збагнув, що Ленін і Троцький можуть організу-
вати голод будь-коли і в майбутньому також, що, як зазна-
чає В.В.Яременко, повторилося у 1932-1933 роках уже як 
геноцид українського народу. В.Г.Короленко застерігає  і 
пророкує: “Подейкують, незабаром почне діяти револю-
ційний трибунал. Говорять, – почнуться розстріли. Остері-
гайтеся цього засобу” (Лист перший до Раковського). 
Висловлювати відверто свої погляди на найважливіші про-
блеми суспільного життя стало для В.Г.Короленка щирою 
потребою. Звертаючись до А.В.Луначарського, Володимир 
Галактіонович пише: “Ви знаєте, що протягом свого літе-
ратурного життя я “сіяв не тільки троянди”. За царської 
влади я багато писав про смертну кару і навіть відвоював 
собі право говорити про неї у пресі набагато більше, ніж 
це взагалі було дозволено цензурою. Часом мені вдавалося 
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навіть рятувати вже приречених жертв військових судів, і 
були випадки, коли після призупинення страти виявляли-
ся виправ дальні докази, і жертву звільняли, хоча бувало, 
що ці докази надходили занадто пізно. Але страта без суду, 
страта в адміністративному порядку – це було надзвичай-
ною подією навіть і тоді. …на вулиці чекісти розстріля-
ли декілька так званих контрреволюціонерів. Їх уже вели 
темної ночі на кладовище, де потім ставили приведених на 
розстріл над відкритою могилою і розстрілювали в поти-
лицю без зайвих церемоній. … люд, що з’їжджався вран-
ці на базар, бачив ще калюжі крові, яку лизали собаки, і 
слухав у натовпі розповіді навколишніх жителів про нічну 
подію… Мені прикро думати, що історику доведеться під-
креслити цю сторінку “адміністративної діяльності” ЧК в 
історії першої Російської Республіки, і притому не в ХVIII, 
а в ХХ сторіччі”. Позиція та настрої Володимира Галактіо-
новича того часу відбилися в мужніх і чесних «Листах до 
Луначарського» (1920, опубл. 1922 р.) та «Листах з Полта-
ви» (1921). 

В.Г. Короленко був організатором колоній для безпри-
тульних дітей у Полтавській губернії. Улітку 1921 року Во-
лодимир Галактіонович обраний почесним головою Все-
російського комітету допомоги голодуючим, брав участь у 
врятуванні жертв радянського терору. Останнє клопотання 
письменника-трибуна припадає на 16 грудня 1921 року, за 
9 днів до його смерті. 

Улітку 2012 року з’являється у “Книзі відгуків”  Пол-
тавського літературно-меморіального музею В.Г.Королен-
ка такий запис: “7/8/2012.  Я счастлива, что через 70 лет 
мне удалось посетить Полтаву и в особенности  Дом-музей 
Короленко. У меня с этим домом связаны воспоминания 
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– рассказы моего отца. Мой дед до 1917 г. был раввином 
Полтавы и В.Г.Короленко много помогал деду в решении 
еврейских проблем. (Урожденная Рабинович). Израиль. 
Рахель Вольф”. Такий запис зробила, відвідавши разом із 
своєю родиною музей В.Г. Короленка, громадянка Ізраїлю 
Рахель Вольф, яка і поділилася спогадами про В.Г. Коро-
ленка. Інтернаціоналіст за світоглядом, Короленко був не-
примиренним не тільки до різних форм націоналізму, а і 
до переслідувань за національними ознаками, – повідом-
ляє Л.К.Гейштор: “єврейське питання” звучить протягом 
всього життя великого письменника. Уперше, – зазначає 
Л.К. Гейштор, – єврейська тема у творчості В.Г.Королен-
ка появилася на історичному матеріалі у творі “Сказання 
про Флора” (1886 р.) [3, с.188-220], у 1891 році Королен-
ко друкує в семи номерах газети  “Русские ведомости”  
оповідання “Судный день”, де підкреслює: у простих лю-
дей є почуття справедливості, яке вагоміше від національ-
них упереджень: в судний день чорт Хапун забрав мель-
ника-єврея Янкеля, який був і жадним, і людей споював, а 
шинком заволодів мельник-українець, який був ще більш 
жадібним, і людей не лише обманював, а й ображав. Сим-
патії простих людей переважають на користь єврея Янке-
ля. У повісті “Без мови” друзі Діма та Матвій Лозинські, 
які, не знаючи англійської мови, приїхали в далеку Амери-
ку (залишивши принизливе становище в суспільстві, жахи 
погромів у Дубно), щиро зраділи, як з рідним, зустрічі на 
пристані в Нью-Йорці з євреєм. Володимир Галактіонович  
цікавився долею євреїв у Америці: напередодні повернен-
ня із Нью-Йорка (1982 р.) він відвідав єврейську землероб-
ну колонію в Вудбайні, хотів переконатися, як єврейські 
переселенці освоюються на новому місці у незвичній для 
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них ролі – землеробів ( в Росії вони не мали права на зем-
лю).     

Як відомо, хвиля антисемітизму в Росії то наростала, 
то спадала. Початок ХХ століття відзначився новим підйо-
мом хвилі антисемітизму.  Саме на підйом завжди відгуку-
вався В.Г. Короленко. У 1901 році В.Г. Короленко  друкує 
у збірнику “Допомога євреям” свої  знамениті “Вогники”, 
де показує всеперемагаючу властивість нічних вогників: 
наближатися, перемагаючи нічну пітьму, і виблискувати, і 
обіцяти, і манити своєю близькістю  – проте життя протікає 
поміж понурих берегів, а вогні все-таки далеко. 7 квітня 
1903 року на християнську Пасху відбувся кишинівський 
погром, якому передував  “кровавый, мрачный, изуверский 
призрак ритуального убийства”, – писав Володимир Коро-
ленко в “Домі №13”. Убивство хлопчика в Дубосарах наро-
дило слухи про ритуальне вбивство з метою використання 
євреями християнської крові для приготування пасхальної 
страви. В.Г. Короленко поїхав туди, відвідав місце самої 
драми – Азіатський перевулок, будинок № 13, зібрав і запи-
сав враження очевидців, зустрічався і говорив не тільки з 
потерпілими, а й з нейтральними людьми, з антисемітами, 
відновив картину вбивства, намагався виявити причину і 
повну картину подій, а також роль преси і роль представ-
ників влади – Короленко вважав своїм письменницьким і 
людським обов’язком особисто вивчити ситуацію і обна-
родувати істину. Саме в 1903 році Короленку виповнилося 
50 років – письменник одержує безліч привітальних адрес 
(колективні листи в художньому оформленні), телеграм, 
листів, серед яких були телеграми з Кишинева, де юристи 
висловлювали: “… наилучшие пожелания дорогому авто-
ру “Дома № 13”, чутко, как всегда, откликнувшемуся на 
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многознаменательное общественное явление…”, адвокати 
з Гомеля писали: “Изучая в Гомеле злое дело человеконе-
навистничества, мы тем глубже и живее чувствуем значе-
ние деятельности крупного художника и публициста, не-
изменно борющегося за права и достоинства личности без 
различия веры и национальности”.

Володимир Галактіонович Короленко велику увагу при-
діляв соціальному захисту не лише полтавчан. Так, слово 
Короленка звучить на захист і росіян, і українців, і чеченця 
Юсупова, і євреїв  Ірліна і Бейліса. У Полтавському літе-
ратурно-меморіальному музеї В.Г.Короленка зберігається 
документ про присвоєння письменнику Єврейським това-
риством у 1998 році почесного звання “Праведника Укра-
ины” за величезну роль в захисті прав і гідності єврей-
ського населення України (і Росії). Авторитет Короленка 
серед полтавських євреїв був величезним, він проявлявся в 
різних формах: сім’ю Володимира Галактіоновича лікува-
ли полтавські лікарі-євреї О.М.Натанзон, І.О.Рабинович, 
Є.М.Фраймович, а в часи тяжкої хвороби в останні роки 
життя письменника, до нього приїжджали консультан-
ти-професори Гейманович, Іозефович, Фейншмідт. Таким 
чином, “єврейське питання” у житті  В.Г. Короленка відо-
бражене в усіх жанрах творчості (оповіданнях, повістях, 
публіцистиці, публікаціях у газетах), а також у практичній 
діяльності письменника-гуманіста – своїми публікаціями в 
пресі і практичними діями Володимир Галактіонович бо-
ровся проти проявів антисемітизму як за царського режи-
му, так і в роки радянської влади.

Володимир Галактіонович Короленко більше двадця-
ти років жив у Полтаві, велику увагу приділяв соціально-
му захисту полтавчан, тому і полтавчани шанують його 
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пам’ять: дбайливо доглядають могилу письменника; Пол-
тавський літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка 
завжди гостинно запрошує усіх відвідувачів; ім’я пись-
менника надано Полтавському національному педагогіч-
ному університету, тут є аудиторія імені  В.Г. Короленка, 
бюст письменника, який знаходиться на першому поверсі, 
зустрічає студентів та викладачів вишу; у Полтаві є Народ-
ний дім імені Володимира Короленка; є вулиця Короленка; 
кімната-музей у ЗОШ №17, науковці, студенти, учнівська 
молодь досліджують творчість В.Г. Короленка; а Спілка 
письменників України у 1990 році встановила літературну 
премію імені Короленка. 
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Косінова Оксана
Викладач кафедри соціально-гуманітарних 

та природничо-наукових дисциплін 
Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна»

МУЗИЧНИЙ ПОРТРЕТ У ТВОРЧОСТІ П. ТИЧИНИ

Портрет (portrait) – це один із провідних жанрів ма-
лярства, скульптури та графіки, присвячений зображен-
ню певної, конкретної людини або окремий художній 
твір, що належить до цього жанру. Якщо в живописі 
портрет передає переважно зовнішній вигляд, то му-
зичний портрет перш за все спрямовує свою увагу на 
відчуття, настрої тощо; цей синтетичний жанр є муль-
тимедійним образом конкретної особистості, реально 
існуючої (яка існувала) або вигаданої. Питання жанру 
музичного портрета було розглянуто в таких роботах 
музикознавців: В. Брянцевої, Л. Казанцевої, В. Меду-
шевського, Е. Назайкінського, О. Тараканової, О. Ми-
хайлової та багатьох інших. Відомо, що творчість Павла 
Тичини є прикладом інтермедіального поєднання різ-
них мистецьких галузей, таких як: література, музика 
і образотворче мистецтво. У поета знаходимо риси, які 
притаманні синтетичному жанру музичного портрета.

«Підвищена сприйнятливість до музики постійно 
тримає тонку поетичну натуру П. Тичини в стані готов-
ності і допомагає засвоювати і випромінювати музичні 
відчуття» [8, с. 158], породжені ліричним настроєм, зба-
гачуючи силу почуття:
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Подивилась ясно, – заспівали скрипки! – 
Обняла востаннє – у моїй душі. – 
Ліс мовчав у смутку, в чорному акорді.
Заспівали скрипки у моїй душі! 

«Поет зумів передати саме миттєвий стан, блискавич-
ний вибух почуття: дівчина глянула ясно, прихильно, з 
любов’ю і враз – як відповідь на цей погляд – спалах ніж-
них емоцій в душі ліричного героя («заспівали скрипки у 
моїй душі»)» [4, с. 210]. Як бачимо, поезія «Подивилась 
ясно…» зображує музичний портрет дівчини синтетични-
ми засобами.

Музичний портрет коханої сповнений ніжних почуттів, 
для якого її очі – то світла музика:

Я Ваші очі пам’ятаю,
Як музику, як спів.

