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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 
Вперше на краєзнавчих теренах степу Владислав Сердюк заявив 

про себе у 2010-у. Його зусиллями світ побачили “Записки Сердюка 
Николая Павловича” – книга про життєвий шлях вчителя фізики 
Кіровської середньої школи. Нині селу Кірове повернено його одну із 
колишніх назв – Бокове. Незважаючи на обмежений наклад, сто 
примірників, спогади стали надбанням нашого закладу, музею історії 
Долинського району. З їх сторінок красномовно пломеніє дух українця: 
непокірного, стійкого, справедливого. Це була перша книга із 
задуманої серії “Родовід Сердюків”. 

Владислав Сердюк увірвався у краєзнавчий простір краю і новим 
підходом, і неупередженим, українським баченням нашої історії. Він 
видавець і автор п’яти історико-краєзнавчих збірників “Інгульський 
степ” 2016–2020 років. 

Не помилюся, якщо скажу, що подібних видань на теренах краю ще 
не виходило. Про спрямування збірників говорить перелік напрямів 
друкованих матеріалів: історія, краєзнавство, родовід, джерела, 
спадщина. Донесені до читача вони переконують, що так глибоко, як це 
робить В. Сердюк, ще ніхто навіть не намагався розорювати історичні 
перелоги Долинщини. Більше того, його дослідження виходять далеко 
за межі району, охоплюють простори межиріччя між Бугом і Дніпром. 

Поринувши у ще не підняті пласти архівів початку заселення території 
краю, він сміливо пішов на демонтаж радянського бачення історії, 
розробленого “дослідженнями” півстолітньої давності, коли під час 
підготовки “Історії міст і сіл УРСР" подіям дорадянського часу 
рекомендувалось відводити вкрай обмежену, а часом і спотворену 
інформацію. 

Для формування краєзнавчих поглядів він залучає спеціалістів – 
автори, твори яких свого часу були недоступні або мали обмежений доступ 
і не могли стати надбанням сучасників. Варті на увагу дослідження Наталії 
Полонської-Василенко, киян Анатолія Пивовара й Олександра Галенка. 

Владислав Сердюк пропонує глибоке вивчення документів ХVІІІ – 
ХІХ століть. Це час заселення краю, виникнення поселень із їхніми 
самобутніми назвами, людьми, історією. Його видавнича діяльність 
дозволяє поставити знання про край на архівний фундамент, 
відправити назавжди в небуття ідеологізоване, наносне і навіяне. 
Видані ним збірники своїм інформаційним багатством, посиланнями на 
джерела, поглиблюють знання дослідників про Кіровоградщину та інші 
краї, підказують напрями роботи, розширюють географію пошуків. 

Опрацьовуючи краєзнавчі підвалини, автор глибоко проникає у 
світ міфів, легенд і розповідей про наш край. Долинщина, завдячуючи 
багаторічному виходу краєзнавчого видання “На землі, на рідній” 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 6 

Григорія Гусейнова, напрацюванням Михайла Шеремета, його книгам 
“Осінні мотиви”, “Я родом з Варварівки”, має найбагатшу фольклорну 
історію в Приінгуллі. В роботах В. Сердюка багато переказів минулого 
знайшли своє документальне обгрунтування. Разом з тим він залишає 
право на життя тим із них, що полюбились дослідникам і читачам, але 
ждуть свого часу на повноправне підтвердження: адже диму без вогню, 
як мовиться у приказці, не буває. 

Владислав Сердюк – автор багатьох газетних публікацій. Одна з 
них – про степову Варварівку, яка у 2016 році за дослідженням 
краєзнавця відсвяткувала свій 240-річний ювілей. Цим автор 
підтверджує одну із версій своїх попередників щодо заснування і назви 
населеного пункту. Вона пов’язана із Григорієм Задоєю, який на 
9 квітня 1756 року числився в реєстрі Запорізької Січі козаком 
Левушківського куреня і мав на річці Боковій зимівник. На честь його 
дружини – Варвари Задої  – поселення назвали Варварівкою. 

Дослідження “Про Петрів, що заснували Петрове”, спростовує 
московський штамп, що стоїть на більшості великих і малих міст, не 
кажучи про окремі села: “До нас ничего не было”. Вона знайомить 
читача із заснуванням Петром Старим – Петрового, про загати і млини 
на цій території Петра Калнишевського – кошового отамана, 
встановлює дату виникнення селища – 28 квітня 1772 року. 

Такими ж своєрідними в дослідженнях Сердюка є й історії поселення 
Куцівки (нині селище Новгородка), Інгуло-Кам’янки, Бокового, утворення 
якого поклали села Бойківка, Мажарівка, Порфирівка, Долинська… 

Сьогодні можна лише уявити, яким корисним було б для 
відновлення місцевої історії нинішнього Бокового та інших сіл та 
містечок України, коли б під час процесів декомунізації відбулися зміни 
не лише у назві населеного пункту, але й, як для прикладу 
запропонував Владислав Сердюк, охопили також назви його окремих 
вулиць та провулків. Жителі краю одержали б достовірну топографічну 
розповідь про повернутих із забуття Михайла Чеканова – першого 
земського лікаря, Сергія Щелканова – земського вчителя, Василя 
Гайдука – учасника Холодноярського повстання, а назви вулиць і 
провулків розповідали б про тих, хто кілька століть тому їх заселяв: 
Лубенська, Гадяцька, Золотоніська, Миргородська… 

Оприлюднені в пресі та щойно підготовлені матеріали дали  нагоду 
Владиславу Сердюку дебютувати йому із першим краєзнавчим збірником. 

Книга – це завжди радість для автора, для читачів. Тож побажаємо 
автору і його книзі щасливого шляху до фахівців, знавців та любителів 
історії. 

            

Віктор Маруценко, 

Заслужений працівник культури України  
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ПЕРЕДНІ УВАГИ АВТОРА 

 
До Вашої уваги – третя книга з серії ‚Родовід Сердюків‛. Серія була 

започаткована ще в 2011 році виданням спогадів мого родича Миколи 
Павловича Сердюка ‚Записки Сердюка Н. П.‛ – фронтовика, вчителя 
Боковської сільської школи, репресованого совєтами в 1940-х рр.  

Друга книга цієї серії з’явилась на світ вже 2016 року – ‚Спогади з 
життя прожитого‛ Чорномаза Олексія Даниловича, також 
фронтовика і вчителя, колишнього директора Варварівської середньої 
школи.  

Хотілося б розповісти читачеві про свій шлях, який я пройшов, 
перш ніж зацікавився родоводом та краєзнавством.  

В далекому 1993 році батько познайомив мене з Габором Балогом, 
художником-оформлювачем аграрного університету м. Києва. Він був 
угорцем і знав з десяток іноземних мов. Дома в нього не було 
телевізора, тільки радіо. Але всюди були книги, які закривали навіть 
вікно, і якби не двері балкону, то природне світло не заходило б до 
його помешкання. Це знайомство перевернуло мій світ, а вірніше 
відкрило очі на досить тоді незвичні для мене речі, як історія мистецтв і 
релігій. Мені пощастило близько 10 років відвідувати приватні лекції 
пана Габора. Спочатку основною темою була епоха Відродження, а 
останні чотири роки – історія релігії та культури ісламу. Дещо з того, 
про що чули і бачили на слайдах, вдалося побачити на власні очі – 
видатні пам’ятки архітектури та живопису Риму, Флоренції, Барселони, 
Лондону, Ареццо, Пізи, Кьольну та багатьох інших європейських міст, а 
також таких центрів мусульманської цивілізації, як Істанбул, Конья, 
Бурса, Едірне, Кордоба, Гранада, Бухара, Самарканд та ін. Потім 
зацікавила тема Великої Монгольської імперії, Улусу Джучі (Золотої 
Орди), насамперед період правління брата Бату-хана (Батия) Берке-
хана. 

Згодом почав цікавитися власним родоводом і зрозумів, що без 
вивчення історії тих країв, де жили пращури, неможливо зрозуміти й 
історію родів мами та тата. Все це переросло в захоплення 
краєзнавством, а з 2016 року – видання збірника ‚Інгульський степ‛.  

Краєзнавчі флоеми, вміщені у цій книзі, писалися на основі 
архівних матеріалів, старих карт, спогадів старожилів, використовуючи 
той багатий матеріал, який зібрали такі відомі в краї люди, як 
Скальковський А.О., Яворницький Д. Ф., Полонська-Василенко Н. Д., 
Пивовар А. В., Гусейнов Г. Д., Шеремет М. С., Маруценко В. Г. та інші.  

Що до назви. Тривалий час писалися статті, якими наповнена ця 
книга – тижнями, а іноді й роками тривали пошуки. Довго вибиралося 
третє слово для назви. На початку було тридцять варіантів, але жоден з 
них не здавався повною мірою вдалим. Такі, як – замітки, статті, нариси, 
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начерки, етюди і тому подібні – занадто поверхневі; зошити, 
тетрадіуми, записи, студії тощо – досить  претензійні; листки, аркуші, 
папери та схожі – не відображають фабулу, на мій погляд. Пощастило 
натрапити на загадкове слово “флоема” і віриться, що саме воно 
досить влучно передає сутність родознавчих та краєзнавчих розвідок, 
які написані на базі першоджерел – документів, споминів сучасників 
подій, світлин, різноманітних довідників тощо, розвідок, де сучасність 
поєднана з минулим, де згадується коріння персоналій, про яких 
йдеться або пишеться мікроісторія того чи іншого поселення з 
вказанням багатьох дотичних персоналій.  

Поясню чому так вважаю. Походить це слово від грецького φλοιός 
(phloiós – кора, лико) – як відомо, саме зі Східної Римської імперії (яку 
згодом в історіографії почали називати Візантія) прийшло до нас 
письмо, віра в Христа, багато традицій та інше. Нагадаю, що на корі 
(бересті) писали в Давній Русі. Флоемою в багатьох мовах, в тому числі 
українській, називається сукупність тканин у рослині, по яких 
переміщаються органічні речовини від листків до коренів. Таке 
виходить неймовірне поєднання вічних Неба та Сонця з нашою 
Землею, поєднання саме через флоеми дерев. Відповідно, дефініція 
“флоема” може отримати подвійне значення та набути новий і 
глибокий сенс, звісно, якщо воно увійде у словники та в ширше 
використання. Вміщення його у назві цього видання – пропозиція це 
зробити. 

Деякі мої флоеми (наприклад, про заснування Петрового та 
Гурівки), написані завдяки публікаціям Анатолія Пивовара. Праці його 
використовуються професійними істориками, археологами, 
краєзнавцями й простими людьми, які цікавляться історією та 
краєзнавством. Ці дослідження містять величезну кількість нової для 
нашого краю інформації. Книги та статті Анатолія Васильовича – це 
фундамент для подальших досліджень, статей, дисертацій. Ще не одне 
покоління буде звертатися до них і знаходити для себе щось нове.  

Не завжди це вдається, але намагаюся написати свої краєзнавчі 
розвідки доступно для простих людей, жителів того чи іншого села або 
містечка. Пишу, в першу чергу, для них – небайдужих людей, кому 
цікава історія свого рідного поселення, хто хоче дізнатися про своє 
коріння. Пропоную їх до публікації в районних і обласних газетах. А 
деякі статті переросли у видання кольорових буклетів – ‚235 років 
козацькому селу Бокова‛, ‚240 літ Варварівці‛, ‚250 років Куцівці-
Новгородці‛, ‚130 років втраченій святині с. Баштине‛, які сподобались 
місцевим жителям і були ними тепло прийняті. 

Пишу також для молоді – для тих, у чиїх руках майбутнє нашого 
степового краю і всієї України. Кілька флоем збірки присвячені 
населеним пунктам і людям Долинського району, а також сусіднім 
містечкам, які заснували запорожці. Прочитавши хоча б одну чи деякі з 
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них, Ви дізнаєтеся, скільки цікавого можна відкрити собі та людям про 
рідне село або містечко, про особистості, які колись жили чи живуть 
поряд з Вами, про Ваш власний рід. Байдужість, незнання свого коріння 
і власної правдивої історії не дасть можливості піднятися Вам в 
духовному плані, стати самодостатньою людиною, для якої матеріальні 
цінності є друго- чи третьорядними в житті. Не дасть побачити, 
наскільки жахливо впливає на людей та антикультура, яку несуть в собі 
ЗМІ різного ґатунку, насамперед більшість телеканалів, газет та 
інтернет-сторінок. До того ж любов до краю повертається сторицею! 

Завжди намагаюся прочитати все, що було написано з тієї чи іншої 
теми, проаналізувати прочитане. Згодом, у власну флоему залюбки 
вставляю переказ чи легенду, спогади людей, світлини, частинку з 
офіційного документу й обов’язково вказую джерело тієї чи іншої 
інформації. Хоча деякі статті в збірці написані без посилань на джерела 
через велику їх кількість. Також, використовуючи метричні книги та 
інших архівний матеріал, до флоеми додаю “суху” інформацію про 
людей, які першими заселили певний населений пункт, даючи змогу 
родознавцям дізнатися щось нове. Надіюся, що це також може 
спонукати інших почати пошуки свого родинного коріння. Впевнений, 
що ці пошуки будуть дуже цікавими – це і зустрічі з новими родичами, 
спілкування з ними, це і несподівані відкриття того чи іншого родового 
коліна чи особистості (іноді видатної) і багато-багато іншого. Окремі 
власні спогади з історії своїх пошуків я розмістив в останній частині цієї 
книги.    

Теми для своїх флоем вибираю іноді сам, а іноді теми мене 
вибирають, як це склалося, приміром, з колись квітучим та багатим, а 
нині, на жаль, вимираючим і забутим Богом селом Інгуло-Кам'янка 
Новгородківського району*. На одному з генеалогічних форумів, 
людина запитала чи знає хтось напевно історію виникнення цього села. 
Прочитавши статтю у Вікіпедії й згодом в довідниках, я зрозумів, що 
цьому селу, як і багатьом іншим, приділялося мало уваги… Почав 
вивчати старі карти, архівні документи і зрозумів наскільки цікавою є 
історія цього населеного пункту, який колись відігравав значну роль. 
Мене ця тема “затягнула” і поки що вилилась у флоему, ще ніде не 
друкувалася і я розміщую її в цьому збірнику.  