У вірші-спогаді «Перше знайомство» (1910 р.) Ти-
чина ділиться враженнями від концерту в Чернігівській 
семінарії, на якому вперше побачив М.Коцюбинського. 
Музичний портрет письменника пов’язується з мистець-
кими відчуттями:

…він
дивився кудись поперед себе. Строї
мінялись в музиці, а він один
сидів наструнчений і себе гідний – 
серед усіх – творець!..  

Виконуючи роль хорового літописця під час подорожі 
правобережною Україною, поет залишив безцінний до-
кумент епохи. Дослідники вважають, що «Подорож з ка-
пелою Стеценка», має таке ж значення як і «Щоденник» 
Тараса Шевченка і «Щоденник» Олександра Довженка. 
Олесь Гончар у передмові до твору писав: «Подорож…» 
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належить до першотворів української радянської худож-
ньої прози, в цьому її значення і важливе місце в історії 
нашої літератури» [3, с. 9]. Літопис мандрівки капели Сте-
ценка – це «безліч неповторних, вражаючих лаконізмом 
і колоритністю мазків, глибина тонких спостережень над 
поведінкою вихоплених із багатотрудних буднів постатей – 
як капелянтів, так і цілої галереї їхніх слухачів-шануваль-
ників – червоноармійців, робітників, селян, ремісників, 
кооператорів; спостереження над психологією тогочасного 
сприймання мистецтва співу» [8, с. 105]: «Сьогодні день 
як мелодична гама. Біжить, біжить не дожене й заплаче»; 
«Вже сонце другу гаму переходить, все вище й вище» [12, 
с. 151]; «Сопрано розсипаються» [12, с. 177]; «Паровози 
пробують голос. Попробує – й урве» [12, с. 172]; «Паровоз 
у терцію грає. Києвом запахло. А в Києві терції, і септіми, 
і нони» [12, с. 212].

Прозовий твір Тичини містить музичні портрети-фраг-
менти, що, звичайно, збагачують його: «Обапіл колії став, 
швидше – озеро. Легким туманом вода піаніссімо піанить. 
Рибалка в душогубці на увесь зріст став, нікуди не пли-
ве, руками ятері підняв, мов фермату над собою поставив. 
Сонце от-от замовкне, як ті тополі, що на сході з другого 
боку колії димінуендо стали» [12, с. 55]. Зустрічається і 
музичний портрет невідомої дівчини: «Не можу описати, 
що зробилось з обличчями, очима, з самою молоддю, коли 
капела заспівала. Ота русява не знає, чи їй слухати, чи на 
капелянтів дивитись. Октави й піано зовсім зачарували. 
Ах, мила русявочко (очі голубі, аж сиві), хто ти є, як приї-
ду до Києва, неодмінно в Дніпросоюзі розкажу про тебе» 
[12, с. 63].

Портрет може бути індивідуальним або груповим. Цен-
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тральний образ «Щоденника подорожі…» – це груповий 
музичний портрет капели. Автор зображує його окремими 
художніми елементами протягом всього твору. Наприклад, 
до програми колективу введено новий твір Глієра, не зва-
жаючи ні на що капелянти «…співають з великою увагою. З 
усього сьогодні виділяється «Було літо». Бас потопає в морі  
світла, м’яких, ніжних хвилях. Навіщо він з ними бореться? 
Після глієрівського «Було літо» завше таке враження, ніби 
зараз великий вхід буде» [8, с. 106-107]. Тичини зображує 
як захоплено стрічають капелу слухачі: «Як доходить до 
пісні «Попід терном стежечка» – вся зала десь попід лава-
ми ногою одбиває. Сказано – музикальний народ» [12, с. 
93]. Музичний портрет капели доповнюється згадкою літо-
писця про те, що колектив співав не лише на концертах, а й 
коли їхали поїздом: «Кажу три слова «На городі верба ряс-
на». І от увесь вагон співає. Як на колодках у селі» [12, с. 
150]. Капела співає і церковний репертуар «Іже херувими»  
– в одній кімнаті, а в другій «Ой зійшла зоря». Сьогодні 
Кирило Григорович править в церкві службу божу, і наші 
капелянти готуються» [12, с. 183]. «Херувимську Бортнян-
ського, № 7 співаємо [12, с. 209]. Серед групового портре-
та капели вирізняється постать керівника-диригента: «Ки-
рило Григорович стає на квіти і капела знову стежечкою 
йде. Який узор, який візерунок прекрасний! Жіночі голоси 
наївні розповідають, що в дівчини брівоньки, що в дівчини 
чорнії – матуся дала. Гей! – підтверджують парубки, ще 
раз повторюють, раптом хватають дівчат на руки, біжать 
по стежечці і ставлять на моріжок. Але дівчата знову на 
стежечку вибігли, гей! Хлопці – і знову ловлять їх. Цю піс-
ню повторюють»  [12, с. 134].  Тичина уважно спостерігає 
за творчою інтерпретацією народних пісень за диригуван-
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ням майстра. Після диригування композитором «Було літо, 
було літо та й стала зима» в обробці Р. Глієра поет зробить 
запис, наповнений мультимедійними зрощеннями: «Синіє 
у вікнах по-осінньому … «Було літо, було літо, та й ста-
ла зима», – пливе од сцени, душу розтривожує. ... Заплаче 
альт, заплаче, заридає. За ним сопрано, і тенор, і бас. І в 
кожного печаль... І вже мені ввижається: сніг сіє густий, 
лапатий. Він геть покрив і нагідки, і чорнобривці, і жоржи-
ни. А він все йде, все падає, все віє…» [8, с. 110]. 

Для П. Тичини  К. Стеценко – людина, якій підвладні 
людські емоції: «Силует Кирила Григоровича у вікні роз-
плився – невідомо, чи він і досі про щось думає, чи, може, 
плаче, чи сміється. Такий він увесь непомітний – тілько очі 
голубі. Розпливлося вже в вагоні, скоро заллється чорним 
у підвал. І оці чудотворці-сміхотвори, ця мішанина індиві-
дуальностей, капризів і очей, оця вся купа невиразна може 
душу збудити, струнами задзвеніти…. Стеценко схоче – й 
я заплачу. Стеценко схоче – засміюся. Сміливості, тільки 
сміливості побільше. Бетховенськими кроками через гори, 
через ріки! Бетховен! Коли б у нас хоч одна така фігура! 
Раз якось він грав при дворі і його вечерять посадили не 
за столом, а десь на кухні. І він не побоявсь зробити з цьо-
го скандал. Хто – Бетховен буде вам на ланцюжку ходить? 
Вибачайте» [12, с. 48-49]. Або «… тоді як хор якраз саме 
верхню ноту взяв і Кирило Григорович на ферматі опинив-
ся по той бік завіси, тільки рука тут» [12, с. 100]; «Дзвони 
дзвонять. Кирило Григорович і зовсім руки не подає, тіль-
ки головою киває тенорам. Дзвони страшенно подобають-
ся. А вже весна – ритм п’яний, широкий» [12, с. 142].

Музичний автопортрет Тичини чітко вимальовується у 
всій творчості поета, щоденник «Подорожі з капелою Сте-
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ценка» не є винятком: «Бортнянським пахне Степовий» 
[12, с. 104]; «Та що це справді – я все піснями мислю? Але 
ж це завше так буває. Артисти після вистави розмовляють 
мовою п’єси. А зорі дійсно дзвонять. «Музика зорь» Як-
як? Щось знайоме. Ах, так, це в Юхима Михайловича під 
такою назвою я картину бачив. Чюрліоніс – от хто дав би. 
Музика зорь, музика зорь…» [12, с. 49]. Замальовка, яка 
чи не найяскравіше підкреслює музичність автора: «По бе-
резі гуси – білим ritardanto. «Гуси – біле ritardanto – кажу я, 
– чого не вгамуєте?» Сад стоїть унизу, а вітер з ними якусь 
п’єсу розучує. На 9/8 така складна пістрява п’єса, а як при-
дивишся – уся з трикутників»[12, с. 90]. Про Лисенкову 
обробку «А вже весна» у виконанні хору поет захоплено 
напише: «А вже весна, а вже красна! Що за ритм, що за 
сила! Я хотів би під ці згуки на залізному коні вертатись 
з перемогою. Кругом дівчата, парубки, жіноцтво вітають 
– а я шапкою так, злегенька, і тільки кінь такти одбивав 
би: «Все перед тобою, все перед тобою, все перед тобою». 
Остання каденція, третє сі в сопрано: осанна! осанна! – і 
раптом –  спускає…» [8, с. 110]. У майстерні механічно-
го відділу: «..а потім розбираєш, що тут же найвищу ноту 
пилка бере» [12, с. 130]. 

Треба зауважити, що М. Леонтович, як основоположник  
нового хорового стилю a capella в українській музиці, був 
одним з найулюбленіших композиторів поета. Його твори 
Тичина часто включав у свої концертні програми. Капела 
К. Стеценка дала ряд концертів в агітпунктах, на залізни-
цях, у районних центрах тощо, завітала до Тульчина, де 
жив М. Леонтович, якого Кирило Григорович називав «мій 
Леонкавалло», а Тичина додавав – «любий» [8, с. 107]. Зу-
стріч була урочистою. З Одеси шлях лежав на Поділля, 
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а там, у Тульчині, – Леонтович, який для Тичини «трохи 
схожий на Кошиця» [12, с. 222], радо зустрічає капелу, яка 
співає його твори: 

Леонтович, любий Леонтович,
Новий голосоведіння зачин!
Який він є – білявий? Чорнобрович? – 
Заїдемо ж до нього у Тульчин. 
    –  «Дозвольте вам… Вас знають у Лондоні.
Відповідь:
Ну, це, звичайно компліменти, які приємні панночкам, а 

от Кирило Григорович дійсно відомий скрізь, і всюди його 
люблять. А я, що я, ну, може, десь там і мене трохи знають.

Капела й зала не можуть не сміятись, тим більше, що 
Микола Дмитрович надів картуз і тут же сів за тенорами 
коло оркестру» [12, с. 226].

Музичний портрет майстра доповнюється зображенням 
моменту репетиції капели: 

«Співаємо речі, без піано йдуть. В тім числі й Леонто-
вича.

 – Ну що, так «Козу» чи ні? – питає Кирило Григорович.
–  Можна швидше, – каже Микола Дмитрович. Дійсно, 

швидше краще
виходить, «Щедрик» та інші» [8, с. 108].
Микола Дмитрович нам грає з опери своєї «Русалчин 

великдень»
- Чи оце, Кирило Григоровичу, не буде нудно, ніби 

воно повторюється.
- Е, це ми з вами мініятюристи, і коли беремось за ве-

лике полотно, то все боїмось. На двох нотах Вериківський 
шедевр створив» [12, с. 228].

Згодом звістка про смерть композитора болюче вразить 
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поета і відтвориться у монолозі Леонтовича, який навіть у 
могилі чує як «шумить там нагорі», чує свою ж пісню, яка 
лине до нього:

Мовчить земля.
Лиш нагорі
(як прислухатись)
Ледве чути спів:
«Ой пряду я, пряду…»

Варто зауважити, що творчість семінарського учителя 
Павла Тичини Михайла Жука – є теж цікавою задля аналі-
зу в аспекті мультимедійного синтезу. Хоча М. Жук біль-
ше знаний як талановитий художник (він є автором панно 
«Біле та чорне» із зображенням молодого П. Тичини) «йому 
належить перший в українській поезії вінок сонетів. Його 
віршові твори поєднали символістську та імажиністську 
поетику» [5, с. 377]. У 1912 році з’явилася збірка «Співи 
землі» митця, основу якої склала «переважно пейзажна на-
строєва лірика з інтерсеміотичним підґрунтям, переінтер-
претована з мови образотворчого мистецтва на поетичну, в 
якій насичений звукопис, поєднаний з густими кольорами, 
витворював враження синтетичного звукового малярства» 
[5, с. 377]. М. Жук мав, як на той час, досить широку ху-
дожню освіту – він учився в Київській художній школі М. 
Мурашка, був учнем М. Мурашка і С. Виспянського [7, с. 
12], здобував освіту у Московському училищі живопису, 
скульптури і архітектури та в Краківській академії крас-
них мистецтв. Свого часу митець практикував написання 
портретів: зобразив Г. Сковороду, Т. Шевченка, І. Франка, 
Л. Українку, М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, М. 
Вовчка, О. Мурашка. Займався Жук і портретним живопи-
сом. «1925 р. художник створив серію портретних плакатів 
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(близько 30) у техніці кольорової літографії, 1932 року – 
блискучу серію гравюрних портретів (з натури) українсь-
ких письменників, своїх сучасників» [13, c. 41]. Художник 
і поет був людиною, що побачила в Павлові Тичині його 
обдарування.

Таким чином, використання рис портретного жанру у 
поєднанні з інтермедіальною взаємодією з музичним ми-
стецтвом: створення групового портрета капели, авто-
портрета, замальовки окремих капелянтів тощо є доказом 
того, що у «Щоденнику подорожі з капелою К. Стеценка» 
Тичина використовує музичний портрет, риси якого (від-
повідно до жанру) зосереджені на відтворенні деяких мо-
ментів зовнішнього вигляду образу та індивідуальній ха-
рактеристиці.
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Любов Куторжевська
кан. педагогічних наук

Заступник директора з науково-методичної роботи
Полтавської спеціалізованої мистецької  

школи-інтернату ім. С. Русової

КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАЦІОНАЛЬНОГО  

ВИХОВАННЯ В БАГАТОГРАННІЙ  
ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ

Одним із діючих факторів утвердження національної 
державності, гідності, свідомості  українського народу, 
навчання й виховання підростаючих поколінь, розбудови 
нової, демократичної української національної школи є 
творче використання педагогічних надбань дослідників. 
Феномен незбагненності українства дуже часто поси-
люється тим, що в час найгрізніших випробувань до ньо-
го пристають представники інших народів, – стверджує 
Володимир Сергійчук [1, с. 3-8]. Саме такий шлях посте-
лився і для Софії Ліндфорс, яка зробили вагомий внесок 
у розвиток педагогічної думки в Україні у перші деся-
тиріччя XX століття. Софія Федорівна Русова – видатний 
етнограф, мистецтвознавець, історик, громадський діяч, 
письменниця, одна із засновниць жіночого руху в Україні, 
а головне–талановитий педагог, психолог, автор оригіналь-
ної концепції освіти і національного виховання; її праці є 
безцінним доробком педагогічної науки. Зосереджуючи 
увагу на вихованні нової людини, її розвитку, виявленні 
потенційних можливостей для освіти і виховання, Софія 
Русова спиралася на передові погляди своїх попередників 
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і створювала українську національну систему освіти і ви-
ховання на засадах наукової педагогіки. 

Визначальне місце в багатогранній педагогічній спад-
щині Софії Федорівни займає концепція української на-
ціональної системи освіти і національного виховання. Ця 
ідея пронизує всі педагогічні твори вченої, яка вважала, 
що ступені освіти, все виховання мають будуватися у від-
повідності з особливостями і потребами свого народу, на 
основі його історичного минулого, культури, побуту, мови, 
звичаїв, традицій, обрядів, психології. В методологічно-
му плані ця ідея набуває основної й найважливішої зако-
номірності розвитку теорії і практики освіти й виховання 
для будь-якої нації, для будь-якої країни. Система освіти, 
школа й виховання повинні будуватися насамперед у від-
повідності з особливостями і потребами народу, з ураху-
ванням, критичним осмисленням і творчим використанням 
кращого досвіду інших народів, до того ж, не механічного 
його запозичення й перенесення на український грунт, а з 
урахуванням особливостей і потреб розвитку України і її 
народу. У педагогічних працях Софія Русова представляє 
своє бачення головних приципів створення національної 
школи і дитячого садка. Вона описує умови, в яких дити-
на може повноцінно розвиватися як особистість, і вимоги, 
яким повинні відповідати педагоги.

Центральною фігурою в концепції С.Ф. Русової є осо-
бистість, дитина з її природними задатками, здібностями, 
потребами, можливостями, талантами. У працях ученої 
знаходимо її міркування щодо визначення понять «осо-
бистість», «індивідуальність», з’ясування умов, чинників 
і шляхів формування та розвитку особистості дитини. 
Вчена-педагог щиро і глибоко вірила, що всебічно розви-
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нена особистість зможе принести якомога більше користі 
суспільству, рідній Україні, зможе забезпечити повну со-
ціальну гармонію, мати особисте щастя. Успішно вирішу-
вати ці завдання покликана рідна українська школа – школа 
рідної мови, гуманна й демократична, у якій вся структу-
ра, система, мета й завдання, зміст і методи, принципи й 
форми, сам дух наповнені ідеєю українства, забезпечення 
всебічного й гармонійного розвитку дитини. Саме із слів 
дитина сприймає духовні цінності народу, його світобачен-
ня та світосприймання, здійснюється її художньо-образне 
мислення, засвоюється мораль, історичний досвід народу.

Аналізуючи творчий спадок Софії Русової, слід врахо-
вувати, що на її долю випали такі тяжкі події, як революція 
1905-1907 років, перша світова війна, громадянська вій-
на, прихід до влади більшовиків, установлення радянсь-
кої влади, спроба України створити самостійну державу. 
Саме в цей період у процесі розбудови національної си-
стеми освіти і виховання обстоювала і розвивали свої ідеї 
С. Ф. Русова: маючи високий авторитет у наукових та пе-
дагогічних колах, Софія Русова у період Української Рево-
люції 1917-21 рр., зокрема в часи УНР входить до складу 
Центральної Ради і Секретаріату освіти, в якому очолює 
дошкільний і позашкільний відділи. Вона рішуче втілює 
у життя гасло: «Українізація народної освіти, всіх її ор-
ганізацій», бере активну участь в освітянських форумах: 
Всеукраїнському з’їзді вчителів (квітень 1917), Всеукраїн-
ському професійному учительському з’їзді (серпень 1917); 
стає співзасновником Педагогічної Академії для підготов-
ки вчителів українознавства. У міністерстві освіти (за геть-
манату Павла Скоропадського) очолювала департамент 
дошкільної та позашкільної освіти, активна у дерусифіка-
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ції шкіл, у організації курсів українознавства, підготовці 
українських шкільних підручників і в укладанні плану й 
програми єдиної діяльної (трудової) школи, яка повинна 
мати національний характер. У своїх виступах Софія Русо-
ва зокрема наголошувала, що «доля, щастя нашого народу 
залежить від того, як ми проведемо в життя дороге, велике 
гасло: вільна національна школа для виховання вільної сві-
домої дужої нації» [6, 7]. 

Родина Русових постійно перебувала під особливим 
поліційним наглядом влади Російської імперії. Їхній Пол-
тавський будинок навпроти земської управи на зламі ХІХ-
ХХ ст. відвідували Симон Петлюра, Борис Мартос, Микола 
Міхновський, Панас Мирний, Володимир Короленко, Лев 
Падалка та ін.  Софія Федорівна Русова – видатний літера-
турознавець, дослідник дитячої літератури, співробітник 
численних наукових і популярних українських журналів, 
автор праць з педагогічних питань (зокрема, дошкільного 
виховання). Автор праць про творчість Тараса Шевченка, 
Григорія Сковороди, Рабіндраната Тагора. Автор праць 
«Дошкільне виховання» (1918), «Перша читанка для до-
рослих, для вечірніх та недільних шкіл» (1918), «Методика 
колективного читання» (1918), «Єдина діяльна (трудова) 
школа» (1923), «Теорія і практика дошкільного виховання» 
(1924), «Дидактика» (1925, 1930), «Сучасні течії в новій 
педагогіці» (1932), «Роль жінки в дошкільному вихованні» 
(1934), «Моральні завдання сучасної школи» (1938); спо-
гадів «Мої спомини» (1939), «Наші визначні жінки» (1934; 
друге вид. 1945).

Софія Русова (Ліндфорс) народилася 18 лютого 1856 
року в аристократичній родині в селі Олешня Городнян-
ського повіту (нині Ріпкінський район) Чернігівської гу-
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бернії. Родина мала велику бібліотеку: «У величезних то-
мах в шкіряному переплеті стояв весь енциклопедичний 
словник ХУІІІ ст. Ціла серія невеличких червоних книжок 
– уся Дрезденська і Мюнхенська галерея в малюнках. Ба-
гато антикварських скарбів з Російської літератури. Коли 
большевики оволоділи нашим домом, вони нагрузили цю 
бібліотеку на фури, кудись повезли і в лісі порозгублені 
валялись в болоті розлучені томи Вольтера, Байрона, ен-
циклопедії…», – згадувала Софія Русова [8, с. 11].  Ось 
деякі віхи її життя, що дають уявлення про масштаби цієї 
непересічної особистості і її внесок у розвиток освіти та 
педагогічної думки в Укрїні:

1876–1901 рр. – здійснювала активне громадське і куль-
турне життя у Чернігові, Єлисаветграді, Харкові, Одесі, 
Херсоні, Вінниці.

1909 р. – переїзд до Києва, початок роботи викладачем 
педагогіки у Фребелівському жіночому інституті.

1910 р. – викладач французької мови у Комерційному 
інституті, член вчительської колегії комерційної школи і 
вчительського товариства.

1917 р. – працювала у Центральній Раді Української На-
родної Республіки (УНР) під керівництвом М. Грушевсь-
кого. Очолювала два відділи Міністерства освіти України 
– позашкільної освіти та дошкільного виховання.

7 листопада 1917 р. – виступила співзасновником Педа-
гогічної Академії для підготовки вчителів українознавства.

1917–1920 рр. – голова Всеукраїнської учительської 
спілки, член редакційної колегії часопису «Вільна україн-
ська школа».

1919 р. – читала лекції у м. Кам’янець-Подільський у 
Першому українському університеті на запрошення ректо-
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ра І. Огієнка. Пізніше Софія Федорівна тепло згадуватиме 
ректора: «До Тарнова я приїхала на саме Різдво. Ніколи не 
забуду, як приязно зустрів мене Огієнко в своїй родині, як 
вразили мене ті вбогі обставини, в яких він жив після ком-
форту ректорського помешкання в Кам’янці. Але й тут ви-
явилась та надзвичайна працездатність, яка скрізь робила з 
Огієнка цінного діяча. Тут, у Тарнові, де вже панував такий 
пригноблений настрій і зневіра, Огієнко, захоплений пра-
цею, показував мені свої переклади св. Письма, казав, що 
йому не вистає дня, щоб встигати виконувати все те, що 
йому хочеться зробити. … на перший день Різдва ранком 
усі зібралися на службу Божу…» Не забути мені, як тоді 
хором заспівали ту емігрантську молитву, що її переклав 
Огієнко з сербської мови. Кожне слово брало за серце, рва-
ло душу. Чимало людей плакало» [8,                       с. 226].

1920 р. – прийняла рішення емігрувати через пересліду-
вання радянської влади – перейшла річку Збруч і дісталася 
до м. Львів. «… країна неволі, смутку, неправди й руїни. 
Прощай, рідно, дорога Україно! Кидаю тебе з одним пал-
ким бажанням усі свої старі сили віддати на визволення 
твого народу, щоб знову пишалася Ти й волею, і наукою, і 
багатством…», – читаємо в «Щоденнику…» [8, с. 224].

1921 р. – отримала запрошення читати лекції в Українсь-
кій академії у Подебрадах у Чехії. Українська Жіноча Рада 
делегувала С. Русову у м. Гааз на збори Інтернаціональної 
Жіночої Ради. Від неї світова громадськість дізналась про 
голод в Україні.