Цікавлять насамперед теми українського спрямування, які зараз чи 
в майбутньому можуть посприяти об'єднанню тієї чи іншої групи людей 
задля покращення свого ж життя. А чи є кращий об'єднавчий фактор, 
ніж краєзнавство та родознавство? 

 

Владислав Сердюк  

                                                

* Адміністративно-територіальна приналежність населених пунктів у книзі вказана у 
відповідності зі станом на початок 2020 року. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ 
 

Хотілось би пояснити читачеві чому у своїх флоемах я 
використовую ті чи інші терміни або назви. Навчив мене дуже серйозно 
ставитися до термінів один з професорів Гарвардського університету, 
виклади якого мені пощастило відвідувати. І дійсно, досить багато 
термінів, які мені здавалися зрозумілими, я розумів не правильно. Далі 
мова йде саме про ті, які часто будуть траплятися в даній книзі.  

Використання таких термінів, як Московія, або Московська імперія 
підкреслює моє несприйняття московського історичного міфу (до речі, 
який був створений вихідцями з Києва) про “третій Рим”, їхню 
історичну спадщину від Київської Руси та інші і, відповідно, самоназву 
“Россия” або “Российское государство” відкидаю. Як не сприймаю і 
“московську цивілізаційну місію” на окупованих нею територіях, звісно, 
зокрема й на території України. Це примітивна калька з більш ранніх 
подібних “цивілізаційних місій” Іспанії, Англії, Німеччини, Польщі та 
інших державних утворень, які в різні часи вели завойовницькі війни і 
мали, або мають, колонії.  

Услід за видатним американським правником Рафаїлом Лемкіним, 
автором терміну “геноцид” і Конвенції про запобігання та покарання 
злочину геноциду, яка була прийнята ООН в 1948 році, совєцький 
режим я вважаю злочинним щодо українського народу в тому, що він 
базувався на двох принципах – продовженні політики московського 
імперіалізму та політиці більшовицького тоталітаризму. Це призвело 
до геноциду національного, а згодом і етнічного та релігійного.  

Якщо метою московського імперіалізму було створення 
“россиянина-монархиста”, то метою совєтів – “homo sovieticus", нової 
московськомовної людини, яка живе в поганих умовах, але при цьому 
повністю підтримує владу та її ідеологію, має стандартну свідомість, 
почуття відповідальності за країну, готова до самопожертви і, що 
найгірше, готова пожертвувати іншими людьми. 

Виходячи з вищезазначеного, використовую терміни – 
“совєцький”, “більшовизм” та інші, а також скорочення, як ЧК, НКВД, 
КГБ тощо, як такі, що не перекладаються через їхню сутність. На мою 
думку, їхній переклад свідчить про визнання ворожого режиму нашим, 
українським, що є абсолютно неправильним підходом. Також для 
нових поколінь це створює певні непорозуміння і плутанину з суто 
українськими термінами, як, наприклад, “рада” (Центральна Рада, 
Верховна Рада тощо). 

Пропоную й іншим дослідникам перейти на термінологію, яка 
використовується в більшості європейських мов і буде зрозумілішою 
як у ставленні до минулого, так і майбутнього.  
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І.І. "ПЕРЛИНА СТЕПУ" ВАРВАРІВКА 

 

ЗИМІВНИК – СЛОБОДА – СЕЛО* 

 
‚Село! і серце одпочине.  

Село на нашій Україні - 

Неначе писанка село, 

Цвітуть сади; біліють хати, 

Сам бог витає над селом, 

І верби, і тополі, 

І вітряки на полі… 

Колись там весело було‛**. 

 

Питання заснування с. Варварівки виникало перед істориками та 
краєзнавцями краю не один раз. Як свідчать старожили села, 
обговорення його викликало досить гучні дискусії й суперечки серед 
жителів різних його кутків.  

Є відомості офіційних академічних видань, таких як “Історія міст і 
сіл Української РСР. Кіровоградська область” [1], яка видана в 1972 
році, а також у більш ранніх, ще дореволюційних, де 1798-й рік 
вказується як рік заснування. Ця дата сформована ще за часів 
московського царизму, який відштовхувався від позиції ‚до нас нічєго 
нє било‛. Згідно з нею більшість населених пунктів Півдня України до 
цього часу ведуть свою історію від хибних дат, адже “офіційні” дати – це 
дати приходу московського царизму в той чи інший населений пункт і 
його перейменування.  

В 1998 році в селі Варварівка навіть відбулися урочисті заходи з нагоди 
200-річчя Варварівки… Ця дата дійсно є однією з найголовніших в історії села, 
оскільки цього року було закладено церкву Різдва Пресвятої Богородиці [2]. 

З іншого боку, є легенди та перекази, які свого часу зібрав і видав 
народжений у Варварівці Михайло Сергійович Шеремет [3]. Народні 
перекази також свідчать про два різних погляди на історію і рік 
заснування села. В одному стверджується, що Варварина слобода вже 
існувала під час відступу військ шведського короля Карла ХІІ і гетьмана 
Мазепи після поразки у бою з московським царем Петром І. Тобто 
перша згадка про Варварину слободу припадає на 1709 рік. Виходячи з 
книг Михайла Шеремета, підставою для цього погляду є усні 
переповідки записані ним від варварівського коваля Юлія 

                                                

* Флоема під назвою “Заснування Варварівки Долинського району” надрукована на 
шпальтах газети “Провінція” (Долинська) в 2015 році. Написана на базі архівних 
джерел та карт XVIII ст. Публікується в новій редакції з незначними доповненнями. 

** Вибрані фрагменти з поеми Тараса Шевченка “Княжна”. 
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Лаврентійовича Коваленка, а також жителя Котівки – Фіохла Антоновича 
Турпака. Особливо Ю. Л. Коваленко ставив під сумнів другий погляд, 
згідно з ким засновницею села є козачка Варвара Задоя, яка жила на 
межі ХVIII й XIX ст. Тобто рік 1798-й цілком підходить до цієї версії.  

Цікаві та цінні відомості, які зібрав Михайло Сергійович, використовував 
і відомий український літератор, лауреат Шевченківської премії Григорій 
Джамалович Гусейнов у своїх краєзнавчих творах та збірках [4]. 

Виходячи з вищевикладеного, існують дві дати заснування 
Варварівки – 1798 і 1709 роки. Різниця між ними – 89 років. Спробуємо 
з'ясувати, коли ж насправді заснована степова Варварівка. Джерелами 
слугуватимуть архівні документи, описи місцевостей, карти та інші 
документи, які зберігаються в архівах України та РФ.  

Спочатку розглянемо картографічні джерела. На відомих 
дослідникам картах XVII ст., першої половини і середини XVIII ст. [5] 
взагалі не деталізовані відомості по території, яку ми називаємо 
Інгульський Степ – міжріччя Богу (Бугу) і Дніпра. На території від Інгулу до 
Інгульця відсутні будь-які 
позначки про населені пункти, 
є лише написи типу “Дике 
Поле” або “Зимівники 
запорозьких козаків”. 
Наприклад, фрагмент карти 
1752 року (правіше). 

Також, як приклад, 
наведемо більш пізню карту 
Єлисаветградської провінції 
станом на кінець 60-х – 
початок 70-х років XVIII ст. – 
фрагмент міжріччя Боковеньки 
й Бокової, у верхів’ях яких прапорці – це форпости запорожців [6]: 
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Уперше інформація про цю територію, а головне про поселення на 
річці Боковій зустрічається на картах Річчі Дзанноні 1767 – 1774 рр., 
фрагмент однієї з них подано нижче [7].  

Як бачимо, у верхів’ях 
річки Бокової жодного 
поселення не зазначено. 
Вказані нижче поселення 
Staraja Mlyna i Grob Pauluka. 
Могила Павлюка насправді 
знаходиться на 
р. Боковеньці, а Старий Млин 
– це, ймовірно, також назва з 
іншого місця. 

На московських картах 
вперше зустрічаємо 
поселення на річці Боковій 
на карті 1778 року (станом на 
1775), фрагмент якої подано 
нижче, де деталізовано 
запорозькі зимівники [8]: 

Це дуже цінна карта для 
дослідників Запорожжя і 
Правобережжя, яка була 
введена в науковий обіг 
Пивоваром А. В. На 
вказаному фрагменті на 
р. Боковій бачимо зимівники 
запорожців – Григорія Задейа 
(Задоя чи Задоля), Івана 
Одновула (Одновола), Івана 
Коваля, Петра Горбенка, 
Антона Козельського та ін. 

На московській карті 1779 року 
також зображені поселення, але вже 
тільки ті, які визнавала Москва після 
захоплення запорозьких земель [9]. 

На даному фрагменті бачимо 
слободи Прожоги, Бойкова. 
Варварівки ще немає. 

Вперше ж поселення Варварівка 
починає з’являтися на картах початку 90-х 
років XVIII ст. (карта Катеринославського 
намісництва, 1792 р. тощо). Як приклад, 
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наведемо карту “Новоросії”, фрагмент якої подається нижче, де 
зазначена Варварівка, крім інших населених пунктів на річці Боковій  

[10]. Тобто вже картографічні 
джерела довели нам, що 1798 рік 
заснування Варварівки не 
відповідає історичній дійсності. А 
інший рік, 1709, є доволі 
сумнівним, бо на досить детальній 
карті зимівників на Боковій 
Варварівки немає [8]. 

Перейдемо до розгляду 
писемних джерел, в яких згадуються поселення на річці Боковій. 
Першу згадку про це вдалося знайти в Києві, в Національній бібліотеці 
України імені В. І. Вернадського:  

"…созжение в прошлом, 1744 году, близ речки Боковой 
козацкого, прозванием Семидевки, зимовника и за пограбленной у 
него, Семидевка, всякой скот и лошадей и за взятых им, Капнистом, 
в то ж время из того зимовника двух запорожских козаков под 
караул… запорожца Поповичевского куреня Якова Семидивки при 
ричке Боковой…‛ [11]. 

Згодом зимівники на річці Боковій згадуються і в інших джерелах 
[12]. Далі ви бачите таблицю запорозьких зимівників на р. Боковій, 
прізвища подані за абеткою: 

 

Прізвище та імя Рік 1-ї згадки 

Біличенко Герасим 1768 

Галан Іван 1768 

Голодний Григорій 1768 

Горбенко Петро 1778 

Ємець Демко 1774 

Задойа (Задоя чи Задоля) Григорій 1778 

Криворукий Савка 1768 

Коваль Іван 1778 

Козельський Антон 1778 

Коноваленко Іван 1778 

Литвин Петро 1768 

Одновул (Одновол) Іван 1776 

Одношевний Гаврило 1768 
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Семидівка Яків 1744 

Тесля Степан 1768 

Чорний Корній 1768 

Чорний Панько 1768 

Чорний Хома 1774 

Чудний Грицько 1768 

 

Як видно з таблиці, більшість козаків згадано з 1768 року, але, 
на жаль, аналіз архівних документів та метричних книг Гурівки, 
Верблюжки та інших населених пунктів, де церкви були побудовані 
раніше і які відвідували жителі Варварівки до 1798 року, не виявив 
вищезгаданих козаків серед жителів Варварівки. Згадку ж про козака 
Івана Одновола знаходимо в обласному Кіровоградському архіві [13] 
– в документі за 1776 рік на нього скаржиться полковий осавул Бойко 
(засновник сусідньої Бойківки*), який в тому ж році отримав наділ на 
річці Боковій. Згодом Іван Одновол і його родина зустрічається в 
метриках сл. Верблюжки з 1781 року [14], як жителі сл. Варварівки. У 

                                                

* Бойківка (Бойкова, згодом – Чечелівка) — колишнє поселення на річці Боковій 
Олександрійського повіту Херсонської губернії. З 30-х років ХХ ст. у складі с. Бокової, 
совєцька назва Кірове (Долинський район). Перша згадка — 20.10.1776 про слободу 
Стефана Бойка на річці Боковій, який є її засновником. Згодом зустрічається Клим 
Бойко (1789 рік). Бойко продав слободу майору Мажарову, а той в 1784 році — 
Долинському С.С. 19.05.1794 прапорщик Стефан Семенович Долинський продав 
своєму брату корнету Івану Семеновичу Долинському сл. Бойківку при р. Боковій 
проти балки Каменуватої за 1100 руб., а загалом 1500 десятин землі з 25 особами 
чоловічої статті.  

З “Відомості про церкви” за 1840 рік: ‚В деревне Бойковке живет помещик 
губернский секретарь Кононь Ивановь Долинскій. Крестьян — дворовь 21 1\4, 85 д.м.п., 
83 д.ж.п. Сія деревня вместе с Боковою и разделяется также речкою‛. Згодом у 
власності І. Чечеля. На карті Шуберта (середина-кінець 19 ст.) позначена, як Бойковка 
(Чечелева). Жителі Бойківки брали участь в боротьбі за свободу, а саме в поході у 
Таврію за волею. У виданні “Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи” за 1886 
рік: ‚Д. Бойковка (Чечелева) и х. Шамраева. Время возникновения: давнее, крестьяне 
переселены из Киевской и Полтавской губерний. Хутор (Шамраєва) основан в 1883 году. 
Топография и наружный вид поселений: деревня расположена по левой стороне речки 
Боковой при впадении в нее балки Калиновой. Хаты вдоль речки, огорожены с улицы 
заборами, другой ряд начал только застраиваться. 13 колодцев. Хутор по той же 
стороне речки Боковой, хаты новые, но еще не огорожены. 1 колодец. Промышленных 
заведений 3. Общественных зданий − 1 (запасной магазин), 1 (сельские расправы). 
Частные жилые постройки: домов 1, хат 82, число комнат в них 111. Холодные 
хозяйственные постройки — 93. Число дворов и жителей: по переписи 1886 года — 
дворов 83, мужчин 210, женщин 177. По переписи 1850 года — 27, мужчин 86, женщин 
84‛. Своєї церкви в селі Бойківка не було, жителі відвідували прихід Свято-Покровської 
церкви сусіднього села Бокова. В метриках вказаної церкви велися записи про 
народження, одруження і смерть жителів с. Бойківки з 1804 по 1920 рр. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1776
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1789
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4_%D1%83_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4_%D1%83_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%8E_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8E
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зв’язку з цим, робимо висновок, що поселення Варварівка засноване 
в 1776 році (за першою писемною згадкою). 