1923–1927 рр. – брала участь у розробці організаційних 
питань щодо створення у м. Прага Українського Педаго-
гічного інституту ім. М. Драгоманова. Були надруковані 
нові праці С. Русової – „Теорія і практика дошкільного ви-
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ховання”, „Дидактика”, „Нові методи дошкільного вихо-
вання” та ін.

1937 р. – увійшла до ради Світового союзу жінок.
Завершився життєвий шлях С. Русової 5 лютого 1940 р. 

у Празі, де вона й похована. Її очікувала посмертна доля 
багатьох українських патріотів, чиї життєві позиції не збі-
галися з більшовицьким світобаченням. Це не дивує: адже 
центральне місце в багатогранній педагогічній спадщині 
вченої займає концепція української національної системи 
освіти і національного виховання, в межах якої отримали 
своєрідну інтерпретацію найважливіші, фундаментальні 
теоретико-методологічні проблеми – мета, завдання, зміст, 
методи, принципи, форми освіти, навчання й виховання.

Ідея національного виховання – головна й визначальна 
в педагогічній концепції С. Русової, яка в методологічно-
му плані набуває основної й найважливішої закономір-
ності розвитку теорії і практики освіти, школи, виховання. 
У центрі педагогічної концепції вченої перебуває дитина з 
її природженими задатками, здібностями, можливостями, 
талантами. Головне завдання виховання – забезпечення 
розвитку відзначених чинників, а також національної са-
мосвідомості і загальнолюдської моралі; формування со-
ціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, здатної 
до свідомого суспільного вибору і збагачення інтелекту-
ального, духовного, економічного, соціально-політичного 
і культурного потенціалу свого народу [3, 5].

Успішно вирішувати ці завдання покликана рідна 
українська школа – школа рідної мови, гуманна й демо-
кратична, в якій вся структура, система, мета й завдання, 
зміст і методи, принципи і форми, сам дух наповнені ідеєю 
українства, забезпечення всебічного і гармонійного ро-
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звитку дитини.
Вшановуючи внесок Русової у розвиток педагогічної 

науки та її роль у створенні національної системи освіти, 
2005 року Міністерство освіти і науки України запровади-
ло нагрудний знак «Софія Русова». Ним нагороджують на-
укових, науково-педагогічних і педагогічних працівників 
за значні особисті успіхи у галузі дошкільної та позашкіль-
ної освіти. 18 лютого 2016 року, Національний банк Украї-
ни ввів до обігу ювілейну монету, присвячену 160-річчю 
від дня народження Софії Русової. На її честь названо 24 
курінь УПЮ імені Софії Русової. В рамках декомунізації 
в Полтаві провулок Бакинських комісарів було переймено-
вано на провулок родини Русових. За пропозицією Полтав-
ського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
та за рішенням обласної ради (рішення № 532 сімнадцятої 
сесії сьомого скликання від 17 липня 2017 р.) навчальний 
заклад Полтавська спеціалізована школа-інтернат №2 І-ІІІ 
ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтрим-
ки» носить ім’я Софії Русової. Педагогічна громадськість 
пам’ятає слова Софії Русової щодо влаштування дітей у 
інтернатні заклади освіти: «Цілою сіткою таких шкіл-при-
тулків, колоній держава справді виконала б свій обов’язок 
і всім дітям – здоровим і дефективним дала б потрібне ви-
ховання й потрібну освіту», «Держава мусить подбати про 
дітей-сиріт і впорядкувати для них притулки, які повинні 
зректися свого колишнього касарняного типу і прийняти 
той родинний характер, який тільки й можливий для ви-
ховного інтернату, з поділом дітей на невеличкі групи (15-
20) під загальним доглядом одного вихователя» [6, 7]. В 
останні роки в Україні відбувається процес реформуван-
ня державної системи влаштування дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми 
(прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, опіка, 
піклування), адже на великий вплив родинного виховання 
вказувала Софія Русова: «Звісно, початок усякого вихован-
ня та навчання ховається в обов’язках родини, і в давніх 
часах проблема виховання молодої генерації розв’язувала-
ся при активній участі батьків, у тісному зв’язку розвитку 
родини з вимогами суспільства» [6, 7]. 

На виконання Закону України «Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» та Указу Президента України «Про за-
ходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 
1917-1921 рр. 14 листопада 1917 року на базі Полтавської 
спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів «Центр 
освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені Софії 
Русової проведено засідання круглого стола, присвяченого 
просвітницькій діяльності Софії Русової на Полтавщині у 
роки Української революції 1917-1921 років. Учасниками 
круглого стола були учнівський, педагогічний колективи 
школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної 
підтримки» імені Софії Русової, вчені, керівники Полтав-
ського обласного та міського об’єднання всеукраїнського 
товариства «Просвіта», студенти та викладачі декількох 
Полтавських вишів, зокрема: ПНПУ імені В.Г. Короленка 
– студенти та викладачі психолого-педагогічного факуль-
тету, інституту економіки і права Університету «Україна» 
– студенти четвертого курсу (майбутні соціальні праців-
ники) та к.п.н. Л.П. Клевака, а також к.п.н. доцент ка-
федри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» Л.В. Ле-
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бедик, проф. В.Ю. Стрельніков та к.п.н. доцент кафедри 
соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології 
Кіровоградського державного педагогічного університе-
ту імені Володимира Винниченка, М.С. Доннік. Усвідом-
люючи актуальність педагогічної спадщини С.Ф. Русової 
в сучасних умовах, учасники круглого стола звертаються 
до педагогічної, учнівської громадськості, до територіаль-
ної громади, до студентів вищих закладів освіти Полтави 
з рекомендаціями: активізувати просвітницьку діяльність, 
спрямовану на роз’яснення та вивчення педагогічної спад-
щини Софії Русової; пропагувати педагогічні твори Софії 
Русової; враховуючи реалії сучасності, використовувати як 
навчально-виховний матеріал не лише педагогічні твори 
Софії Федорівни Русової, а і її життя як самовідданий при-
клад служіння народові та ін. На базі Полтавської спеціалі-
зованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти 
та соціально-педагогічної підтримки» імені Софії Русової 
2018 році також проведено Всеукраїнську науково-прак-
тичну конференцію  «Софія Русова та сучасна українська 
освіта», науково-практичний семінар «Соціалізація особи-
стості в умовах інноваційного середовища» та відкрито га-
лерею імені Софії Русової [4].

«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» – 
інноваційне освітнє середовище, що створює широкі мож-
ливості для задоволення територіальної громади у навчанні 
та формуванні компетентностей дітей: на початку ІІІ тися-
чоліття радикально змінюється державна освітня політика 
в Україні. Входження України в європейське освітнє сере-
довище, інтеграція національної системи освіти у світову 
й орієнтація на європейські та світові стандарти зумовили 
впровадження у зміст сучасної освіти компетентнісного 
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підходу. Нова парадигма як пріоритетне завдання освіти 
орієнтована на інтереси особистості, адекватні сучасним 
тенденціям суспільного розвитку, а також набуття компе-
тенції, ерудиції, формування творчості, культури особи-
стості, адже «Найдорожчий скарб у кожного народу – його 
діти», – писала Софія Русова [6, 7]. І у закладі працюють 
педагоги, «…люди, які свідомо відносяться до навколиш-
нього, які самі вірять у виховну силу знань», – так про 
справжніх педагогів писала Софія Русова.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» від 
13 жовтня 2018 року, за ініціативи Департаменту освіти і 
науки рішенням Обласної ради 14 лютого 2019 року було 
змінено найменування Полтавської спеціалізованої шко-
ли-інтернату №2 I-III ступенів «Центр освіти та соціаль-
но-педагогічної підтримки» імені Софії Русової Полтавсь-
кої обласної ради на Полтавську спеціалізовану мистецьку 
школу-інтернат I-III ступенів «Центр освіти та соціаль-
но-педагогічної підтримки» імені Софії Русової Полтав-
ської обласної ради. Це заклад спеціалізованої освіти I-III 
ступенів мистецького профілю, що забезпечує здобуття 
повної загальної середньої освіти та початкової профіль-
ної мистецької освіти, знаходиться в режимі постійного 
розвитку та творчого пошуку прогресивних технологій, 
головним завданням якого є ставлення до дитини, повага 
до неї прагнення знайти оптимальний спосіб до її ефек-
тивного навчання, виховання та соціалізації. Враховуючи 
навчально-методичне, кадрове, матеріально-технічне за-
безпечення та ефективний засіб диференціації навчання, у 
старшій школі введено профільне навчання, яке забезпечує 
більш глибоку підготовку старшокласників за художньо-е-
стетичним напрямком [2, 3]. 
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Освітній процес у школі здійснюється за двома цикла-
ми: загальноосвітнім, який забезпечує здобуття повної за-
гальної середньої освіти, та мистецьким, який забезпечує 
здобуття спеціалізованої мистецької освіти. На уроках, 
відповідно до освітньої програми учнів старших класів 
вивчають музичне мистецтво, малюнок, живопис, компо-
зицію, комп’ютерну графіку, художню культуру. Здобуття 
початкової профільної мистецької освіти у школі поєд-
нується з безпосередньою виконавською та іншою твор-
чою мистецькою діяльністю. Школа надає можливість 
отримати початкову мистецьку освіту за художньо-есте-
тичним, музичним та хореографічним напрямком. «Му-
зика, розуміння музичних творів, дає людям так багато 
насолоди і приємності, так освітлює життя, що виховний 
процес мусить бути спрямований на розвиток музичних 
нахилів дітей», – писала С.Ф. Русова [6, 7]. Мистецька ка-
федра школи працює і набирає свого розвитку, діти вивча-
ють різні напрями мистецтва та новітні тенденції сучас-
ної культури. У школі працюють клас гри на скрипці, на 
акордеоні та баяні. Здобувачі освіти мистецького закла-
ду вивчають нотну грамоту, музичну літературу, беруть 
участь в шкільних та позашкільних заходах, концертах, 
конкурсах. З духових інструментів учні опановують гру на 
трубі. На заняттях хореографії учні отримують перші уро-
ки грації, пластики, розвивають внутрішню дисципліну і 
увагу, можливість знайти своє внутрішнє «Я», навчитися 
висловлювати свої почуття за допомогою танцю. Також у 
навчальному закладі працюють гуртки декоративно-при-
кладного мистецтва: української вишивки, декупажу, бісе-
роплетіння, квілінгу, орігамі та виготовлення ляльки-мо-
танки. У період національного відродження зріс інтерес до 
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історії рідного краю, до вивчення витоків духовної культу-
ри українського народу. Без глибокого пізнання народної 
духовності і матеріально-побутової культури неможливо 
формувати нові цінності орієнтації в умовах державної 
незалежності. Протягом багатьох століть український на-
род безупинно творив своє, тільки йому властиве, духовне 
середовище. Кожна особистість, кожна місцевість були і 
є носіями національно-культурних і духовних традицій. 
Знаковим і символічним є те, що акція – «Рушник єдності 
юних науковців Полтавщини», стартував саме з Полтав-
ської спеціалізованої школи-інтернату №2 І-ІІІ ступенів 
«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені 
Софії Русової [4].

Найважливішим нововведенням закладу на сьогодніш-
ній день є те, що освітнє середовище адаптовано до особи-
стості вихованця, адже навчаються як обдаровані діти, так і 
діти з особливими освітніми потребами: тому окрім класів, 
що навчаються за програмою загальноосвітньої школи, 
у закладі функціонують класи з поглибленим вивченням 
окремих предметів, а для дітей з особливими освітніми по-
требами створені групи з інклюзивною формою навчання. 
Для дітей із мовленнєвими порушеннями створені лого-
педичні групи для проведення корекційних занять. Ство-
рюючи інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, 
способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, ви-
ховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх 
потреб та можливостей – учитель враховує рівень пізна-
вальних можливостей кожного вихованця, застосовує на 
заняттях різні прийоми організації навчальної діяльності 
дітей: за ступенем складності; за ступенем самостійності 
(за мірою допомоги вчителя); за обсягом. Для навчання ді-
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тей з особливими освітніми потребами використовуються 
ті ж методи, що й для навчання дітей з типовим рівнем ро-
звитку, проте особливості психофізичного розвитку учнів 
з обмеженими можливостями здоров’я обумовлюють інші 
способи застосування цих методів. Корекційно-розвит-
кові заняття також проводяться з урахуванням особливо-
стей навчально-пізнавальної діяльності учня. У кожному 
класі, де навчаються діти з особливими освітніми потре-
бами, педагогами закладу разом з комісією, до складу якої 
входили психолог, логопед, соціальний педагог та дирек-
тор школи розроблено індивідуальні програми розвитку, 
програми освітніх предметів адаптовано чи модифіковано 
для кожного користувача освітніх послуг. Індивідуальний 
навчальний  план та індивідуальна навчальна програма ро-
зробляється педагогічними працівниками за участю бать-
ків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується 
керівником навчального закладу. Така співпраця забезпе-
чить інформування батьків про потенційні можливості ди-
тини, динаміку її розвитку та врегулює комплекс супереч-
ливих питань, які виникають між батьками та вчителями 
в процесі навчання дитини. Враховуючи те, що навчаль-
ний заклад є школою мистецького напрямку, діти з особ-
ливими освітніми потребами із задоволенням займаються 
живописом, ліпленням. Через емоційне сприйняття краси-
вого в учнів виховується готовність до естетичної оцінки 
своїх малюнків, малюнків товаришів, а пізніше і творів 
мистецтва. Серед  вихованців з особливими освітніми по-
требами є обдаровані учні, які розвивають свої здібності 
у художній «Арт-студії імені В.Батуріна», що функціо-
нує при школі, беруть участь у різноманітних конкурсах, 
виставках, презентаціях. Так, нещодавно учень 5 класу Па-
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велко Артем (вихованець з особливими освітніми потреба-
ми) посів призове місце на конкурсі плакату в м. Києві та 
отримав диплом за кращу роботу. Заняття образотворчим 
мистецтвом позитивно позначається на емоційно-естетич-
ному сприйнятті, у дітей розвивається спостережливість, 
уява, фантазія. Це дозволяє дітям з особливими освітніми 
потребами реалізувати природний потенціал, інтегрувати-
ся у суспільство, сформувати соціально-побутову модель 
поведінки.

Таким чином, усвідомлюючи актуальність педагогічної 
спадщини С.Ф. Русової щодо національної системи освіти 
і національного, в умовах Полтавської спеціалізованої ми-
стецької школи-інтернату I-III ступенів «Центр освіти та 
соціально-педагогічної підтримки» імені Софії Русової 
Полтавської обласної ради освітнє середовище адаптовано 
до особистості вихованця; розширено й поглиблено спектр 
мистецького виховання, упроваджується підготовка дітей з 
особливими освітніми потребами до життя в соціумі, адже 
моделлю роботи педагогічного колективу є психолого-пе-
дагогічне проектування соціального розвитку особистості 
через призму соціалізації особистості, всебічно розвине-
ної, здатної до критичного мислення, патріота з активною 
життєвою позицією, здатного приймати відповідальні рі-
шення, змінювати навколишній світ, розвивати економіку, 
конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.                                                                                  
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Стрілець Наталія Леонідівна
Завідувач відділу з основного виду діяльності

Обласний комунальний музей Богдана Лепкого

ДЕКІЛЬКА ШТРИХІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ  
БОГДАНА ЛЕПКОГО В НІМЕЧЧИНІ

Богдан Лепкий (1872-1941) – письменник, вчений, пе-
дагог, публіцист, художник, промовець, перекладач, гро-
мадсько-культурний діяч, який своєю багатогранною 
діяльністю зробив значний вклад у розвиток української 
національної культури, у справу піднесення національної 
свідомості українського народу. Діяч вважав своїм безпо-
середнім обов’язком виховання майбутнього національно 
свідомого покоління українців, яке мало творити незалеж-
ну українську державу. Тому, куди б доля не закидала його, 
завжди слідував цій меті. 

Діяльність Богдана Лепкого в Німеччині не була пред-
метом окремого дослідження, що зумовлює актуальність 
цієї статті. Зенон Кузеля, перший біограф митця, торкнувся 
цієї теми у біографічному нарисі про Б. Лепкого та спога-
дах про нього [6, 8]. Українські дослідники у працях, при-
свячених діяльності еміграційних організацій українців, 
українській еміграційній періодиці, українським видавни-
цтвам за кордоном тощо, лише фрагментарно зверталися 
до постаті Богдана Лепкого [2, 5, 12, 14]. Лепкознавець 
Надія Білик у монографіях про Б. Лепкого та окремих ро-
звідках на даний час найповніше висвітлила окремі аспек-
ти співпраці діяча з українськими еміграційними організа-
ціями, українською періодикою за рубежем [3, 4].

Початок Першої світової війни назавжди змінив уклад 
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життя багатьох визначних діячів української культури, 
Богдана Лепкого в тому числі. Його родину не оминула 
участь багатьох українських біженців, зокрема політичної, 
наукової, мистецької еліти, що перед наступом російських 
військ покидала рідні місця і тікала до Європи. Чимало з 
них, Б. Лепкий з родиною також, восени 1914 року діста-
лися столиці Австро-Угорської імперії. Українцям тут до-
зволили мати свої школи, видавати часописи, проводити 
зібрання і навіть відновити роботу українських політичних 
організацій, а також створити нові — галичани 1 серпня 
1914 р. з «однозгідної волі всіх українських партій» утво-
рили Головну Українську Раду, наддніпрянські політичні 
емігранти «4 серпня 1914 р. створили Союз визволення 
України — безпартійну політичну репрезентацію націо-
нально-політичних та економічних інтересів українського 
народу» [14, с. 560]. Дуже швидко до наддніпрянців долу-
чилися і представники галицької інтелігенції, що теж ста-
ли активними членами Союзу визволення України. Щодо 
Б. Лепкого, то він «не партійник, з уродження оптиміст, з 
виховання націоналіст, в акції, в праці, в єднанню бачить 
життєву конечність, його звичайно тягне туди, де кипить 
робота» [6, с. 63], тому прагнув бути корисним всюди, де 
вирішувалось українське питання. З. Кузеля у біографіч-
ному нарисі про діяча писав: «Вчив (Б. Лепкий – Н.С.) у 
гімназії, пильно працював у «СВУ» і в «Культурній Раді», 
виголошував промови на святі Павлика, на святі Шевчен-
ка, на концертах для інвалідів в університетській залі, для 
стрільців у станиці і в «Лєрергавзі» для публіки. У «Віс-
нику Союзу визволення України» помістив чимало статей 
та всіляких своїх творів, для «Культурної Ради» зредагу-
вав декілька брошур, виготовив калєндар і співаник «Ще 
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не вмерла Україна» та зладив збірки «Тим, що полягли» й 
«Слово о полку Ігоревім», разом з О. Поповичем, А. Кру-
шельницьким і О. Кульчицькою зладив нам перший від 
польської Ради Шкільної незалежний народній буквар, в 
котрім, майже всі вірші, це його праця» [6, с. 62]. 

Активними членами СВУ, окрім Б. Лепкого, було багато 
відомих галицьких та буковинських діячів: В. Бачинський, 
О. Бачинський, О. Безпалко, Я. Веселовський, М. Возняк, 
Л. і М. Ганкевичі, М. Голубець, Р. Домбчевський, О. Наза-
рук, П. Карманський, І. Крип’якевич, В. Пачовський, Р. і 
С. Смаль-Стоцькі, В. Сімович, О. Грицай, Р. Перфецький, 
І. Пулюй, З. Кузеля, С. Рудницький, В. Старосольський, С. 
Томашівський та інші. Здобувши прихильність австрійсь-
кої влади, СВУ, «окрім політичної та інформаційно-дипло-
матичної діяльності, розвинув широку культурно-просвіт-
ницьку роботу, зокрема щодо національного усвідомлення 
полонених українців російської армії. Завдяки зусиллям 
Союзу в кінці 1914 р. було отримано дозвіл австрійських 
властей на відділення полонених українців від російських 
і переведення їх в окремі табори…» [14, с. 561]. Створені 
СВУ Просвітні відділи мали вести серед полонених куль-
турно-просвітню роботу. До складу цих відділів допуска-
лися особи, які стояли чи поділяли ідеологічні засади СВУ, 
серед них був і Б. Лепкий. «Діяльність Просвітніх відділів 
розгорталася за трьома напрямками: 1) просвіта взагалі, 
тобто вивчення окремих предметів в організованих шко-
лах, курсах і окремих викладах; 2) національно-політичне 
виховання; 3) практична наука організації громадського 
життя, тобто управління українськими громадами» [14, с. 
562]. Проте ця робота зустрічала чимало перепон, перш за 
все, від самих полонених, бо частина з них темні і бай-
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дужі до національного питання, просто боялися покарання 
після повернення до дому, інші – були переконані у мо-
гутності та непереможності Росії й вороже налаштовані до 
української національної ідеї, проте була й частина свідо-
мих українців. І лише завдяки невтомній та наполегливій 
праці членів Просвітніх відділів значна частина полонених 
пройшла велику національну еволюцію: від безпросвітніх 
противників до палких українців, прихильників ідеї само-
стійності України. 

Своє перше призначення Богдан Лепкий як співробітник 
Просвітнього відділу СВУ отримав восени 1915 р. у Фрай-
штат, проте не спішив з від’їздом, чимало роботи «трима-
ло» його у Відні. Тим часом керівництво змінило рішення 
і прийшло «візвання їхати до Раштату в Баденщині», «в 
половині листопада 1915 р. вибрався туди з родиною» [6, 
с. 67]. На час прибуття Б. Лепкого в таборі було уже нала-
годжено певну роботу, проте «може яка сотня людей при-
знавала себе Українцями й хіснувалася тими надбаннями 
таборової культури, — тисячі «терли матраци», вважали 
себе салдатами «його вєлічества» і на всі починання диви-
лися, як на німецьку інтригу, придуману на загибель душ 
православних. Їх логіка була така. Коли хочете нам що до-
брого зробити, то пустіть нас до дому і — кришка! Вони 
мізкували собі, що «учителі» (так називали членів «Про-
світнього Виділу») нарочно тримають полонених у таборі, 
щоб мати роботу й не йти на фронт, що вони ворогують 
на Росію, що, мовляв, ніякої України нема, бо в дома ніхто 
про неї не чув, — і так дальше» [6, с. 73]. У таборі Б. Леп-
кий викладав українську історію, літературу і культуру, тут 
уже треба було проявити усю педагогічну майстерність, 
щоб зацікавити своїм предметом, змусити прийти бодай 
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на одну лекцію. В цьому митцеві допомагала феноменаль-
на пам’ять та ораторські здібності. Як згадував сучасник 
митця «його виклади були дуже ріжнородними, але все 
однаково цікаві й мали незвичайно численну авдиторію, 
так що в Раштаті йому довелося викладати у великій те-
атральній салі, де 500-1000 дядьків з пильною увагою, а 
то й з захопленням слухало його палких слів і про «Слово 
о полку Ігоревім», і про Володимира Мономаха, і про по-
встання Козаччини, і про Шевченка та європейські впли-
ви на українську культуру» [8, с. 3]. Таборова робота не 
обмежувалася викладами, Лепкий брав активну участь у 
«вічах (загальних зборах полонених), де обговорювалися 
останні політичні й військові події, питання пов’язані з по-
бутом й життям у таборі» [12, с. 54], «масових читаннях», 
які передбачали як звичне читання української літератури, 
так і проведення лекцій на популярні теми «як українська 
і загальна історія, становище українців в Росії та Австрії, 
політичні системи держав світу, географія і природозна-
вство…» [12, с. 54]. Стояв діяч і біля витоків багатьох та-
борових організацій, що охоплювали всі ділянки життя в 
таборі: самоорганізацію, культурну та господарську сфе-
ри; активно займався театром; був безпосереднім учасни-
ком таборових концертів. Представники галицької інтелі-
генції заснували три бібліотеки: дві для полонених і одну 
для членів Просвітнього відділу, Лепкий доклав чимало 
зусиль для їх укомплектування [12, с. 54]. Важливу роль 
у національно-виховній роботі з полоненими відігравала 
таборова преса, що мала стати важливим доповненням 
до викладів. Першими редакторами часописів були члени 
Просвітнього відділу, а згодом весь процес перебирали на 
себе самі полонені, а газети з внутрішньо таборових става-
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ли навіть передплатними і поширювались в інших таборах. 
На сторінках раштатського «Розсвіту» Б. Лепкий друкував 
свої твори, статті. 