Крім того, з таблиці бачимо, що більшість прізвищ запорозьких 
козаків, які мали зимівники на Боковій станом на 1778 рік, теж 
зустрічаються в подальшому в Варварівці (Задої-Задолі, Литвини), а 
також в Боковій (Коноваленки, Чорні), Гурівці та Верблюжці. Козак 
Петро Горб і його жінка Варвара зустрічаються в метриці 1799 року як 
жителі сусідньої сл. Ситаєвої*, а козаки Ковалі й Коваленки жили у 
Варварівці з заснування, як і свідчать перекази, тільки не з початку 
XVIII ст., а з другої його половини. 

Що ж стосується походження назви, то досить правдоподібно 
звучить переказ, згідно з яким Варварівка названа на честь Варвари 
Задої (Задолі), яка була жінкою запорозького козака Григорія Задої 
(Задолі), ймовірно, Дядьківського куреня. Цілком можливо, що він став 
сотником до руйнування Січі в 1774 році, але це питання ще потребує 
окремого дослідження.  

На карті Варварівки 1868 року, копія якої передана в краєзнавчий 
музей с. Варварівка, в правому верхньому кутку знаходимо назву 
кургану “М. (Могила) Варварина”. Ймовірно, біля цього кургану і жила 
родина легендарної Варвари Задої (Задолі), на честь якої назване село.  

Повертаючись до версії, згідно з якою Карл ХІІ з Мазепою 
відступали через Варварівку й Іванівку, то вона не витримує критики, бо 
жодного підтвердження їй немає. По-перше, вже тоді на Гетьманщині 
існувало багато пар Варварівок і Іванівок, а інші свідчення дідів Юлика та 
Фіохла (наприклад, про Варварівський храм, який теж бачив шведського 
короля і гетьмана) підтверджують нам надуманість версії про Карла ХІІ 
саме в Варварівці, яку ми досліджуємо. По-друге, більшість легенд та 
переказів, які зібрав М. С. Шеремет, про заснування тих чи інших 
поселень, починаються словами: ‚Було то ще за часів батька Хмеля 

                                                

* Ситаєве (совєцька назва Новомосковське, до 2016 р.), засновником поселення є 
виходець з козацько-старшинського роду Ситаїв — Петро Ситай (в московських 
документах — Ситаєв). Вперше зустрічається в документі 1774 року, як прапорщик 
Верблюжської роти Єлисаветградського Пікінерського полку (колишнього козацького 
Слобідського). Після захоплення московитами запорозьких земель в 1775 році, Петро 
Ситай отримує дачу біля запорозької слободи Варварівки. В документах кінця ХVIII ст. є 
наступні відомості: ‚Деревня Ситаевка, прапорщика Петра Васильева сына Ситаева 30 
душ м.п. 30 душ ж.п., при овраге Судановомь с левой стороны, земля чернозем‛. В дачах 
генерального межування згадується "Ситаевка, сельцо Ситаевой Терезии 
Мартиновны, корнетши, 1807 (рік проведення ген межування) — 1515 дес 2320 саж‛. За 
1864 рік є запис: ‚Александрийского уезда деревни Сытавой Колежский Регистратор 
Василий Павлов Сытаев‛, а відповідно за 1867 рік: ‚деревни Сетаевки помещик 
Николай Павлов Ситаев‛. Своєї церкви поселення не мало, прихід – церква Різдва 
Пресвятої Богородиці у с. Варварівка. У 30-х роках ХХ сторіччя 
підпорядковане Варварівській сільській раді. Після реформ на селі 1998—2000 років 
село почало занепадати. На сьогодні в Ситаєвому залишилось кілька будинків, де 
проживають мешканці. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1774
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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або й раніше…‛, або: ‚Було це років триста, а може й більше, тому‛, 
хоча є прямі архівні документи, які заперечують це. Наприклад, 
Петрове, за легендою, засноване на початку XVIII ст., а насправді в 
1772 році відповідно до документа з архіву Коша Запорозького. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ЗАНЕПАДУ* 

 

 

У 2021 році селу Варварівка Долинського району виповнюється 245 
років. У довідниках і енциклопедіях, різних збірках типу “Історія міст і 
сіл Української РСР” рік заснування села вказаний 1798-й. Насправді 
перша згадка про жителя сл. Варварівка припадає на 1776 рік, як і 
доведено в першій флоемі вище. Однозначно, що якісь перші 
поселення на річці Боковій в районі земель сучасної Варварівки могли 
бути ще багато тисяч років до нашої ери. Навіть в 40-60-х роках ХVIII ст. 
власники зимівників на річці Боковій мінялися і там не було постійних 
поселень через московсько-турецькі війни. Як правило, перед 
початком бойових дій, власники зимівників переносили їх у безпечні 
місця. Історія кожного населеного пункту починається з дати першої 
писемної згадки.  

Важливим є факт, що Варварівка – це село, засноване вільними 
запорожцями в 1776 році, пізніше населене колишніми городовими 
козаками, а не ‚по височайшому повєлєнію‛ з Москви, як це вважалося 
офіційно.  

Основні історичні дати Варварівки: 

1776 – заснування поселення; 

1780 – 1783 р.р. – в складі Херсонської провінції Новоросійської 
губернії в ‚Ингульском уезде воинском селении Варваровка 9000 
десятин земли‛; 

1782 – згідно з 4-ю ревізією у слободі Варварівці проживає 27 осіб, 
17 з них чоловічої статі та 10 – жіночої; 

1783 – 1795 рр. – в складі Єлисаветградського повіту 
Катеринославського намісництва; 

1785 – 1786 – переселилися з Польської України  Терентій Іващенко 
з родиною, Микити Канин, Микита Пазенко; 

01.1795 – 12.1796 рр. – в тому ж повіті в складі Вознесенського 
намісництва; 

1798 – закладення церкви Різдва Пресвятої Богородиці, початок 
ведення церковних служінь і відповідного діловодства – перша 
метрична книга тощо, перший священик – ієрей о. Олексій Угринович 
(див. справу про будівництво церкви у І вип. збірника “Інгульський 
степ”), парафія – 112 дворів, у яких проживало 449 людей чоловічої статі 
та 378 жіночої, всього — 827 осіб, в тому числі і жителі сусідніх поселень 

                                                

* Флоема друкувалась на шпальтах І випуску збірника (альманаху) “Інгульський 
Степ” (Київ, 2016) в рамках заходів, присвячених святкуванню 240-річчя села 
Варварівки. Подається без посилань на відповідні архівні документи та інші 
джерела з огляду на їхню велику кількість. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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— сц. Котівка, сл. Бокова, сл. Бойківка тощо. Ктитор – Микита 
Михайлович Горбашко, Ілля Яковенко – староста села, канцелярист – 
Гаврило Бугайов, писар – Прохор Богданов. 

  

Прізвища жителів Варварівки, 1790-ті роки (за абеткою) 

 

Александров 

Антощенко 

Бадолажка 

Бардась 

Бебешко 

Біланога 

Блацко?  

Богданов 

Бораник 

Бохан 

Бублик 

Бугайов 

Булач 
(Булич) 

Булах 
Марко  

Герасюта 

Гетьманенко 

Горбашко 

Гунька 

Данилченко 

Жицький 

Затон 

Іващенко  

Кириченко 

Кисилєв 

Клинченко  

Кобзаренко 

Коваленко 

Ковтун 

Козменко 

Копаниця 

Костиченко 

Котуженко 

Кузьменко 

 

Лисий 

Логін 

Манько 

Могила 

Москаленко 

Москалець 

Мірошник 

Миколенко 

Николенко  

Огур 

Одновол 
Микита 

Онищенко 

Островський 

 

Пазенко 

Підгірний 

Пишненко 

Погорелий 

Пошивайченко 

Проценко 

Проскуренко 

Пугач Рябий  

Рябченко 

Сапровський 

Сербин 

Сербинож 

Сергієнко 

Скуб 

Сміян (Смеян) 

Сніжко 

 

Телепинський 

Терещенко 
Чуприна 

Шандра 

Шепетуха 

Шеремет 

Шкарупа 

Шпиталенко 

Щербина 

Щитченко 

Щученко 

Усенко 

Устименко 

Яковенко 

 

1797 – 1802 рр. – в тому ж повіті у складі Новоросійської губернії; 

1800 – “Ведомства Александрийского духовного правления 4-й 
части благочиния в казенном селении Варваровки деревяная, 
именованая Рождествобогородичная церковь выстроена населенными 
поселянами и околичными прихода ее господами; в 1798-м году июля 25-
го Митрополитом Гавриилом позволено строить, а 1800-м году 
февраля 4-го дня окончена и освящена", парафія – 143 дворів і 1080 осіб, 
ктитор – Петро Шеремет; 

1801 – до церковного приходу приєднується слобода Дубровина; 

з 1802 – в складі Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії; 

з 05.1803 – в тому ж повіті Херсонської губернії;  

1804 – ктитор Микита Горбашко, парафія – 167 двори з населенням 
1282 особи, вже без державного поселення Бокової, слобід Бойківки, 
Ганнівки тощо, які були більш наближені до Бокової, де була вже 
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закладена церква і почались служби та ведення метричних й інших 
книг; 

з 03.1806 – в 
Олександрійському повіті тієї ж 
губернії; 

1806 – 1808 – переселення у 
Варварівку козаків з Полтавської 
та Чернігівської губерній – з 
Пирятинського повіту села 
Повстина 29 осіб, серед яких 
Юхим, Тарас і Іван Жуки; з того ж 
повіту – із сіл Усівки, 
Каландинець і Харьковець 
Андріи  Пилипенко з 
товариством, 36 ч.с. і 15 ж.с. та 
Семен і Павло Ющенки, з ними 4 
ч.с. і 2 ж.с.;  8 сімей козаків – 
Борисенки (2 родини), Назаренки 
(2), Пахарі, Савченки, Ленбіченки, 
Дворецькі, всього 26 осіб ч.с. і 32 
ж.с. з села Кнути Сосницького 
повіту; Лохвицького повіту з сіл 
Івахники та Безсали 9 ч.с. і 5 ж.с. 

У межевій книзі с. Бокової 
станом на 09.09.1808 р. читаємо: 
"села Варварівки писар Олексій 
Петрович син Долгоруков”, а 
також документ підписав “від 
села Варварівки від казенних 
поселян повірений поселянин 

Гаврило Андрійович Бугайов” (від укр. прізвища Бугай); 

1810 – спалах смертності через епідемію оспи (померлих – 83 
особи); 

1811 – ‚4-й части благочиния Александрийского уезда казенного 
селения Варваровки церков Рождествобогородицкая выстроена 
деревяная, ветхости неимеет ограждена; в ней сосуды сребренныя, 
вызолоченные, ризницею посредствена. Прихожане породы 
малороссийской. Ктитор – Лукиян Шеремет. Дворов – 160, жителей 
муж.полу – 640, жен.п. – 622, земли 33 дес.‛; 

07.08.1812 – помер найстаріший житель села Каленик 
Кротовський у віці 105 років; 

з 1814 – початок служби священика о. Івана Любинського, прихід 
переселенців с. Москаленок Золотоніського повіту Полтавської 
губернії;  

 

Фрагмент багатоаркушової  

“Мілітерної карти” Московії 1799 р. 
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1815 – спалах епідемії віспи – 97 померлих; 

з 1816 – збільшується кількість служителів у церкві – 2 
священики, дяк та 2 пономаря, зокрема Олександр Угринович (син 
о. Олексія); 

з 12.1821 – в окрузі Новоросійського полку 3-ї Кірасірської 
дивізії Новоросійських військових поселень, ‚4-го поселеннаго 
кавалерийского округа, селение 3-й волости‛, розміщення 
‚резервной батареи 1 и 3 взводы 6-й конно-артиллерийской 
бригады‛, 1257 жителів чол. статі і 1181 жін.статі, в т. ч. – ‚72 хозяина 
1-го разряда, 160 хозяев 2-го разряда, 280 нехозяев, 572 детей 
военных поселян муж. пола, 1 непоселенный из нижних чинов, 26 
служащих инвалидов, 144 действующих (резервных и запасных), по 1 
среднего и малого военных кантонистов, 92 лошадей, 660 волов, 
1243 нерабочего скота, 3139 овец‛. Будівель – ‚1 церковь, 303 домов, 
31 ветряная мельница"; 

1824 – церкву знищує пожежа, будується нова дерев'яна, 
епідемія віспи та кору – 85 померлих; 

16.10.1825 – у віці 80-ти років помирає Семен Москалець – мій 
пращур, людина, яка поклала початок чисельному роду Москальців, 
нащадки якого проживають у с. Варварівка до цього часу. 
Старожили згадують, що колись частина села, де проживали 
Москальці, звалась Москальцівкою. З архівних документів відомо, 
що Семен Москалець з родиною переселився у Варварівку з 
Головківки, що поблизу Олександрії; 

1833 – 1849 (мін.) – служить священик о. Микола Ілліч 
Григорович, чергова епідемія віспи – померло 120 селян; 

1834 – духовних людей – 8 чоловіків та 8 жінок у двох дворах, 
військових поселян – 889 чол., 811 жін. у 222 дворах; 

з 10.1852 – служить священик о. Олександр Пилипович 
Голоскевич, продовжує о. Микола Григорович; 

1857 – приходський священик Іоанн Васильович Полянський;  

1858 – 10-та ревізія – 1115 осіб чоловічої статі та 1118 жіночої; 

1859 – сільське товариство вирішило відкрити школу (див. 
документ в І випуску збірника “Інгульський степ”, стор. 139), на 
грудень у писаря навчається 10 хлопчиків, місячна плата вчителю – 
30 коп. сріблом; 

1859 – 1864 – відомості про священика о. Йоана Полянського, 

1860 – в 360 дворах проживає 1214 чоловіків і 1212 жінок, 
сільський староста Матвій Мусієнко, ‚отдатчики* Иоан Терещенко, 
Устим Артеменко, Дементий Школа‛, ‚до приезда  Государя в 

                                                

* “Отдатчик” – особа, яка  займалася збором та доставкою рекрутів. 
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Елисаветград с каждого селения делегировалось 2 человека… с 
Варваровки – Дементий Школа, Наум Павлюк…‛, 

 

1861 – староста сільської управи – Василь Ляховець, поселяни, яких 
обрано на посади соцьких для виконання вимог земської поліції – Захар 
Пунько, Олексій Перепада, Михайло Сергієнко, Кіндрат Федоренко. 