Через розбіжності у поглядах на методи роботи з по-
лоненими серед членів Просвітнього відділу табору в 
Раштаті Б. Лепкий у лютому 1916 р. переходить працювати 
до Вецляру. Тут так само активно включився в роботу усіх 
таборових інституцій, «а в кінці оснував і провадив дов-
гий час таборову «кустарню», що складалася між іншим із 
рисункової салі, гончарної, токарні й робітні музичних ін-
струментів» [8, с. 3]. Щоправда спочатку усі старання пра-
цівників Просвітнього відділу так само, як і в інших табо-
рах, викликали спротив. Сам діяч ось як про це згадував: 
«Найгірше було з т. зв. «унтєрами», що помадою мастили 
вуса. Виходило, що їх треба позбутися з українських та-
борів, але ж бо саме між ними скривалися корінні українці 
і то трохи грамотні. Треба було знайти якийсь підхід до 
них. Вони повинні були бачити в людей «Просвітнього 
Виділу» своїх приятелів, братів-опікунів» [11, с. 500]. І 
тут ниточкою для порозуміння ставала можливість «про-
фесорів» допомагати у вирішенні суто побутових справ, 
виконувати місію посередників між полоненими і керівни-
цтвом табору: «Один хотів, щоб перевести його до іншого 
бараку, де жив його приятель, другий до лікарні просився, 
третьому грозила кара за непорозуміння з німецькими на-
ставниками тощо. Всі ці прохання доводилось вислухову-
вати терпеливо, передавати голові «Просвітнього Виділу», 
а цей щоднини відбував нараду із своїм «українер-гавпт-
маном» та старався кожне прохання поладнати. Таким 
способом «Просвітній Виділ» поволеньки здобував собі 
довір’я серед полонених» [11, с. 500]. Полагоджував осо-
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бисті прохання полонених, а зверталися до нього навіть з 
інших таборів, і Богдан Лепкий, чим здобув собі довір’я 
та авторитет. Про що свідчить один з подячних листів від 
полонених: «Високоповажний пане професоре! Прино-
симо Вам щиру подяку за Вашу ласку й клопоти, завдяки 
яким ми опинились у цім таборі. При від’їзді у Ветцляр 
нам ад’ютант табора Пан Мінден казав, що ми їдемо на 
весь час до від’їзда на Україну…» [1, с. 198]. У таборі ще 
в кінці 1915 р. почав виходити часопис «Просвітній ли-
сток», перейменований згодом на «Громадську думку». 
Письменник був його постійним автором, навіть певний 
час редактором. У статтях, друкованих на сторінках газети 
містились заклики «до об’єднання заради однієї цілі — по-
вернути волю і незалежність Україні», публікувались істо-
ричні нариси М. Грушевського, П. Срібного, митрополита 
Шептицького, відомості про видатних діячів української 
науки, культури, обговорювалося становлення української 
держави та ін. [5]. Діяли в таборі оркестр та хор, які досяг-
ли доволі високого рівня, їхні номери складали основу не 
лише таборових, а й «гастрольних» концертів: «у Ґісені, в 
університетській салі і в салі консерваторії у Вайльбурґу. 
Була це перша симфонічна українська оркестра, яку я чув, 
а кращий хор почув я що лиш тоді, як Кошиць зі своєю спі-
вацькою дружиною приїхав. Церковний концерт вецляр-
ського табору (хор, солісти, оркестра і великий орган), на 
котрого програму зложилися твори українських компози-
торів, заповнив величавий вецлярський старинний храм і 
був, можна сказати, культурною сенсацією, бо німці таких 
високих артистичних осягів по наших полонених земляках 
ніяк не сподівалися» [10, с. 333]. Сам Богдан Лепкий та-
кож був безпосереднім учасником деяких таких концертів. 
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З особливим захопленням митець також згадував концерт 
у вецлярському таборі відомого співака Модеста Менцін-
ського, який відбувся 6 лютого 1916 р. На згадку про цю 
подію було видано навіть окрему пам’ятну брошуру, до 
якої увійшов вірш Б. Лепкого «До народної пісні», присвя-
чений М. Менцінському [13, с. 22-23]. 

Окремо варто згадати про таборові театри як ще один 
спосіб залучення полонених до просвітньої роботи. Б. 
Лепкий згадував: «Скрізь по таборах, де вони (полонені – 
Н. С.) більшими гуртами пробували, театр належав до най-
любіших способів потіхи і розваги. Він їм нагадував рід-
ний край і рідне життя, помагав перенестися туди душею і 
на годину-дві забути про таборові злидні» [10, c. 332]. До 
театру полонені «горнулися», любили його, «взагалі ніхто 
не жалував праці для театру. Кравці шили костюми, другі 
вишивали сорочки, шевці сап’янці готовили, щоб «виста-
ва» вийшла якнайкраще. В групі були справжні артисти 
(Біличенко, Кривусів і другі), була й акторська заздрість, 
котра театрові не виходила на шкоду…» [10, с 333]. Знову 
ж таки в особі Б. Лепкого, палкого шанувальника Мельпо-
мени, знаходили порадника і помічника, зокрема у справі 
підбору репертуару, який складали «особливо твори істо-
ричні і побутові», а до шевченківських днів ставили його 
сценічний пролог «На Тарасовій могилі». 

Крім уже згаданого, Б. Лепкий ще кожного тижня виїз-
див до полонених, що працювали на сільськогосподарсь-
ких роботах або фабриках, так звані робітничі бригади, 
а також з інспекціями в інші табори. Ще були виклади в 
таборі офіцерів-українців у Ганновер-Мюнден, де велася 
підготовка фахівців з різних галузей знань для майбутньо-
го українського війська. Б. Лепкий разом з В. Сімовичем, 
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З. Кузелею та Р. Смаль-Стоцьким читали «лекції з україно-
знавства: історії України, літератури, етнографії, географії. 
Найбільша увага зверталася на вивчення української мови 
та діловодства» [14, с. 569]. Паралельно у такому напруже-
ному графіку письменник знаходив час і для творчої пра-
ці — писав вірші, оповідання, наукові розвідки. Син мит-
ця так описував його звичний робочий день: «Батько весь 
день був зайнятий у таборі. Викладав у т. зв. Народному 
університеті, провадив окремі курси рисунків і малювання 
та щойно ввечері приходив додому, де вже ждали на ньо-
го гості, старшини та звичайні полонені. А пізно вночі за-
сідав знову до праці. Приготовляв різні видання «Союзу 
визволення України» до друку або писав свою трилогію. 
Здебільшого продовжував цю працю ще ранніми ранками, 
поки пішов до табору» [11, с. 501]. Син у спогадах «При-
чинки до ґенези трилогії «Мазепа»» також стверджував, 
що саме табір полонених у Вецлярі та робота батька над 
освідомленням його утриманців тісно пов’язані з написан-
ням і деяких художніх творів, зокрема епопеї про гетьма-
на Мазепу: «Батько рахувався з вимогами часу. Він мав на 
увазі пекучу потребу відповідної лектури для полонених, 
бо хотів блиском гетьманської булави вибити їм з голови 
почуття меншевартості, а чином великого гетьмана, союз-
ника могутнього володаря Карла ХІІ, розкрити московські 
звірства» [11, с. 499]. 

Влітку 1917 року Б. Лепкий отримав нетривалу відпуст-
ку і поїхав до Відня. Дорогою відвідав табір біженців у 
Ґмінді, де поспілкувався із земляками з Бережанщини. Тут 
почув оповіді про жахливе становище біженців-україн-
ців, яких уже не пускали далі західних меж Галичини. 
Отримавши спеціальний дозвіл, навіть їздив у ті табори 
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з інспекцією, щоб на місці ознайомитися з ситуацією і 
знайти можливі шляхи вирішення чи полегшення склад-
них ситуацій, особливо з харчуванням. Доїхав до Львова 
та рідного Жукова, навіть мав намір побачитись з братом 
Левком, що стояв зі стрільцями під Конюхами, проте заго-
стрення боїв змусило тікати. Знову повернувся до Вецляру, 
а побачене знайшло відображення не лише у звіті, а й ста-
ло основою багатьох художніх творів («Intermezzo», «Наш 
Міньйон», «Ноктюрн» та ін.).

Після революційних подій у Росії серед полонених у 
таборах почалося незвичайне пожвавлення, з нетерпінням 
чекали нових газет, а з ними й новин з дому. Це був уже 
прояв клопіткої роботи працівників Просвітніх відділів, Б. 
Лепкого в тому числі, що з невиразної сірої маси постав 
свідомий український громадянин, який готовий зі зброєю 
в руках захищати свою землю. Вкінці 1917 р. на підтрим-
ку та оборону української державності було сформовано у 
німецьких таборах дві дивізії синьожупанників, і дивізію 
сірожупанників в австрійських [14, с. 568-569]. Деякі з цих 
вояків згодом листувались з діячем, як от: «Шановний Пан 
Професор! Пишу Вам з Київа, о якому ми з Вами говорили 
не іден раз, бувши в таборі, що якби живо на свій рідний 
край. Тепер я дочекався того часу, що пишу Вам з Київа…» 
[1, с. 203-204]. 

Влітку 1918 року СВУ оголосив про свою ліквідацію, 
проте просвітня праця в таборах продовжувалася і Лепкий 
залишився у Вецлярі. Працював у таборі уже як співробіт-
ник Комітету культурної допомоги полоненим українцям 
в Німеччині, а це ті ж виклади, лекції, ведення гуртків, 
полагодження справ полонених при поверненні в Україну 
тощо. Роботу Котмітету продовжила створена у на почат-
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ку 1919 р. Українська військово-санітарна місія. Б. Лепко-
го було запрошено до праці у ній, про що свідчить лист 
заступника голови А. Журавля та завідуючого культур-
но-просвітнім відділом д-ра В. Сімовича: «Високопова-
жаний Пане професоре! Українська Військово-санітарна 
Місія запрошує Вас до Культурно-просвітньої праці для 
полонених українців, почавши від 1 жовтня 1919 року, й 
визначуємо Вам платню по штатам 1764 м. 71 фен. місяч-
но. Ваші обов’язки були б: фейлетон для кожного числа 
газети «Шлях» популярно-наукового змісту в першу чер-
гу, белетристичного змісту у другу — і об’їздка таборів із 
викладами» [1, с. 187]. Стараннями працівників Місії по 
таборах організовувались «Українські громади», «Україн-
ські Комітети», діяли таборові школи, драматичні гуртки, 
відбувалися виклади з українознавства, тобто продовжува-
лась робота, ведена Просвітніми відділами СВУ. 16 серпня 
1919 року Богдан Лепкий промовляв від імені українсько-
го посольства на відкритті пам’ятника померлим україн-
цям, полоненим царської армії у Вецлярі. У промові діяч 
наголосив на значенні праці полонених в таборах, на важ-
ливості їхнього внеску в українські національно-визвольні 
змагання: «Багато, дуже багато з них лягли кістьми в чужій 
землі, не на полі слави, а з кайданами на руках. І з тих оце 
кісток, з тої туги, сліз і зітхання, з тих нездійснених мрій 
і бажань виріс оцей пам’ятник білий, простий, як прості 
були покійні, суворий, як їх доля, зимний, як дотик смерті. 
Нехай же він стоїть на вічну честь і пам’ять. … А нам, 
дорогі браття, треба пильно дбати, щоб їх батьки і діти не 
осталися безпомічними в горі, щоб їх нащадки знали, за 
що гинули предки, нам треба кінчити діло, діло визволен-
ня України, за яке вони принесли найбільшу жертву, жерт-
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ву власного життя; кожний з нас мусить працювати пильно 
де, як і коли тільки може, щоб признані нам були права 
великого, вольного, культурного народу» [9, с. 336-337]. 

Таким чином, культурно-просвітницька та національ-
но-виховна робота Богдана Лепкого у таборах для війсь-
ковополонених російської царської армії сприяла пере-
творенню полонених на політично освічених національно 
свідомих громадян, допомагала формувати ідейні засади 
українського національно-визвольного руху у ХХ ст.

На початку 1921 р. Богдан Лепкий переїжджає до Бер-
ліна, де одразу активно включається у вир громадсько-
го життя. Як колись у Кракові, «його скромна хата при 
Кірхштрасе 8, пізніше затишний домик у Ванзее стають 
улюбленим центром української колонії, що шукала там 
не тільки теплого серця й розваги, але й поради та допо-
моги» [8, с. 3]. За словами того ж Зенона Кузелі, Богдан 
Лепкий стає діяльним членом усіх українських товариств: 
«Українського Червоного Хреста», «Української Грома-
ди», був серед організаторів «Товариства вищої освіти», 
підтримував контакти зі «Спілкою студентів-українців». 
Щоб допомогти молоді поступити у німецькі виші, Б. Леп-
кий очолив окрему іспитову комісію для складання «ма-
тури». Був бажаним промовцем на концертах, вічах, адже 
«його промови робили завсіди велике вражіння, бо ж Леп-
кий вроджений і природний промовець» [8, с. 3]. У 1921 р. 
викладав на «Курсах українознавства» при посольстві УНР, 
які користувалися великою популярністю серед українців 
Берліна, про що свідчать спогади сучасника: «на виклади 
його приходила не лиш молодь, але й старші громадяне й 
громадянки, навіть міністри УНР» [6, с. 85]. Належав Бог-
дан Лепкий також до управи «Курсів заочної освіти», які 
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працювали при видавництві «Українське слово». «У 1924-
1926 рр. за редакцією проф. В. Коваля і співредакцією Б. 
Лепкого та З. Кузелі виходили навчальні посібники «Кур-
си заочної освіти». Організатори курсів співпрацювали з 
педагогами і фахівцями з різних галузей знань, що на той 
час перебували у Берліні, охоплюючи широкий спектр на-
вчальних дисциплін» [2, с. 495]. Сам Б. Лепкий написав 
для них практичну граматику української мови. 

Ведучи мову про діяльність Богдана Лепкого в Німеч-
чині, не можна не згадати про його плідну роботу в емігра-
ційних часописах того часу. Розпочалась вона із друкова-
ного органу СВУ «Вісника союзу визволення України», на 
сторінках якого митець впродовж 1915-1917 рр. опубліку-
вав чимало своїх художніх творів, написав багато статей. 
У дописах Б. Лепкий не просто подавав огляд тогочасних 
військових подій, а й чітко формулював та висловлював 
національно-політичні інтереси українців, порушував 
проблеми культурно-політичного відродження українсько-
го народу («На новім порозі» та «Кінець української волі», 
написані для «Пам’яткової книжки СВУ і календаря на 
1917 рік»). Часто провід СВУ закликав митця дописувати й 
до інших видань організації, а на сторінках згадуваного ча-
сопису часто подавав інформацію про вихід нових творів 
письменника чи видань під його редакцією. Як зазначає 
Н. Білик, «Вісник СВУ» був на той час доволі солідним 
позапартійним виданням і об’єднував навколо себе людей 
різних ідейних переконань, мав постійних читачів у Відні, 
Львові, Берліні, Чернівцях і, навіть, в Наддніпрянщині. А 
це, в свою чергу, було свідченням високого рівня роботи 
редакції та співробітників, серед яких був і Богдан Лепкий. 
Стараннями та коштом СВУ на еміграції вийшло багато 
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українських видань — календарі, співаники, наукові праці, 
збірки поезій — на палітурках великої їх частини можна 
прочитати ім’я Лепкого як автора чи упорядника. Особли-
во популярною була його розвідка «Чим жива українська 
література?», опублікована спочатку на сторінках «Вісни-
ка…», а згодом окремою брошурою [3, с. 48-50]. 

Із газетою «Шлях», яка виходила у Зальцведелі старан-
нями «Української військово-санітарної місії», Богдан Леп-
кий співпрацював впродовж 1919-1920 рр. Як співробіт-
ник редакції та «Української військово-санітарної місії» 
Лепкий тут друкував не лише публіцистичні твори, а й ху-
дожні — вірші, оповідання, нариси, також наукові розвід-
ки («Шевченко про мистецтво»), критичні замітки тощо. 
Головний редактор часопису Зенон Кузеля, окреслюючи 
сфери діяльності митця в Німеччині, влучно зазначив: «В 
«Шляху» лежить багато невидної й дрібної праці Лепкого. 
Він редагував фейлетони, а крім цього писав багато статей 
(особливо культурного змісту), з яких деякі мають непро-
минаючу вартість» [6, с. 83]. До 50-річчя митця та 25-ліття 
його творчої діяльності З. Кузеля уклав бібліографію спад-
щини Б. Лепкого. І ось тільки на статті та літературно-на-
укові праці, друковані в «Шляху» припадає 25 позицій [7], 
що ще раз підтверджує сказане вище. Варто зазначити, що 
чимало статей, автором яких є Б. Лепкий, друкувались не 
підписаними, зокрема т. зв. «передовиці», тому говорити 
про остаточну цифру ми не можемо. Більшість з відомих 
нам дописів також не завжди підписані повним ім’ям та 
прізвищем, частина псевдонімами та криптонімами [4, с. 
14]. 

«Українська Громада» Берліна заснувала у 1920 р. часо-
пис «Нове слово», з часом змінивши назву на «Українське 
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слово». Богдан Лепкий разом із Зеноном Кузелею, Дми-
тром Дорошенком та Володимиром Леонтовичем входив 
до редакції не лише часопису, але й одноіменного видавни-
цтва. Видання фінансувалося представниками гетьмансь-
кого руху й обстоювало «ідею незалежності і суверенності 
Української Держави і гетьманство як найбільш відповід-
ну форму державного устрою України» [4, с. 18]. За період 
співпраці з часописом митець надрукував на його сторін-
ках чимало статей. Тільки у вже згадуваній бібліографії З. 
Кузелі вони займають більше 60 позицій [7]. Як зазначає 
лепкознавець Н. Білик, за тематикою «ці публікації були 
живим відгуком автора на суспільно-політичні події в Га-
личині та на «великій Україні», водночас вони віддзерка-
лювали патріотичні прагнення української еміграції» [4, с. 
18]. 

Співпраця з новим ілюстрованим тижневиком «Літопис 
політики, письменства і мистецтва», редактором якого був 
знаний історик Степан Томашівський, заімпонувала Бог-
дану Лепкому тим, що перед співробітниками було чітко 
викладено мету видання, а саме воно «не буде служити 
жадній політичній партії, ні жадній доктрині, натомість 
змагатиме до поглиблення і поширення української націо-
нальної думки й культури шляхом основного самопізнан-
ня, поважної критики та систематичного ознайомлювання 
читачів з головними проявами  політичного й культурного 
життя західного світу» [4, с. 30-31]. Таке формулювання ві-
дображало і особисту позицію Б. Лепкого. Адже, беручись 
до співпраці з еміграційними часописами, діяч ніколи не 
керувався якимись власними політичними вподобаннями 
і, тим більше, ні в якому разі не прагнув своїми публікація-
ми здобути собі певні бонуси в тих чи інших політичних 
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колах. Для «Літопису…» Б. Лепкий написав декілька ста-
тей, які не втрачають своєї актуальності. У таких дописах 
як «Перший німецький голос про Гоголя», «Чи українці?», 
«І чужому научайтесь – свого не цурайтесь» та ін. публі-
цист сміливо доводив українськість деяких українських 
письменників, художників, композиторів, яких і по сьо-
годні імперські ідеологи називають «великими русскими». 
Водночас дослідник не забував знайомити українських 
емігрантів з кращими представниками зарубіжного мис-
тецтва, зокрема літератури (розвідки «Отто Бравн», «Арне 
Ґарборґ», «Теодор Шторм», «Байрон»). 

Публікаціями власних художніх творів, фейлетонів, 
науково-популярних розвідок, статей-«передовиць» на 
сторінках українських еміграційних часописів Богдан 
Лепкий відіграв важливу роль у формуванні національної 
ідеології, вихованні майбутніх поколінь українських па-
тріотів-соборників, борців за українську державність у ХХ 
ст. 

Ще однією сторінкою життя Б. Лепкого в Німеччині 
є його робота в українських еміграційних видавництвах 
«Українське слово» та «Українська накладня» Якова Орен-
штайна. Тут не тільки вийшли друком збірки його худож-
ніх творів, наукові розвідки, значну частину своєї праці у 
видавництвах діяч присвятив «пекельній праці редакто-
ра», підготувавши до появи у світ 62 томи творів україн-
ської класики з ґрунтовними дослідженнями, примітками 
і коментарями, антологію української поезії «Струни», 
«Слово о полку Ігоревім», переклади дитячих творів світо-
вої класики («Заворожена королівна», «Казки Андерсена», 
«Казки Фенельона», «Наші казки», «Казки братів Грім-
мів», «Казки Гауфа», «Кіт в сап’янцях», «Робінзон Крузо» 
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та інші), здійснив наукову, текстологічну та редакторську 
підготовку одно-, дво- та п’ятитомного видання творів Т. 
Шевченка, кілька популярних видань «Кобзаря». Часто, 
коли видавництво переживало фінансові труднощі, працю-
вав і над художнім оформленням видання. Таким чином, 
можна говорити і про значний внесок Б. Лепкого у скарб-
ницю української видавничої справи. 

9 листопада 1922 р. Українська громада Берліна у ве-
ликій залі при посольстві УНР влаштувала для Б. Лепко-
го великий вечір, що став виявом шани за його визначні 
заслуги на ниві української культури. Зворушений такою 
увагою, ювіляр у промові-відповіді зробив своєрідний під-
сумок власної праці за час перебування в Німеччині: «Всі 
ми, я і мої покійні та живі ще товариші пера, настроєні 
були на цей сам акорд, акорд визвольної ідеї, акорд пра-
ці для здійснення наших народніх ідеалів, акорд віри, що 
наша слушна й справедлива справа не пропаде, а вийде 
переможцем» [6, с. 87]. Видавництва пошанували митця 
окремими виданнями: в «Українській накладні» вийшло 
двотомне зібрання його вибраних творів під назвою «Пи-
сання», а «Українське слово» під редакцією З. Кузелі вида-
ло «Золоту Липу: Ювілейну збірку творів Богдана Лепкого 
з його життєписом, бібліографією творів і присвятами». 
У грудні 1925 р. Богдан Лепкий з родиною повернувся до 
Кракова.