1863 – капітальний ремонт церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 
відкриття народної школи, 

01.01.1865 – 1151 поселян чоловічої статі та 1115 жіночої статі, а 
також на пільгах – 3 особи, солдат у відставці та їхніх дітей – 20 осіб, 
відпускних солдат – 4 чоловіка та 3 жінки при них, духовенства – 6 
чоловіків та 7 жінок, дворян – 1 особа, жидів – 8 чол. і 12 жін., а також 
декілька осіб іновірців, всього – 1221 чол.  та 1209 жін.ст.  

Згідно зі збіркою “Адрес-Календарь Херсонской губернии на 1866 
годь”, серед “гласных Александрийского уездного земского собрания” 
значиться “Олейник Леонтий Иванович, южн. посел. сел. Варваровки” – 
від сільського товариства. 

1868 – у варварівській церкві служать священик Дмитро 
Матвійович Гуторович, стихарні дячки Пилип Вечеринський та Григорій 
Синицький, пономар Григорій Бібіков. Згідно з метрикою народилось 
158 осіб, 84 вінчались, 296 померло, у т.ч. дітей до 5 років – 145, до 15 
років – 99 осіб відповідно. 

 
Фрагмент кольоризованої “карти Шуберта”, середина ХІХ ст. 
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Карта 1868 року 

 

Назви вказані відповідно до карти. Зліва згори донизу –  дорога в 
с. Верблюжку переплітається з дорогами з м. Лисаневачевой і з 
м. Херсона, зліва – балка Дубровина, Ц.З.-?, хутор Жежиля, хутора 
Школени, далі – балка Вовча, балка Суха, балка “Смотрительская”, між 
ними  земля “в оброчном содержании”, далі земля “в наделе 
отставных солдат”, могила Товста, Топ. Велике, Топ. Порусинкова, 
могила Варварина (ймовірно, місце проживання легендарної Варвари, 
на честь якої назване село), дороги до Верблюжки, Спасового та 
Чечеліївки; могила Водяна, трохи вище розвилки доріг – могила 
Серегина; по балці Бокова – балка Обрієва, балка Жацькаго, балка 
Зотова, зліва – балка Старшинська, балка Манілова, балка Кисилева, 
балка Притулина, далі – дорога з Братолюбівки, балка Щічкина, балка 
Терешкова, балка Овчарка, далі – дорога з Бокової, “речка Боковая – 
речка Сидунка”, за річкою – “земля состоящая во владении частных 
лиц”; до балки Бокової прилягає балка Вербова, до неї праворуч – 
балка Хомина, далі – балка Нагнява, балка Кузьмина, а балка Суха 
впадає вже в річку. 
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1870 – в  селі проживає 2589 осіб; 

1874 – в народній школі, яка знаходиться в громадському будинку, 
навчається 36 хлопців і 2 дівчинки; 

1880 – 1899 роки – служба священика о. Василя Рибалченка, який 
служив у Варварівській церкві майже 20 років; 

1881-1888 – приходське опікунство Різдво-Богородицької церкви 
очолює землевласник, колезький реєстратор Павло Буцький;  

1886 – Варварівка у складі Боковської волості Олександрійського 
повіту Херсонської губернії, в селі мешкало 2995 осіб, налічувалось 543 
дворових господарства, діяли православна церква, школа та 
працювали 2 лавки, відбувались базари щонеділі; 

1888 – у Варварівці проживає 1678 чоловічої і 1681 жіночої статей, 
в сусідній Котівці – 174 і 167 відповідно; 

1888-1893 – приходське опікунство Різдво-Богородицької церкви 
очолює Іван Глушко; 

1892 – Варварівський сільський староста – Семен Горбенко, 
богослужіння здійснює священик Іоанн Полянський, “кандидат 

Василий Пасенко” з Варварівки; 

з 1893 – приходське опікунство 
Різдво-Богородицької церкви 
очолює Іван Задорожній; 

1895 – У "Відомостях з питання 
продажу книг у повіті": “Из 
Варваровки. Покупателями были 
только ученики, бравшие 
преимущественно книжки в 2-5 коп. 
Книжки брались охотно, но к 
сожалению, они получены поздно,- 
когда более 3/4 учащихся, с началом 
полевых работ, прекратили 
посещение школы, и потому они не 
могли быть распроданы. 
Желательно было бы, чтобы в 
числе книг для продажи было 
побольше доступных пониманию 

учеников 1-го и 2 отделений, так как таковых большинство. Для них 
годились бы сказки, а также жития святых. (3. Пихай)‛; 

з 1897 – священик о. Георгій Селецький; 

1898 – святкування 100-річчя храму; 

з 1899 – священик о. Серафим Купчевський. 

Список старост Різдво-Богородицької церкви  в період з 1871 по 
1918 роки (всі з селян): Іван Манько, Йосип Антощек, Євтихій 
Слюсаренко, Євтихій Слюсар, Михайло Солощенко, Василь Пазенко, 

 
Відбиток печатки старости 

с. Варварівки ХІХ ст. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Стефан Слюсар, Георгій Щічка, 
Іван Пазенко, Афанасій Лисенко, 
Сила Кравченко, Корнилій 
Слюсаренко, Іван Лісовий. 

 

 

XX століття 

1900 – 1918 роки – священики 
церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці – Діонісій Оратовський, 
Феодор Куделинський, Феодор 
Статкевич, Феодор Ткач, Микола 

Легейда, Григорій Пчолкін, Георгій Романенко. 

1902 – Головою церковно-приходського опікунства при Різдво-
Богородицькій церкві вибраний священик Семен Купчевський, а 
членами селяни: Варфоломій Вовченко, Яким Недодатко, Іван 
Олійник, Юстин Яковенко, Сергій Терещенко, Харитон Манько, 
Дмитро Білецький, Дорофій Перепада, Василь Пазенко, Іпатій 
Слюсаренко, Євфимій Бугайов, Петро Щічка, Яків Нагній, Василь 
Яковенко, Іван Жежель, Іван Шепетуха, Кирик Шепетуха, Михайло 
Солощенко, Пилип Цимбал, Стефан Герасюта, Петро Лобода, Назар 
Глушко, Прокіп Школа, Іван Оксаниченко, Тимофій Бардась, Іван 
Жежель (2), Георгій Щічка, Василь Чорномаз, Ігнат Шубенко, Петро 
Турпак, Георгій Хорольський, Павло Хорольський, Євстафій Шкарупа, 
Тит Рябець, Іван Слюсар, Іван Корчага, Автоном Сизий, Іван Кривець, 
Євдоким Бардась, Сава Москалець, Гаврило Пашко, Петро Пашко, 
Терентій Чернявський, Іван Крисан, Трохим Слюсаренко, Прокопій 
Капінус, Павло Бондаренко, дворяни Володимир Буцький та Олексій 
Яголковський. 

1905 – розгром маєтка Буцького В.Р., каральна експедиція влади, 
20 учасників заарештовані та вислані на каторгу. 

Учителі Варварівської церковно-приходської школи (далі – ЦПШ):  
Кривчанський Феодосій Сергійович (1879 р.н.) – з 01.1904 по 15.09.1904 
р., викладав Закон Божий; Криса Карпо Вуколович – з селян 
містечка Новгородка, випускник Новгородківської другокласної 
церковно-учительської школи, в місцевій ЦПШ працював в 1905 році; 
Коваленко Іван Ілліч (р.н. 1886), з селянської родини, в школі з 
01.09.1906 по 01.09.1909, викладав Закон Божий; Ждаха Афанасій 
Леонтійович (1890 р.н.) – селянин з містечка Новгородка, закінчив 
Новгородківську другокласну церковно-учительську школу. У місцевій 
школі з 20.09.1909 р.; Пуга Пантелеймон Сергійович (1889 р.н.) – з 
01.09.1913 по 01.09.1915 вчителював у Варварівській ЦПШ. 

 
На світлині –  черепиця, 

виготовлена в с. Варварівка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1905
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1905 – “В селе Варваровке Братолюбовского благочиния 
Александрийского уезда 7 июня сего года происходило торжество 
закладки второго храма. После божественной литургии съехавшимся 
духовенством был совершен крестный ход к месту закладки. 
Участвовало 13 священнослужителей‛ (з видання “Херсонські 
єпархіальні відомості”); 

1910 – заснування в селі споживацького кооперативу; 

1910-ті рр. – відкриття нового храму Святої Варвари, церковні 
старости – Кирило Іващенко (1911), Конон Хорольський (1914). Зі 
спогадів О. Д. Чорномаза: “Нова церква побудована перед першою 
імперіалістичною війною. Вона була цегляна, з високими банями й була 
визначною архітектурною будівлею”; 

1914 – 1918 рр. – участь чоловіків у І-й Світовій війні, відомо про 26 
учасників вбитих та поранених – жителів Варварівки: 

 

Кабанець С. Микитович, старший унтер-офіцер, одружений, 
поранений 19.10.1914. 

Кобзар Стефан Сидорович, рядовий, неодружений, поранений 
12.08.1914. 

Ковтун Наум, рядовий, вбитий 14.02.1915 

Козиренко Іван, с. Котівка, рядовий, поранений 14.02.1915.  

Козиренко Кіндрат Семенович, с. Котівка, молодший унтер-офіцер, 
неодружений, пропав безвісти (далі – б/в) 27.09.1914 

Короленко Дмитро Ілліч, єфрейтор, одружений, пропав б/в 
27.09.1914. 

Кравець Іван Кононович, с. Котівка, юдей, неодружений, рядовий, 
поранений 07.11.1914. 

Кротовський Андрій, не одружений, рядовий, пропав б/в 11.02.1915. 

Кротовський Тимофій Семенович, рядовий, поранений 11.09.1914.  

Мушенко Михайло Іванович, старший унтер-офіцер, одружений, 
пропав б/в 27.09.1914. 

 Савенко Артем Прокопович, ст. унтер-офіцер, поранений 07.11.1914. 

 Савенко Григорій Прокопович, гренадер, пропав б/в 07.11.1914. 

 Сергієнко Пров. Єремійович, гренадер, пропав б/в  27.09.1914. 

 Слесаренко Андрій Денисович, єфрейтор, поранений 07.11.1914.  

 Солощенко Григорій Дем’янович, рядовий, пропав б/в 07.11.1914. 

 Солощенко Петро Андрійович, рядовий, поранений 17.08.1914.  

 Хорольський Автоній Севастянович, гренадер, одружений, пропав 
б/в 27.09.1914. 

 Хорольський Євген Єгорович, рядовий, одружений, поранений 
07.11.1914. 

 Хорольський Яків, рядовий, поранений 11.02.1915. 

 Феодоренко Михайло, рядовий, поранений 11.02.1915.  
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 Шепетуха Василь Андрійович, стрілок, неодружений, поранений 26–
30.08.1914. 

 Шепетуха Федір Никонорович, рядовий, поранений 11.09.1914.  

 Шеремет Іван Андрійович, стрілок, одружений, поранений 26-
30.08.1914. 

 Школа Микола, рядовий, поранений 11.02.1915. 

 Яковенко Федір Устинович, рядовий, неодружений, поранений 
07.11.1914. 

 Якунін Олександр Лукич, гренадер, неодружений, поранений 
27.09.1914. 

 

З 1915 – заснування приходського опікунства Варваринської 
церкви на чолі зі священиком Андрієм Романовським; 

1916 – сільський староста Петро Москалець. 

 Відомості з довідника “Список населенных мест Херсонской 
губернии” 1916 року: 

 

Назва поселення, 

Боковська волость 

кількість 
дворів 

кількість 
чоловіків 

кількість 
жінок 

загальна 
кількість 

Хутір Булаха 11 27 37 64 

Економія Буцького В.Р.* 2 12 5 17 

Варварівка 887 2153 2932 5085 

Варварівське 
товариство 

6 19 26 45 

Котівка 94 204 314 518 

Економія Іванової Н.П.** 1 6 13 19 

 

Примітки: * в 4 верстах від Котівки, ** в 3 верстах від Варварівки 

 

Згідно з даними, наведеним вище у таблиці, загальна кількість 
людей, які проживали на території сучасного села Варварівки 
становила 5748 осіб;  

із 1917 – участь жителів села у боротьбі за незалежність України, 
серед відомих учасників – Брик Дмитро, Ільченко Павло Федорович 
(1901 р.н., Котівка), Ільченко Михайло Єрмолайович (1877 р.н., Котівка), 
Крисенко Дмитро, Шеремет Михайло Федорович, Чорномаз Данило 
Васильович (1899 р.н., Котівка) та багато інших; 

‚Лиш боротись значить жить…‛ * – 12.05.1920 – Варварівка – один 
з центрів формування Степової Дивізії на чолі з отаманом Костем 
Пестушком (відомий як Кость Степовий-Блакитний); 

                                                

* Рядки з вірша Івана Франка “Vivere memento”. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F
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24.09.1920 – знищення об’єднання загороджувальних загонів 
Криворізької та Єлисаветградської ЧК та двох полків бригади 
Котовського біля Варварівки; 

1922 – за супротив бандам більшовиків з їхнього документу 
дізнаємося – “село Варваровка является бандитским притоном. 
Население данного села исключительно бандитское”; 

19.12.1922 – український повстанець Манько Корній загинув у 
с. Варварівка у бою з більшовицькими бандами. К. Манько був 
старшиною Запорозької дивізії Армії УНР, отаманом, що 
підпорядковувався Чорному Ворону (Черненку);  

‚Бог карає… 

А за віщо? Чудно людям, 

Бо люде не знають, 

Чому добре умирає, 

Злеє оживає?‛ ** 

1921-1923 – голод, викликаний конфіскацією хліба більшовиками і 
неврожаєм; 

1923 – повна окупація більшовиками, арешти і розстріли жителів 
села, знищення сільської інтелігенції, початок конфіскації церковних 
коштовностей, перерозподіл власності на землю;  

10.01.1923 за переховування повстанців більшовицькими бандитами 
був розстріляний варварівець Біденко Євдоким Мартинович, 1883 р. нар., 
українець, селянин, позапартійний, малописьменний, хлібороб – 
одноосібник. Москалець Андрій, житель с. Варварівка, служив у 
генерала-хорунжого армії УНР Юрка Тютюнника, арештований у справі 
"Щирие" (ДА СБУ. Ф.1136. Спр. 446/7971. Т. 3. Спр.“Щирие”); 

з 04.1923 по 02.09.1930 – Варварівка у Криворізькому окрузі. 