Різнобічна діяльність Богдана Лепкого як письменни-
ка, вченого, редактора, журналіста, промовця, педагога, 
культурно-просвітнього та громадсько-політичного діяча в 
Німеччині була спрямована на популяризацію української 
національної ідеї серед широких кіл українського грома-
дянства, на її утвердження в свідомості кожного українця, 
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який мав бути готовим до участі у національно-визвольній 
боротьбі за незалежну українську держав.
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Розділ V Сучасні методи публічної діяльності як акту-
альність меморіального музею в культурному ландшафті 
міста.

Яковлева Ірина 
молодший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії
грінченкознавства Інституту філології

Київського університету імені Бориса Грінченка

АКТУАЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В 
НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ПРАКТИКАХ

У сучасному світі університет давно виконує не лише 
функції закладу підготовки фахівців. Місія вищого на-
вчального закладу – збереження, творення та прищеплення 
новим поколінням культурних цінностей, а отже універси-
тет як такий є важливою частиною цивілізаційного посту-
пу суспільства загалом.

В означеному контексті на увагу заслуговують універси-
тетські музеї та подібні практики освітньої діяльності ви-
щих навчальних закладів. 

Роль університету в суспільному розвиткові досліджу-
вали численні видатні філософи та науковці. Зокрема ви-
світлювали різні аспекти цього питання у своїх роботах І. 
Кант, Й. Фіхте, М. Вебер, Х. Ортега-і-Гассет, К. Ясперс та 
ін.

Освітній процес університетів ХХІ ст. передбачає не 
тільки власне навчання, а й численні культурні практики, 
покликані усебічно формувати особистість випускника та 
підвищувати рівень освіченості суспільства загалом.
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Визнані дієвими та стали вже традиційними для сучас-
них університетів такі практики, як формування власної 
корпоративної культури та музейна діяльність [2]. Універ-
ситетський музей покликаний впливати в першу чергу на 
здобувачів освіти в закладі, але не в останню – на суспіль-
ство в цілому.

Традиція створення музейних середовищ при закладах 
освіти в Україні відома ще з першої половини позамину-
лого ХІХ ст. Попередники сучасних музеїв – колекції книг, 
картин, старожитностей тощо – почали формуватися як 
повноцінні музеї майже одночасно і як самостійні музеї 
різних профілів, і як музеї університетські. Так, 1806 р. 
було відкрито Миколаївський музей, основою якого стали 
матеріали археологічних розкопок, а вже наступного 1807 
р. при Харківському університеті було відкрито декіль-
ка музеїв – Археологічний, Зоологічний, Мінералогічний 
і Музей образотворчих мистецтв. Пізніше, тобто у другій 
половині ХІХ ст. розвиток музейної справи став іще інтен-
сивнішим [3].

Своїм бурхливим розвитком музейна справа в Україні 
завдячує діяльності видатних постатей національного 
відродження. 

Зокрема Борис Грінченко відомий також як упорядник 
колекції українських старожитностей культурного діяча та 
мецената В. Тарновського.

У свою чергу Музей Бориса Грінченка – не лише яс-
кравий приклад нових освітніх і культурних практик су-
часного університету. Музейна експозиція та дослідниць-
ка діяльність – своєрідне інтелектуальне середовище, що 
дозволяє переосмислювати та доповнювати відомості про 
постать Бориса Грінченка в культурному та суспільному 
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житті України кінця ХІХ – початку ХХ ст. [2].
Від свого заснування в 2010 р. Музей Бориса Грінченка 

став предметом уваги дослідників, які присвячували Му-
зею свої публікації. Серед них творці Музею та співробіт-
ники Київського університету імені Бориса Грінченка А. 
Мовчун, О. Дудар, Н. Богданець-Білоскаленко та ін.

Експозиція Музею вибудувана за хронологічно-тери-
торіальним принципом, що дозволяє усебічно висвітлити 
багатогранну діяльність видатного громадсько-культурно-
го діяча, педагога, просвітника, письменника, видавця, мо-
вознавця, етнографа… перелік галузей суспільного життя, 
в яких плідно працював Борис Грінченко, з кожним новим 
дослідженням тільки розширюється.

Структурувати музейну експозицію допомогло те, що 
сама біографія діяча чітко означена різними місцями його 
проживання та праці. Так, Борис Грінченко побачив світ на 
Слобожанщині в батьковому хуторі Вільховий Яр під Хар-
ковом; учителював на Харківщині й Луганщині (тоді Кате-
ринославщина); півтора року його життя минули на Хер-
сонщині за нудною роботою статистика; етнографічній та 
видавничій роботі присвятив чернігівський період життя; 
науковій – київський, відійшов у вічність в італійському мі-
стечку Оспедалетті.

Тому перший розділ «Слобожанщина» (1863-1875 рр.) 
представляє дитинство майбутнього письменника, його ро-
дові корені. Другий, Харківський (1875-1885) період життя 
Б. Грінченка представляють фотонатурні зйомки Харкова 
кінця ХІХ ст., документи того періоду та інші експонати, 
присвячені навчанню та становленню особистості просвіт-
ника. Тут же знаходяться харківські фото Бориса та його 
дружини Марії, фотокопії листів, спогадів та свідоцтва він-
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чання молодої пари у Воскресенській церкві м. Харкова.
Херсонський період (грудень 1885 – червень 1887 рр.) 

життя Б. Грінченка тривав усього півтора роки, але також 
представлений окремо. На стенді – херсонські фото Бори-
са, Марії і їхньої доньки Насті, фотокопії документа про 
посаду помічника молодшого статистика земської управи, 
щоденника та ін.

Восени 1887 року розпочався луганський період життя 
Б. Грінченка, один із найплідніших у його творчості пись-
менника. Саме тут, в селі Олексіївці на Луганщині, Борис 
Дмитрович написав і надрукував 196 творів різноманітних 
жанрів (у Музеї представлена частина цих видань 20-их 
років ХХ ст.)

Чернігівський період (1898-1902) представлений фото-
копіями будівель старого міста, пов’язаними з діяльністю 
Б. Грінченка: будинок губернської земської управи, в якій 
він працював, жіночої гімназії, в якій навчалася Настя, чис-
ленними фотографіями та виданнями того часу, фотокопії 
спогадів та ін.

Київський період життя (1902-1909 рр.) Б. Грінченка 
пов’язаний насамперед із роботою над «Словарем україн-
ської мови». На стендах розміщені фото Києва початку ХХ 
ст., коли сюди переїхали Грінченки. В експозиції можна по-
бачити словникові чернетки, фотокопії двох листівок від І. 
Нечуя-Левицького, у яких той пропонує слова для введен-
ня в Словник, видання І тому Словника 1907 року, а також 
численні видання, документи та фотографії того часу.

Італійський період (1909-1910) життя Б. Грінченка – 8 
місяців його перебування на лікуванні. На стенді – чор-
но-білі фото міста Сан-Ремо, фотокопії листів і листівок із 
побажаннями одужання, свідоцтво про смерть, виписка з 
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метричної книги про відспівування Б. Грінченка в право-
славній церкві м. Ментон (Франція), некрологи на сторін-
ках преси, фото похоронної процесії та ін.

Останній стенд розповідає про вшанування пам’яті Б. 
Грінченка.

У вітрині знаходяться перша книга спогадів про Б. Грін-
ченка «Над могилою Б. Грінченка» (1910), перша моно-
графія «Борис Грінченко. Про життя його та діла» (1919) 
та ін. У Музеї експонується також унікальний предмет – 
табличка з дверей кв. № 6, у якій народився український 
Грінченків Словник.

Бачимо отже, що попри обмежені можливості музейної 
експозиції, наповнення її структуроване таким чином, щоб 
максимально використати всі можливості музейного про-
стору головного корпусу університету. 

Крім того, така структура експозиції, окрім виконання 
завдання збереження спадщини Бориса Грінченка, спрямо-
вана також на популяризацію його постаті шляхом різних 
форм музейної роботи серед студентів і педагогів.

Музей Бориса Грінченка відкрито для відвідування. У 
2019-2020 н. р. було розроблено та апробовано зі студен-
тами-першокурсниками різних спеціальностей Київського 
університету імені Бориса Грінченка та частково учнями 
Університетського коледжу новий формат екскурсій – екс-
курсія-квест.

Численні схвальні відгуки, отримані від самих студентів 
і педагогів (керівників груп) свідчать про успішність но-
вовведення. Колектив Музею тому планує продовжити 
практику проведення екскурсій у форматі квесту й для пер-
шокурсників, що відвідуватимуть Музей наступного на-
вчального року.
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Успішним став і проект «Віртуальна екскурсія Музеєм 
Бориса Грінченка» з використанням технології моделюван-
ня простору Музею та його експозиції за допомогою па-
норамної фотозйомки та подальшої обробки відповідними 
програмними засобами. Отриманий таким чином макет 
Музею дозволяє створити ілюзію присутності та пересува-
тися його віртуальним простором [6].

Ще одна культурна практика експозиційної роботи Му-
зею також пов’язана з професійною підготовкою студентів 
Університету. Адже функціонування музейних осередків 
вищих навчальних закладів традиційно має метою якнай-
повніше надати можливості для культурного та професій-
ного зростання.

Попередні роки існування Музею (2012-2018) були від-
значені також підготовкою нових екскурсоводів для Музею 
з числа найактивніших студентів.

З розробкою екскурсій-квестів від цієї практики відмо-
вилися, як від малоефективної, але сприяння професійній 
підготовці не припинено. 

Наразі (тобто у 2018-2019 рр.) Музей успішно виконував 
функцію бази практики для студентів Інституту філології, 
деякі з яких і надалі пов’язали свою дослідницьку роботу 
(та професійне зростання) з роботою в Музеї.

Події початку 2020 р. (зокрема карантин) спричинили 
прикру затримку з роботою над проектом оновлення експо-
зиції Музею. Основна тема, що дала свою назву проектові 
оновлення експозиції: «Борис Грінченко в європейському 
соціокультурному просторі». Поки що окремий стенд пред-
ставляє лише останній, італійський період життя діяча, і 
праця його з представлення українського народу загаль-
носвітовій спільноті висвітлена недостатньо.
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Результати роботи над проектом оновлення експозиції 
вирішено представити у віртуальному просторі. Так з’я-
вилися відповідний розділ на сторінці науково-дослідної 
лабораторії грінченкознавства на сайті Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка та серія «репортажів» про 
роботу НДЛ над оновленням музейної експозиції на сторін-
ці в соцмережі Facebook.

Робота над дослідженням діяльності видатного просвіт-
ника продовжується. Зараз відвідувачі Музею Бориса Грін-
ченка отримують усе більше можливостей не лише ознай-
омитися з основними фактами його життєвого шляху, а й 
дізнатися про ті сфери його діяльності, що досі залишалися 
маловідомими, але актуальні й для сьогодення. Так, робота 
Бориса Грінченка з популяризації досягнень світової куль-
тури серед найширших верств українського суспільства й 
одночасно самовіддана праця з інтеграції України в загаль-
ноєвропейський культурний контекст отримує своє про-
довження в культурних практиках Київського університету 
імені Бориса Грінченка.

Надзвичайно важливий напрям діяльності співробіт-
ників Університету – забезпечення якнайширшого доступу 
до творчої спадщини Бориса Грінченка.

Застосування можливостей всесвітньої мережі, розробка 
нових форм екскурсійної роботи зі студентами та іншими 
відвідувачами тощо яскраво демонструє весь обшир мож-
ливостей впровадження інноваційних підходів у сучасному 
грінченкознавстві. Таким чином Музей Бориса Грінченка 
попри обмежені можливості університетського музею не 
тільки ефективно виконує головну мету популяризації по-
статі видатного просвітника, але й долучається до реаліза-
ції місії Університету загалом.
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