 

Статті про село Варварівку з газети "Красний горняк", випуски 
1925-26 років (правопис збережено): 

1. Без сельбудинка — сумно і непривітно. 

В 24 році в с. Варварівка Долінс. р-ну сельбудинок був 

найбагатший, бо голова тов. Голенко був тямуща людина. Було 
так, що в сельбудинкові виписувалися газети й инша література. 

Кожного вечера селяне приходили читати, а потім і самі 
індівідуально заохочувались передплачувати газети; у тіятрі були 

вистави, і не тільки молодь, а і дорослі селяне були задоволені 
сельбудинком. Зараз сельбудинок занепав. У вечері позбігаються 

діти, щоб покурити, бо дома батьки гоняють — от і вся робота! 
Селянство надіється, що після проробленої підготовчої роботи новим 

Завсельбудинком тов. Товстенко сельбудинок знов згуртує молодь і 
доросліх, щоб здобувати знання й освіту. Онисько Правдивий 

                                                

** Фрагмент з поеми Т. Шевченка “Княжна”. 
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2. Ну ніхтож тобі не звертає уваги. 

Цілу зіму робота в сель’будинкові дужо гарно проваділася; 

працювало 7 гуртків, які вони заняття справно. Але. оце весною 
завідуючий Голенко розледащився, став на його місце секретар 

осередку ЛКСМ Шевченко. Так отож вам оцей самий Шевченко так 
повів роботу, що од попередньої ДІЯЛЬНОСТІ! сельбудинку не 

залишилось і пам'яти – всі гуртки порозбігайся. Настане вечір – 

завідуючий пише у канцелярії літучки до дівчат, які одсилає через 
постійного свого халуя Ко-ца. Це замість того, щоб поправити свої 

помилки по культосвітній роботі. Побачимо, що будемо далі? Р. 

3. Землевлаштуємось, як рак свисне. 

Землевлаштування у нас провадится вже років зо-три. Багато 

було обрано комісій, багато їм доручалося діла, але справа 
землевлаштування не рушила з місця. Вже тягли, тягли з селян на 

землевлаштування, а вони давали, давали тай зосталися винні. 
Гаразд не відомо, чи це ОкрЗУ так багато грошей треба, але 

відомо, що наші уповноважені забірали гроші тай витрачали їх на 
самогон. Останні уповноважені — Кабанець, Слюсаренко та Щічка 

найкраще зробили: зібрали гроші, в десятий раз пообіцяли 
селянам зробити діло.., тай зробили. Один із них — Кабанець-

скоропостижно умер від самогону, а останні забрали решту грошей 
за „труд" - а трошечкі одвезли в ОкрЗУ і діла не зробили. Треба 

буде суду взятись за „діла" землевлаштування, бо загальні збори 
до толку недоведуть. Нетерплячій. 

4. Замість комплекса „щолчки". 

Навчання в школах нашого села провадиться по старому 
„установлению". Трапляються навіт такі випадки, коли вчителі, тіх 

дітей які балуються, заставляють бить один одного в пику. Окріно 
порадь нашим вчителям змінить всій метод. Свій. 

5. Ой „Заве, Заве" що з тебе далі буде. 

В нашім селі єсть сельбудинок та хата-читальня, але праці тут 
ніякої не проводиться ні" взімку ні влітку, це тільки і робить 

сельбуд тоді як приїздять на вакації студенти. Тоді в сельбуді 
завжди повно молоді, яка цікавиться ріжними питаннями – Через 

що ж немає роботи в сельбуді? Через те, що наш „зав." вуха 
повішав та нічого не робе. Ото только й роботи в його: за сонця 

засвітити світло та самому гуляти йти до ранку. Райсельбуд 

штовхни нашого зава, хай розкачається. Свій. 

 

1929 – священик Варварівки о. Максим Журавльов. 

Відомо про “активістів”-комсомольців, які допомагали нищити 
варварівських господарів-селян. Завдяки піонерському журналу 1974 р. 
з музею с. Варварівка відомо, що наївні піонери-слідопити дізналися 
про якогось Оленіна, який прибув в село в 1922 році й організовував 
перші комнезами (колективні господарства), а також помічників-
комсомольців, які були найактивнішими учасниками злочинної 
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колективізації, їхні прізвища й імена – Євгеній Львович Шахворост*, 
Євгеній Данилович Копилов, Павло Антонович Філь, Григорій 
Родіонович Сарана, Іларіон Іванович Бутковський. У тому ж журналі 
збереглася неякісна світлина одного з цих “героїв” – Бутковського І. І.: 

 Він ще в тому ж 1974 році розповідав школярам 
села про свої “подвиги” – боротьбу проти “класового 
ворога” – селян-трудівників і свою роботу в 
найзлочиннішій організації за всю історію людства – 
ЧК… 

Комітет “незаможніх селян”, який виконував 
злочинні накази більшовиків, очолював І. А. Равич. 
Серед активних організаторів першого колективного 
господарства “Пролетар” вже відоме нам прізвище – 
Глушко, на ім’я Крисан (!) Іванович (1885 р.нар., 
пережив війну, зустрічається, як житель села 

Варварівка в 1945 році, дружина – Настя Сергіївна, діти – Григорій і 
Олександр, з 1943 по 1945 рр. останній був у Німеччині), ймовірно, син 
того Івана Глушка – більшовика, через якого постраждали 20 
варварівських сімей в 1905 році (вірогідно, що ці Глушки або не мають 
взагалі відношення до варварівських Глушків або їхні далекі родичі)… 

Зі згаданого піонерського журналу також стає відомо про  “героя” 
розкуркулення і колективізації Жежеля Григорія Івановича, який був 
“активним організатором колгоспів”. Читаючи спогади людей, які 
пережили ці події, з жахом можна уявити цю “активність”, наслідком 
якої жертвами стали сотні родин. 

У фондах Долинського краєзнавчого музею зберігається 
інформація про дві родини, які були вислані до Губахівського району 
Пермської області РФ в 1930 році. 

Це родина Савенка Григорія Тимофійовича (1873 р.н.) в складі: 
дружини Євдокії Іванівни Савенко, синів Савенка Павла (1912 р.н.), 
Савенка Микити (1916 р.н.), Савенка Петра (1921 р.н.), Савенка Івана 
(1924 р.н.) і дочки Савенко Лідії (1926 р.н.). Більше інформації про цю 
родину дивіться у розділі ‚Постаті Інгульського Степу‛.  

Також вислана була родина Нужненка Семена Микитовича (1880 
р.н.) у складі: дружини Нужненко Дарії Іванівни (1879 р.н.), синів 
Нужненка Якова (1909 р.н.), Нужненка Миколи (1914 р.н.), Нужненка 
Івана (1916 р.н.), дочок Нужненко Варвари (1919 р.н.), Нужненко Любові 
(1921 р.н.). 

                                                

* Прізвище Шафорост зустрічається в “Легенді про Варварівку”, яка вміщена у книзі 
М. Шеремета “Осінні мотиви”. Невже це далекий нащадок того Шафороста, який тримав 
харчевню на чумацькому шляху і був одним з перших поселян, став нелюдем і забув все, 
чим жили стільки років його пращури – віру в Бога, повагу до старших, пам'ять і пошану до 
традицій та предків… 

 
Бутковський І.І. 
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1929 – 1931 рр. – 
конфіскація церковного майна 
разом з будівлями, руйнація 
Свято-Варварівської церкви, 
закриття церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці, 
насильницька колективізація, 
конфіскація майна та землі, 
арешти кращих господарів, 
початок совєтського кріпацтва, 

1931 – 1932 рр. – голод, 
“репетиція” Голодомору; 

з 27.02.1932 – в складі 
Долинського району 
Дніпропетровської області. 

1932 – 1933 рр. – 
конфіскація всіх харчових продуктів, худоби, штучно створений 
Голодомор,  

‚А голод стогне на селі. 

І стогне він, стогне по всій Україні. 

Кара господева... гинуть 

Голоднії люде. А скирти гниють. 

А пани й полову жидам продають‛ *, сотні померлих, (в музеї школи 
зберігається далеко не повний список невинних жертв цього страшного 
злочину), фрагмент спогадів О. Д. Чорномаза: “Особливо багато людей 
померли на хуторах Марківка, Суха, Затулине, Вербова. Ніхто мертвих 
там не реєстрував…”.  

У базі даних вебсайту “Голодомор 1932–1933 рр.”** зустрічаємо в 
списках загиблих від Голодомору  цілі родини варварівців:  

 

Бардась Яким Семенович 

Бельмис Ярина 

Біденко Олексій 

Бойко Христина 

Бойко Анна 

Брик Іван Несторович 

Булич Ганна 

Герасюта Марфа Петрівна 

Губенко Гнат 

Жук Василь Михайлович 

Заєць Данило 

Москаленко (ім'я невід.) 
Москаленко (ім'я невід.) 
Москаленко Зінаїда 
Явтухівна 
Москаленко Ніна 
Явтухівна 
Москаленко Неоніла  

Москалець Віра Іванівна 
Москалець Іван 
Вікторович 
Москалець Марія 
Вікторівна 

Таранець Михайло 
Аманович 

Тимченко Григорій 
Іванович 

Тимченко Кость 

Тимченко Нестір 
Федоренко Віра Василівна 

Федоренко Григорій 
Васильович 

Федоренко Іван 
Васильович 

                                                

* Фрагмент з поеми Т. Шевченка “Княжна”. 

** victimsholodomor.org.ua 

 
На світлині з музею школи – “активісти” 

району, кінець 20-х років ХХ ст. 

http://victimsholodomor.org.ua/
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Зайченко Макар 

Заїка Федосій 

Іваненко Артем 

Іваненко Данило 
Артемович 

Клименко (?) 

Клименко Параска 

Ковтун Йосип 

Ковтун Явдоха 

Коляда Микола 

Копаниця Андрій 
Никифорович 

Копаниця Семен 
Трохимович 

Копаниця Марія 

Копаниця Лаврін 

Кошман Марія Іванівна 

Кошман Микола Іванович 

Кошман Петро Іванович 

Крищенко Іван 

Кузьменко Параскева 
Василівна 

Кузьменко Петро 
Олександрович 

Кузьменко Федот 
Олександрович  

Кучман Валентина 
Кучман Марфа 
Кучман Яків 

Лисицький Мефодій 
Пилипович 

Ляхівець Іван  

Могила Кирило 

Москаленко (ім'я невід.) 

Москалець Михайло 
Вікторович 
Москалець Лідія Іванівна 

Мотуз Микита 
Мотуз Павло 
Остапущенко Марія 
Максимівна 

Павлов Микола 

Павлюк Петро Фолійович 

Павлюк Савка 

Парасюта Дмитро 
Гнатович 

Пластун Василь 

Парасюта Марфа Петрівна 

Пластун Василь 
Васильович 

Пластун Григорій 
Васильович 

Пластун Михайло 
Васильович 

Рябошапка Антоніна 
Тимофіївна 

Рябошапка Федір 
Тимофійович 

Савченко Карпо 

Сергієнко Гаврило 
Федотович 

Сергієнко Кузьма 

Сергієнко Омелян 
Терентійович 

Сергієнко Яків 
Єремійович 

Слісаренко Катерина 

Слюсаренко Павло 

Федоренко Іван 
Омелянович 

Федоренко Леонтій 
Васильович 

Федоренко Олександра 
Василівна 

Федоренко Олексій 
Васильович 

Остапущенко Катерина 

Халабуда Федір 
Тимофійович 

Хорольська Віра 

Хорольська Марія 

Хорольський Василь 
Лупович 

Хорольський Прокіп 
Лупович 

Хорольський Філімон 
Лупович 

Чорний Петро 

Чорнозуб Іван Кирилович 

Чорнозуб Марія 
Аврамівна 

Школа Костянтин 
Ларіонович 

Школа Віра Костянтинівна 

Школа Михайло 
Костянтинович 

Школа Олександра 
Костянтинівна 

Яшин Іван Степанович 

Яшина Євдокія Степанівна 

Яшина Катерина 
Степанівна 

 

січень-лютий 1934 – переселення до с. Варварівки 40 родин з 
українського Полісся в домівки розкуркулених, померлих від 
Голодомору селян; 

з 22.09.1937 в тому ж районі Миколаївської області; 

1937 – 1938 рр. – новий спалах репресій – арешти та розстріли, 
неповний список варварівців, які були репресовані більшовиками: 

Авксентьєв Платон Петрович, 1894 р.н., українець, селянин, 
позапартійний, освіта початкова, тесляр вагоноремонтного пункту 
ст. Мудрьона, м. Кривий Ріг. 23.03.1938 р. звинувачений у належності до 
контрреволюційної повстанської організації, засуджений до розстрілу. 
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Жежель Федір Іванович, 20.4.1888 р.н., чорнороб гірничого 
підприємства Кривбасу, 13.11.1937 р. за к/рев. діяльність розстріляний. 

Жежель Прохор Іванович, 12.2.1883 р.н, слюсар рудника ім. Кагановича 
23.3.1938 р. за належність до к/рев. української повстанської організації 
розстріляний. 

Ільченко Павло Федорович, 1901 р.н., Котівка. 

Козюк Дмитро Васильович, 1902 р.н. та Козюк Іван Васильович 1904 р.н. 
с. Варварівка, хлібороби одноосібники. 2.04.1932 р. звинуваченні у а/ рад. 
агітації й заслані до Північного краю на 3 роки, а 2.11. 1937 року останній за 
такі ж звинувачення розстріляний. 

Крисенко Прокіп Потапович, 1894 р.н., тесляр ст. Мудрьона, 2.11.1937 р. 
за к/ рев. діяльність ув’язнений на 10 років до концтабору. 

Левченко Василь Іванович, 1916 р.н., слюсар Криворізького 
металургійного комбінату, 19.4.1943 р за к/ рев діяльність засуджений до 15 
років концтаборів. 

Могила Леонтій Кіндратович, 1893 р.н., слюсар вагоноремонтного 
пункту ст. Мудрьона Сталінської залізниці. 25.3.1938 р. за участь в українській 
повстанській організації розстріляний. 

Мусієнко Петро Іванович, 1893 р.н., гірничий майстер шахти “Комунар” 
рудника ім. Дзержинського Кривбасу. 25.12.1937 р. за к/рев агітацію розстріляний. 

Олійник Іван Михайлович, 1910 р.н., освіта вища, інженер 
Дніпропетровського цегельного заводу № 16, 17.8.1941 р. за 
розповсюдження к/ рев закликів розстріляний. 

Олійник Степан Андрійович, 1899 р.н., писемний, хлібороб, 
розкуркулений в 1929 році, 11.03.1938 заарештований, за присудом 
Миколаївської трійки розстріляний.   

з 10.01.1939 – в тому ж районі Кіровоградської області, 

з 07.1941 – масова мобілізація чоловіків в армію, 

09.08.1941 – 08.03.1944 – період німецької окупації, вивіз частини 
молоді на примусові роботи в Німеччину, 

1943 – 1944 рр. – розташування лінії фронту неподалік села, постійні 
обстріли села “Красною” армією, загибель багатьох жителів, в т.ч. дітей і 
старих людей, зі спогадів Олексія Чорномаза: “Село час від часу 
піддавалось обстрілам навіть з ракетної зброї (Катюші). Стріляли по 
ворогові, а попадало і мирним жителям. Багато з них було поранено і 
вбито. Один з них і мій брат Ваня (1927 р. народження) був тяжко 
поранений під час мінометного обстрілу і передчасно помер у квітні 1944 
р. вже після звільнення, перенісши величезні страждання. Жителі села 
переховувались в погребах, копали глибокі ями під хатами та інші 
схованки… Величезні страждання переносили жителі села: і холод (адже 
це було в зиму 1943–44 р.), голод, постійний страх від обстрілу і бути 
вбитими, відсутність будь-якої їжі, одягу. Трупи валялись по селі (бо на 
цвинтарі вогневі точки), деякі родичі хоронили по дворах, в садках, а 
потім після звільнення села переносили на цвинтар… З наближенням днів 
звільнення села фашисти почали масову евакуацію жителів села”. 
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Далі теж “велікіє красниє” полководці “попіклувалися” про людей. 
Очевидцем подій став і мій родич, дядько мого батька – Сердюк Микола 
Павлович, який в своїх записках про події після “визволення” пише 
наступне: “Наші села наводнили воєнні тили. Населенню сповістили, що 
чоловіки повинні з’явитися в Порфирівку (околиця села), викликали 
військово зобов’язаних від 18 до 50 років. Ніякого медичного обстеження, 
ніяких пояснень, був чи не був в армії, пригодний чи ні, навчений чи ні. Всіх 
на передову в домашньому одязі, без зброї (в бою добудете). Швидко 
формували команди по 30-40 чоловік і під конвоєм 2-х автоматчиків – 
вперед, на Захід, наздоганяти фронт. Так поповнювали воїнські частини 
свої втрати в боях, –- за рахунок ‚чорнорубашечників‛ – людей у своєму 
одязі, серед яких було багато тих, хто не вмів зарядити гвинтівку. Як 
багато їх таких загинуло. Їх гнали в бій без ніякої жалості на німецькі 
кулемети. Яскравий приклад – бої за визволення сусіднього села 
Варварівки, де загинуло декілька тисяч людей із сусіднього Петровського 
району та близьких сіл. Там братські могили по 400–700 чоловік, а скільки 
ще знаходили вбитих дружини та матері й хоронили вдома!  

У 70–80-х роках в дні святкувань дня Перемоги у Варварівку на 
могили загиблих рідних кожного року приїжджали 250-300 сімей. Дії 
польових воєнкоматів були незаконними – це злочин перед народом”. 

З 08.03.1944 – нова окупація, знову в СССР – нові репресії, арешти, злидні 
і політика зневаги до людей – робота за трудодні, величезні податки та ін.; 

1946 – 1947 – голод; 

1960-ті – знищення будівлі старої церкви; 

1970-ті – полегшення життя селян, завершення будівництва 
вівцекомплексу, прокладання 25 км доріг із твердим покриттям. 

В 70-х роках вчителем, а згодом і директором Варварівської 
восьмирічної школи був Журба Василь Гнатович. 

Журба В. Г. народився 21 травня 1935 року в с. Широкому 
Дніпропетровської області. Член Національної спілки 
письменників України (з 2004 року). Закінчив філологічний 
факультет Одеського держуніверситету ім. І. М. Мечникова.  

Працював оператором на Криворізькому металургійному 
заводі. З 1960 року мешкає в Долинському районі. Працював 
учителем, директором Варварівської загальноосвітньої школи, 
кореспондентом, завідуючем відділу районної газети.  

Перші твори опубліковані у заводській газеті “Металург” 
у 1964 році. Друкувався в журналах “Вітчизна” (Київ), “Вежа”, 
“Степ” (Кіровоград), “Кур’єр Кривбасу” (Кривий Ріг), газетах 
“Літературна Україна”, “Сільські вісті”, “Кіровоградська 
правда”, “Народне слово”, “Вечірня газета”, “Свобода”. Автор 
книг “Грім на голе дерево” (Кіровоград, 2002) та “У 

холодному вокзалі” (Кіровоград, 2005). 

 
Журба В.Г. 
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Василь Журба прагнув художнім словом 
зафіксувати свою добу, привернути нашу 
увагу до людської душі чи бездушності. 
Парадокс: долю людську він зображує 
здебільшого через недолю.  

Працював над новими творами, 
героями яких стали сучасні люди, а самі 
твори проникнуті глибоким реалізмом. 

Самобутній художник. Помер 23 липня 
2009 р. у м. Долинська Кіровоградської 
області. 

 
Василь Журба з сестрами Тамарою і 

Надією. 1950-ті роки.  

Походять з дворянської родини  

 

1974 – Москва дозволила селянам мати 
паспорти, відміна завуальованого кріпацтва; 

з 1991 – в складі незалежної України; 

1998 – розпаювання колгоспів, початок 
занепаду села і господарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ХХІ століття 

2006 – вихід першої книги Михайла 
Шеремета “Осінні мотиви”; 

2009 – вихід двотомника Михайла 
Шеремета “Я родом з Варварівки”, 
презентація видання в рідному селі; 

09.05.2014 – встановлення пам'ятного 
знаку на честь зруйнованої більшовиками 
церкви Різдва Пресвятої Богородиці (на знімку В. Кір’яна);  

2016 – вихід книги Олексія Чорномаза “Спогади з життя прожитого”, а 
також буклету з історії села, відзначення 240-річчя заснування села; 

2021 – 245-річчя заснування села.  

 
Титульна сторінка буклету  
“240 літ козацькому селу 

Варварівка –1776 – 2016” (2016), 

автор – Сердюк В. А. 

 
Пам'ятний знак  
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КОРОТКИЙ НАРИС ІСТОРІЇ СЕЛА КОТІВКИ (КОТОВОЇ)* 

 
Жителі села та околиць називають один з кутків с. Варварівка 

Долинського району Кіровоградської області по-різному – Котова, 
Котівка, Котове. Колись це було окреме поселення. 

На відомості про засновника сл. Котівка я випадково натрапив на 
сайті Вадима Швиданенка (м. Олександрія)**, який довгий час 
займається вивченням історії і родів сіл Зелене, Григорівка та інших. 
Згодом він люб’язно надав мені копію сторінки архівного документу 
1762 року сл. Зеленої, де містяться відомості про батьків ще юного 
Євтихія Котова, засновника слободи Котової. До Вашої уваги фрагмент 
документу: 

 

 
 

Євтихій Петрович Котов (Кот) (роки життя – 1748, ймовірно 
Кам’янка, – 30.12.1825, Котівка) – поручик у відставці на 1782 рік. 
Євтихій Кот був нащадком Петра Петровича Кота (1708 р.нар.), станом 
на 1762 рік – козацького сотника сл. Зеленої Слобідського козацького 
полку***. 
                                                

* Чергова флоема, яка увійшла до І випуску збірника “Інгульський Степ” (Київ, 2016). 
Також написана в рамках заходів до святкування 240-річчя села Варварівки 
Долинського району, частиною якого Котівка стала у 2-й половині ХХ ст. Публікується в 
новій редакції з деякими доповненнями. 

** Список прихожан церкви Верховных апостолов Петра и Павла слободы Зеленой по 
исповедной росписи церквей Елисаветградской протопопии за 1762 год. ЦДІАК. Ф. 990. 
Оп.1. Спр. 376. Арк. 262-269 зв. 

*** Новослобідський козацький полк (Слобідський полк, Новослобідське козацьке 
поселення, Новокозацький полк) — адміністративно-територіальна та військова 
одиниця України, козацьке з'єднання, створене у межиріччі Дніпра й Південного Бугу 
на межі Нової Сербії й володінь Запорожжя. Полк сформований за ініціативою 
московського уряду для приборкання запорожців та підконтрольний йому. Існував 
упродовж 1753–1764 рр. Полковий центр — фортеця Святої Єлисавети, заснована 1754 
(нині м. Кропивницький). Полк мав деяку автономію (на зразок Слобідських полків). У 
1760 році нараховував 6 536 особового складу (у тому числі 213 старшин і 6165 
козаків). У 1764 році перетворений на Єлисаветградський пікінерний полк. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1764
https://uk.wikipedia.org/wiki/1754
https://uk.wikipedia.org/wiki/1764
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Петро Кот є вихідцем з козаків с. Кам’янки Потоцької сотні* 
Миргородського полку. В книзі Анатолія Пивовара “Поселення 
Задніпровських місць до утворення Нової Сербії” подано поіменні 
списки про жителів Задніпровських поселень Миргородського полку за 
результатами жовтневої ревізії 1752 року**: 

 

242 сотни Потоцкой дворов хат семей лошадей волов 

 села Камянки  

 
козаки виборние 

малогрунтовие семянистие 
 

 Иван Кот з братом Петром … 1 4 4 * * 

 

Козак Петро Котенко, ймовірно, дід Євтихія і батько Петра – на 
1718 рік проживав в с. Оврамівці Хорольської сотні*** Миргородського 
полку. 

На 10-те вересня 1779 року припадає перша документальна згадка 
про землю поручика Котова на річці Боковій. Відповідно 1779 рік – рік 
заснування Котівки. 

Станом на 1781 рік в офіційній збірці зустрічаємо таку згадку: 

‚Ингульском уезде владельческих селениях … поручика Котова 1500 
десятин земли, при речке Боковой по течению с левой стороны, на 
балке Солоноватой. Воды довольно и рыба мелкая есть, берега крутые, 
сенокос средственной и [земля] к хлебопашеству способна‛. 

В ДАХрО зберігається карта (розміщена далі) від 07.08.1782 – землі 
на річці Боковій. На карті бачимо назви балок – балка Солоновата, 
балка Бабенкова, балка Водяна, балка Ст[…]дунова. 

В 1787 році слобода була досить незначна, в Котовій проживало 38 
осіб чоловічої та 27 жіночої статей, було наділено 1450 десятинами 
орної, а також 50 десятинами “незручної” землі. 

                                                

* Потоцька сотня (1649—1775 рр.) — військово-територіальна одиниця Гетьманської 
України з центром у містечку Потоки. Виникла у складі Чигиринського полку. У ньому ж 
закріплена Реєстром 1649 у складі 181 козака. У 1661—1663 була в складі 
Кременчуцького полку, у 1663—1667 — знову в Чигиринському. За Андрусівською 
угодою повинна була увійти до Миргородського полку, але фактично перебувала під 
владою Петра Дорошенка до 1672, коли Івану Самойловичу вдалося приєднати 
Потоцьку сотню до Миргородського полку. У 1775 році указом Катерини ΙΙ сотня була 
розформована, а її територія увійшла до Новоросійської губернії. 

** Першоджерело: ЦДІАК України. Ф. 51. Оп. 3. Спр. 19350. Арк. 242- 246 зв., 684 зв. – 687 зв. 

*** Хорольська сотня (1648–1782 рр.) – військово-територіальна одиниця 
Миргородського полку Війська Запорозького з центром у м. Хорол. Створена влітку 
1648 як складова Миргородського полку. У 1649 за “Реєстром” мала 165 козаків. 
Ліквідована 1782 р.. Територію сотні розподілили між трьома повітами Київського 
намісництва: Голтв'янським, Городиським, Хорольським. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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Але поселенці прибували, народжуваність була високою. 
Відповідно до відомостей в Описі Єлисаветградського повіту кінця XVIII 
століття: 

‚Сельцо Котовка, порутчика Євстафія Петрова сына Котова 80 
душ м.п. и 60 душ ж.п. при речке Боковой с левой стороны и оврага 
Солоноватого, домь господской деревянной при фруктовом саде, 
ветренная мельница, пруд, лошадиной и овчарной заводы, земля 
черноземь, хлеба и сенокосы посредственны, подданные на пашню‛. 

 

 
Підпис Євстафія Петровича Кота 

 

Як бачимо, за досить короткий проміжок часу (від “дачі” до Опису) 
виходець з козацької старшини Євтихій Котов господарство своє 
розвинув досить гарно.  

Станом на 1799 рік відомо про Омеляна Котова та його жінку 
Марію, про Романа Котенка та його жінку Меланію (можливо сини чи 
родичі Євстафія), жителів сл. Котівка. 

Після Котова сільце Котівка – у власності Буцьких. До нас дійшов 
переказ, який поданий нижче, де вказується можлива причина 
дарування Котовим своєї власності саме Буцькому. Євтихій Котов 
подарував свою власність Івану Буцькому наприкінці 1811 року. 
Відповідний запис був зроблений у відомості м. Олександрії*. 

Переказ, записаний С. М. Шереметом (з книги “Я родом з 
Варварівки”): 

 

Котова 

Народні поголоски одна з-поперед одної переконують, що 
засновником Котової, котра двома довгими рядами хат 
простягалася вздовж лівого берега повноводної в давнину Бокової, 
був відставний запорожець Кот. Землю той мав на правому, а 
маєток на лівому схилі. Насадив ліс, не гірший, як у сусіднього пана. 
Зробив сімейний склеп-усипальню. Ліс той i усипальня й зараз є. 

                                                

* ДАХрО, ф.490, оп.1, спр. 445, арк. 23 зв. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Неабиякі статки давала Koтові переправа через Бокову. Поблизу 
мосту він викопав криницю. Довкола широченної вулиці обладнав 
прив'язі та місця для постою i брав за те з купців та чумаків чималий 
чинш. А щоб ніхто не посягав на його маєтність, тримав багато 
собак. Якось вони напали на багатого купця, який прямував торговим 
трактом у бік Переволочної, й розірвали його на шматки. 

Котові грозила в'язниця, а можливо, й каторга. За допомогою 
сердега звернувся до сусіднього вельможного поміщика Буцького, 
який мав надійні зв'язки в губернії. Той пообіцяв захистити Кота, але 
з умовою, що він віддасть свою землю вздовж плеса. Нікуди було 
дітися Котові: поступився він землею й кількома родинами обслуги. 

Люди Буцького служителів тих відтоді почали називати 
котівцями, а поселення – Котовою. Два ряди котівських хат є i 
тепер, лише стали південно-східною околицею Варварівки. 

 

З запису в документі з м. Олександрії, Буцькі переселилися в 
Олександрійський повіт з Полтавської губернії. Рід Буцьких є вихідцями 
з козацької старшини Полтавського полку, де Буцькі були відомі з 1647 
року на різних урядових посадах. З книг п. Кривошея і відомостей п. 
Модзалевського маємо таку картину про рід Буцьких Полтавського 
полку: 

1. Родоначальник: 

Фесько Андрієнко Буцький, полтавський шляхтич (1647), згодом 
він значиться Федором Андрієнко Бут/Бутко, ‚полковый осавул 
полковый судья‛ (1669). 

2. Син його Петро Федорович Буцький, Полтавський полковий 
суддя (1688-1700), син полкового суді. 

У нього сини: 

3.3. Григорій Петрович Буцький, полковий осавул (1711-1718), 
Полтавський полковий суддя (1719-1728). 

4.3. Матвій Петрович Буцький, сотник Новосанжарський (1710-
1714), значковий товариш. 

5.3. Роман Петрович Буцький, сотник Ізюмський (1695). 

Онуки: 

6.4. Іван Григорович Буцький, значковий товариш (з 1728), 
військовий товариш. 

7.4. Захар Григорович Буцький, значковий товариш (з 1728). 

8.4. Дмитро Григорович Буцький, значковий товариш (з 1728), 
полковий хорунжий. 

9.4. Петро Григорович Буцький, значковий товариш (1739). 

10.5. Герасим Романович Буцький, сотник (1723). 
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Правнуки: 

11.6. Іван Іванович Буцький, значковий товариш (1760). 

12.7. Іван Захарович Буцький, значковий товариш (1762). 

13.7. Йосип Захарович Буцький, значковий товариш (1762). 

14.7. Федір Захарович Буцький, значковий товариш (1762). 

15.8. Василь Дмитрович Буцький, значковий товариш (1769). 

16.9. Герасим Герасимович Буцький, поручик (1767). 

Вказаний вище за номером 11.7 Іван Захарович Буцький і є тим 
самим Іваном Буцьким, якому Є.П. Котов подарував сц. Котівку. Архівний 
документ з РГИА, який це підтверджує, був люб’язно наданий 
дослідником з Криворіжжя Віктором Дерхо. 

Порушуючи хронологію, хотілось би наостанок вказати також, що в 
метриці Бокової за 1893 рік зустрічається запис про жителя цього села 
Григорія Микитовича Котового (роки життя 1842–1893), а також в цій 
самій метриці – про вдову Марію Дмитрівну Котову, жительку Бокової. 
У архіві Варварівської сільської ради зберігаються листи воєнних років, 
в одному з них за 1944 рік згадується про родину Котова Омеляна 
Савелійовича. Родовід Котових (Котів) не досліджувався. Ймовірно, це 
нащадки Євтихія Котова.  

Повертаючись до нових власників Котівки, знаходимо в метриці 
Варварівки за вересень 1811 року запис: 

‚По учинений в церкви троекратного обыска первым браком 
сочетались помещик крестьянин Иван Буцкий с девицею Анною 
дочерью помещика корнета Ивана Симонова, коих обвенчал приходский 
священник  благочинный Алексей Угринович.  

Кто были поручители: 

помещик капитан Демян Малчевский и порутчик Алексей Василев‛. 

З цього виходить, що Буцькі з’явилися в цих краях ще до 1811 року. 
Котівка в різних документах ще значиться, як власність Котова.  

В метриці Варварівки за 1812 рік є запис про слободу, яку ми не 
зустрічали на картах краю: 

‚…Помещика капитана Ивана Буцкого слободы Буцковки…‛. 
Можливо йдеться про слободу, яка була вказана на 1787 рік в ‚Описе 
Катеринославського наместничества‛, де серед інших маєтностей 
Буцьких є і Буцківка: 

‚В Полтавском уезде помещичьи деревни: <…> 

220. Возного Буцкого при р. Голтве – число душ: 16 м., 4 ж. 

В Константиноградском уезде помещичьи деревни: <…> 

109. Буцковка, значковых товарищей Буцких – 106 м.п., 95 ж.п. 

110. Коломацкая ? – 47 м.п., 42 ж.п. 

111. Ровенская, возного Буцкого – 59 м.п., 44 ж.п. 

112. Лисичья, возного Буцкого – 3 м.п, 3 ж.п. 
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113. Полкового хорунжого Буцкого – 36 м.п, 32 ж.п.‛. 

На 1827–1828 роки у штабс-капітана Буцького нараховувалось 
понад 30 кріпосних селян. Можна припустити, що різке падіння 
кількості “душ” припадає на епідемії, які в той час були досить 
поширеним явищем, а також на те, що, можливо, слобідські козаки, 
які приїхали з Котовим на нове місце або втікли від Буцького, або 
переїхали на інше місце. Адже аналіз метрик Варварівки показує, що 
на початку ХІХ ст. певні родини записані, як жителі сл. Котової, а в 
середині того ж сторіччя – як варварівські жителі.  

На картах ХХ ст. біля села Котівка вказано розміщення цвинтаря і 
каплички. Старожили згадують, що Буцькі мали свою родову 
усипальницю – капличку біля кладовища. На жаль, до тепер не 
зберіглась, була знищена більшовиками. 

З метрики варварівської церкви за 1825 рік дізнаємося:  

‚Помещик отставной порутчик Евтихий Котов скончался в 77 
лет натуральною смертию", тобто через 14 років після передачі 
Котівки Буцьким.  

Станом на 1834 рік є наступні відомості: ‚…в слободе Котовке 
живет помещик штабс капитан Иван Иванов Буцкий, дворовь ¾, в 
них 3 душь муж.пола и 1 жен.; при них дворовых людей и крестьян 28 
¾ дворов, в них душ 115 м.п. и 112 ж.п.‛. 

В 1856 році поміщиків Буцьких Котова на 35 дворів. У 1860 році 
Котова у власності Івана та Романа Буцьких з 134 особами чоловічої 
статі в 37 дворах*.  

Згодом село перебуває у власності Буцького Романа Івановича, 
ймовірно, сина Івана Івановича**: “Буцкого Р.И. деревни Котовки 
(09.04.1863-14.02.1864)‛. 

Вже на початок ХХ ст. відомо, що власником Котівки стає 
Буцький Володимир Романович, ймовірно, після брата свого Петра 
Романовича. Короткий життєпис Володимира Романовича дивіться 
нижче. 

В 30-х рр. ХХ ст. село Котівка (Котова) увійшло до складу 
с. Варварівки. 

                                                

* Пивовар А.В. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 
року. Київ: Академперіодика, 2009. С. 23, 81. 

** РГИА. Ф.570. Оп. 46. 
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Геометричний спеціальний план землі с. Котівка початку ХХ століття. 

ДАКрО. Ф.490. Оп.1. Спр.324. 
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ЗЕМЛЕВЛАСНИК ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ БУЦЬКИЙ* 
 

Буцький Володимир Романович (*1866, 
с. Котівка, Олександрійський пов., Херсонська 
губ. – †1932, м. Одеса) – один з кращих 
господарів Херсонської губернії, землевласник, 
дворянин, депутат Державної Думи Російської 
імперії. Походить з козацько-старшинського 
роду Полтавського полку Гетьманщини. 

 

Життєпис  

Ймовірно, народився в родовому маєтку в сл. Котівка близ 
с. Варварівка Олександрійського повіту Херсонської губернії. Батько – 
Роман Іванович Буцький, військовий. Землевласник, мав 940 десятин 
землі. 

Закінчив Олександрійське реальне училище (1883). Після смерті 
батька, вимушений поїхати в родовий маєток і вести господарство. 
Невелика власна цегельня дозволила з часом побудувати 2-х 
поверховий родинний палац унікальної архітектури, поблизу якого 
Володимир Романович насадив ландшафтний парк та фруктовий сад. 
Мав власний плодорозсадник, тваринний комплекс з безприв'язним 
утриманням тварин (це навіть в 1980-х роках вважалося передовою 
технологією). 

Дорадянське довідкове видання “Список землевладельцев 
Александрийского уезда на 1896 год” дає наступну інформацію: 
“Буцкий Владимир Романович – потомственный дворянин, Буцкий 
Павел Романович – коллежский регистратор". 

В 1905 році господарство і палац Буцьких сильно постраждало від 
спровокованих більшовиками безчинств: сільськогосподарські машини 
та знаряддя, десятки тисяч пудів хліба були 
знищені і вкрадені. Пізніше Буцький побудував 
невеликий будинок, де і жив з багаточисельною 
родиною (10 дочок і 3 сини) до 1918 року.  

В 1906 році був обраний гласним 
Олександрійського повітового земського зібрання, 
почесним мировим суддею та помічником 
предводителя дворянства. Станом на 1914 рік 
зберігав ці посади. 

На триріччя 1910–1913 був обраний гласним 
губернського земського зібрання (Пам’ятна 

                                                

* Флоема написана для української версії Вікіпедії. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Буцький_Володимир_Романович 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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книжка Херсонської губернії на 1912 рік). 

Володимир Романович став одним з провідних господарів губернії. 
Одним з перших придбав снопов'язку, парову машину і молотарку.  

 

 

Cин В. Р. Буцького – 
Валентин, учень 

Київського 
художнього училища 

 

 

Був обраний депутатом Державної Думи в 
1907–1916 рр. Входив в національну групу, з 3-ї 
сесії – в руську національну фракцію, з 5-ї сесії – в 
групу незалежних націоналістів 
П. Н. Крупенського. Був членом комісій: 
земельної, торгівлі та промисловості, 
полювання й з переселенської справи. 

В лихоліття українсько-більшовицької війни переїхав з родиною 
під Одесу, де підробляв пастухом. Там і помер в 1932 році, ймовірно, 
від голоду. 

 

Література 

● Чорномаз О. Д. Спогади з життя прожитого. Варварівка, 2016. 

● Гусейнов Г.Д. Господні зерна. 2000-2004, Кривий Ріг. 

● Сердюк В. А. Короткий нарис села Котівки. Інгульський Степ: альманах. Київ, 2016. 

● Сердюк Н. П. Записки Сердюка Николая Павловича. Київ: Аграр Медіа Груп, 
2011. 384 с. (Родовід Сердюків). 

● Чорномаз О. Д. Депутат Державної Думи Буцький В. Р. Провінція 
[м. Долинська]. 2010. 10 вересня. 

● 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. Санкт-
Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. 

● Государственная дума Российской империи: 1906–1917.  Москва: РОССПЭН, 
2008.  

 
Палац Буцьких після 1905 року 

 
Підпис Буцького В. Р. 

http://www.tez-rus.net/ViewGood30311.html
http://www.tez-rus.net/ViewGood30311.html
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ЛІТЕРАТОР ТА КРАЄЗНАВЕЦЬ  

МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ ШЕРЕМЕТ * 

 
Шеремет Михайло Сергійович  

(*27 червня 1925 р., с. Варварівка — †13.03. 
2010 р.) — один з найвідоміших фольклористів 
і краєзнавців Придніпров'я, журналіст, 
редактор, самобутній літератор. 

 

Життєпис 

Походить з родини з козацьким корінням. 
Батьки – Шеремети Сергій Федорович і Мотря. 
Його далекий пращур – Євстафій Шеремет 
зустрічається в архівних документах 
державного поселення Варварівки в 1798 році. 

В роки Другої світової війни фронтовими 
стежками пройшов від Бобринця до 
болгарського Созополя на турецькому кордоні. 

Закінчив Львівську юридичну школу та 
історичний факультет Кримського університету. 

Працював бурильником, обліковцем, агентом уповмінзагу, більше 
50-ти років журналістом. Починав з Галичини, де залишився після 
війни, згодом у м. Кривий Ріг. 

Жінка – Аза Миколаївна. 

Над усе захоплювався спілкуванням з цікавими людьми, 
краєзнавством і рідною природою. По селах та містах Придніпров'я 
зібрав близько п'ятисот маловідомих легенд, оповідок та переказів. 
Став своєрідним літописцем рідного села Варварівка. 

Як фольклорист Михайло Сергійович уміло використовує все 
мовне багатство степового краю, водночас він повертає вже забуті 
назви багатьох народних звичаїв, ремесел, предметів селянського 
побуту, наводить терміни, що використовувалися у старі часи. Він 
продовжив те, що колись започаткувалось Дмитром Яворницьким, 
Яковом Новицьким та ще багатьма відомими й безіменними 
ентузіастами. 

Згодом в 2006 і 2009 рр. виходять його книги — “Осінні Мотиви” та 
двотомник “Я родом з Варварівки”. 

Похований в рідному селі. 

                                                

* Флоема написана для української Вікіпедії. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Шеремет_Михайло_Сергійович 

 

Михайло Сергійович 
Шеремет  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Бібліографія 

● Шеремет Михайло. Про 
онука баби Варвари / Легенди 
та перекази Криворіжжя. Книга 
перша. Дніпропетровськ. 2005. 

● Шеремет, Михайло. 
Осінні мотиви. 
Дніпропетровськ. 2006. 

● Шеремет, Михайло. 
Безцінний скарб / Легенди та 
перекази Криворіжжя. Книга 
четверта. Дніпропетровськ. 
2007. 

● Шеремет Михайло. Я 
родом з Варварівки. У 2-х 

томах. Дніпропетровськ. 2009. 

● Шеремет М. С. Спогади 
прожитих весен. Інгульський 
Степ, альманах. І випуск. Київ. 
2016. С.150-156. 

 

 

Література 

● Гусейнов, Григорій . Господні 
зерна. Книга 4. Кривий Ріг, 
2000. С. 310-315. 

● Легенда про Варварівку. За 
матеріалами книги Михайла 
Шеремета “Осінні мотиви”. 
Дніпропетровськ: Січ. 2006. 

● Збирач легенд. Журнал 
“Хобі”. 2006. Квітень-Травень. 
С. 60-69.  

● Маруценко, Віктор. Боковенька 
2019. Степовики. Біографічний 
довідник. Книга друга. 
Долинська, 2019. С. 142-143. 

  

 
Михайло Шеремет за роботою 

 

Двохтомник “Я родом з Варварівки” 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ВЕТЕРАН ВІЙНИ ОЛЕКСІЙ ДАНИЛОВИЧ ЧОРНОМАЗ * 
 

Чорномаз Олексій Данилович (*26.03.1921, 
с. Варварівка) – вчитель, директор 
Варварівської середньої школи, знавець історії села і 
краю, збирач переказів та легенд, автор книги 
спогадів, учасник II Світової війни. 

 

Життєпис 

Народився у Котівці (Котовій, колись окремому 
селі, зараз в складі с. Варварівки), в родині 
хліборобів. Батько його, Данило Васильович 
(1899 р.н., с. Котівка), був учасником українських визвольних змагань, 
репресований більшовиками. Дитиною пережив голодомори 1922/23, 
1932/33 років. Перед війною працював вчителем математики у 
Новомосковському районі. Був учасником ІІ Світової війни, в 1942-му 
потрапив у німецький полон, три роки працював в концтаборі “Шталаг 
№ 326” на шахті в Німеччині, згодом в трудовому таборі СССР на р. Камі. З 
вересня 1946 р. проживає в с. Варварівка. У середній школі спочатку 
працював вчителем математики, згодом завучем і тривалий час 
директором. Зараз на пенсії, проживає в с. Варварівка. 

Нагороджений орденами та медалями СССР та України. 

Є автором чисельних статей в місцевій пресі. У 2016 році видано 
книгу Олексія Чорномаза “Спогади з життя прожитого”. 

 

Бібліографія 

● Чорномаз О. Д. Спогади з життя прожитого. 1 випуск. Київ, 2016; 2 випуск. Київ, 
2017. URL: https://library.kr.ua/elib/chornomaz/index.html   

● Чорномаз О. Д. Депутат Державної Думи Буцький В. Р. Провінція [м. Долинська]. 2010. 
10 вересня. 

● Чорномаз О. Д. Тут починалося визволення. Долинські Новини. 2004. 14 березня. 

● Чорномаз О. Д. “Ось тут, в грудях, у мене зерно! Сюди і коли!”. Провінція 
[м. Долинська]. 2008. 29 серпня. 

 

Література 

● Григорій Гусейнов. Господні зерна. В 10 книгах. Кривий Ріг, 2000—2004. 

● Шеремет М.С. Осінні Мотиви // Чорномазові заморочки. Дніпропетровськ, 2006. С.262– 269. 

● Чорномазу О. Д. 95 років. Інгульський Степ, альманах. Київ, 2016. С. 150—156. 

 

Публікації 

● Шеремет М. С. Спогади прожитих весен. Долинські Новини. 2004. 

● До 95-річчя Чорномаза О. Д. Провінція [м. Долинська]. 2016. Березень.  
                                                

* Cтаття була написана для української версії Вікіпедії. URL: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чорномаз_Олексій_Данилович 

https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82)
https://library.kr.ua/elib/chornomaz/index.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ВСТУПИ ДО КНИГ ОЛЕКСІЯ ЧОРНОМАЗА  

 

До І випуску * 

 

Повертається правнук до рідної хати – 

Спадкоємних полів, на дідівський поріг, 

До батьків на гробках воскресіння благати, 

Обтрусивши пили із далеких доріг. 

Яр Славутич 

 

Село Варварівка – батьківщина моєї прапрабабусі Марії Іванівни 
Сердюк (дівоче прізвище – Москалець), де вона прожила своє 
дитинство і юність, мабуть, найкращі свої роки. Як нам стало відомо з 
записок її онука, Сердюка Миколи Павловича (вийшли у 2011 році 
першою книгою в серії “Родовід Сердюків”), після одруження Марія 
Іванівна прожила дуже нелегке життя… Не буду зупинятися на 
подробицях, які значною мірою описані Миколою Павловичем. Читач, 
якого вони зацікавлять, може звернутися до фондів бібліотек або до 
інтернет-ресурсів у пошуках цієї книги.  

В минулому 2014 році була 80-та річниця смерті Марії Іванівни. 
Саме в тому році мої родичі з с. Бокової вказали, де знаходиться її 
могила, а вже в цьому році ми встановили на її могилі пам’ятник та 
були присутні на церемонії освячення та поминання, яку провів 
о. Йосип (УАПЦ, м. Кіровоград). Ця книга є даниною Марії Іванівні й 
покликана вшанувати її світлу пам'ять. 

З автором книги Чорномазом Олексієм Даниловичем я 
познайомився досить випадково, у 2013 році, коли ми з батьком 
приїздили на проводи в село Бокову. Цікавлячись родоводом і 
краєзнавством, завітали ми в сусіднє з Боковою с. Варварівка в пошуках 
книг Михайла Сергійовича Шеремета, який збирав легенди та перекази 
цього степового краю. Заїхали і в Котівку. Вже, на жаль, не пам’ятаю хто 
порекомендував нам відвідати діда, 1921 року народження, який також 
цікавиться історією і краєзнавством. Цим дідом і виявився Олексій 
Данилович, який у свої майже 95 роки є цікавим співрозмовником, 
людиною зі світлим розумом та гарним почуттям гумору. 

Згодом мій троюрідний брат, Віктор Кір’ян, завітав до Олексія 
Даниловича і домовився про видання книги за його рукописами, 
зробив фотографування всіх сторінок. Єдине, що я собі дозволив у 
тексті – це вставки світлин, а також переказів, які нам залишив 

                                                

* Книга вийшла у березні 2016 року до 95-річчя автора, Чорномаза Олексія 
Даниловича в рамках заходів, присвячених святкуванню 240-річчя села Варварівки 
Долинського району. Видання здійснене й упорядковане Владиславом Сердюком. 
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Михайло Шеремет. Надіюсь, що ні пан Олексій, ні родичі пана Михайла 
не будуть проти цього. Тим більше, що книги пана Михайла стали 
бібліографічною рідкістю і для багатьох навряд чи доступні. 

 

 
На світлині Олексій Данилович з моїм батьком, 

Сердюком А. Г., під час першої зустрічі 12.05.2013 р. 

 

Видання цієї книги не тільки дозволить варварівцям і вихідцям з 
цього села дізнатися більше про рідний край, але і нагадає всім нам, що 
життя минає дуже швидко і, які б не були обставини, як би нам не було 
важко і погано, потрібно залишатися доброю та порядною людиною, 
шанувати своїх рідних та близьких, а також пам’ятати свій рід, свою 
землю, традиції, віру та славу нашого народу. Без цього ми ніхто. 

 

 

До ІІ випуску*
 

 

Перший випуск спогадів Олексія Даниловича Чорномаза з’явився на 
95-річчя автора. Обидві ці події набули широкого розголосу в 
Долинському районі, до автора приїздили чисельні кореспонденти. 
Згодом про автора і книгу писали газети, розповідало радіо, показувало 
телебачення. Не багато залишилося ветеранів ІІ Світової війни, а ще 
менше тих, хто залишив нам свої спогади. Тому хотілось би подякувати 

                                                

* 2-й випуск книги Чорномаза О. Д. здійснено у вересні 2017 року після закінчення 
накладу першого випуску. 
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Олексію Даниловичу за те, що він у нас є і побажати йому міцного 
здоров’я. 

Пройшло півтора року після першого, а вже актуальним став 
другий випуск. Книга спогадів Олексія Даниловича досить швидко 
розійшлася серед друзів та знайомих автора, краєзнавців району, а 
також по районних бібліотеках області та найбільших бібліотеках 
України. Наклад закінчився, але постійно з’являються нові бажаючі 
мати й в себе в бібліотеці такі цінні спогади про минуле, про своє чи 
сусіднє село або про село своїх пращурів. Це видання для них.  

Текст першого випуску було розміщено на інтернет-сторінці 
обласної бібліотеки ім. Д. І. Чижевського, де її можна прочитати онлайн 
або завантажити у зручному форматі за посиланням: 
http://library.kr.ua/elib/chornomaz/  

За цей невеликий проміжок часу між двома випусками відбулися 
події, про які хотілося б згадати окремо. 

У серпні 2016 р. жителі та гості села Варварівки відсвяткували 240-
річчя заснування села. 

Стендами з новим змістом на базі архівних матеріалів поступово 
наповнюється краєзнавчий шкільний музей, який був заснований ще в 
часи СССР і мав відповідне ідеологічне спрямування; 

 

 

Старі стенди шкільного краєзнавчого музею с. Варварівка 

 

Також, стало відомо, що крім дерев’яної церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці 1798 р., у Варварівці діяла церква Святої Варвари 
(Варварівська), яка була побудована з цегли в 1910 році, з двоярусною 
дзвіницею. 

http://library.kr.ua/elib/chornomaz/
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У Варварівський музей було передано збірник метричних записів 
за перші 20 років існування приходу, а також декілька альбомів 
уродженця села – відомого совєцького художника Савенка Івана 
Григоровича і його сина Миколи.  

Маю надію, що село Варварівка оживе і почне знову розцвітати, 
але це залежить саме від варварівців, від їх волі та бажання жити 
щасливо, бо в громаді – сила. Тільки об’єднавшись, ви переможете і 
свої злидні і зневіру до всього, а також обставини, які склалися. Є 
багато можливостей в сучасному світі. Село, засноване козаками в 
далекому 1776 році, не повинно вмерти. Воно мальовниче і цікаве 
багатьом.  

 

 

Сучасна Варварівка. Знімок автора 

 

Наприклад, в Україні з кожним роком все більше розвивається 
внутрішній туризм. Ви, варварівці, можете скористатись цим і 
поступово створити тематичний парк “Козацьке село”. В різних його 
куточках саме Ви, одягнені в місцеві українські строї, будете 
розповідати унікальні за змістом легенди та перекази, що їх свого часу 
зібрав Ваш земляк Михайло Шеремет. Для початку потрібно небагато – 
кілька хат чи кімнат, де туристи можуть переночувати чи відпочити, 
колибу, де зможуть скуштувати козацькі страви; підбір людей, які 
вміють цікаво розповідати й невелика реклама в мережі Інтернет (про 
це знає молодь). Поступово вкладаючи гроші, Ви зможете створити 
прекрасне місце для відпочинку і пізнання, яке не має аналогів у світі.   
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До п’ятої річниці виходу 

збірника ‚Інгульський степ‛ 

 

ДО ЦЕРКОВНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ПОСЕЛЕНЬ 

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Як відомо, перший випуск збірника “Інгульський степ – історія, 
краєзнавство, родовід, джерела, спадщина” вийшов в Києві 2016 році. 
Згодом щороку виходили нові випуски, зокрема четвертий у 2019-му. У 
2018 році в м. Долинській відбулася презентація ІІІ випуску, де, крім 
інших, були розміщені статті відомих місцевих краєзнавців 
В.Г. Маруценка (Долинська) і В.П. Гриценка (Бокова). П’ятий випуск 
вийшов на початку 2021 року і став найпопулярнішим серед любителів 
історії краю. Чисельний авторський колектив готує статті до шостого 
випуску, який плануємо видати наприкінці 2021 року.  

Хочу привернути увагу читача саме до 
четвертого (спеціального) випуску, 
присвяченого 100-й річниці виходу 
останнього номеру “Херсонських 
Єпархіальних Відомостей” (далі – ХЄВ) у 
1919 році. Випуски ХЄВ – це дуже цінне 
джерело історії нашого краю, насамперед 
церковної й освітньої. Автори статей 
збірника на чолі з відомим київським 
істориком Анатолієм Пивоваром 
опрацювали 2600 випусків ХЄВ, а також 
інші архівні матеріали. Основна частина 
збірника – це своєрідний довідник по ним. 

В цій статті, на кількох прикладах, хочу 
поділитися з читачами, що нового 
розповідає четвертий випуск любителям 
історії та краєзнавства: 

– кількість населення в с. Гурівка станом на 01.01.1859 – 1288 осіб 
чол. і 1197 жін. статей; 

– в 1859-му в селі Варварівка поселянами було вирішено платити 
вчителю школи 30 коп. сріблом в місяць за навчання кожного 
хлопчика; 

– церковно-приходська школа була відкрита при Успенській церкві 
села Григоро-Денисівки в 1862 р. в будинку священика Є. Корнованова і 
вже в квітні там навчалося 5 хлопців і 1 дівчина; 
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– в 1865 р. в містечку Братолюбівці при Свято-Духівській церкві 
церковно-приходська школа діяла в громадському будинку і там 
навчалося 42 хлопчики і 2 дівчинки; 

 

- 

  

 – в 1874 році в с. Василівці проживало 
1559 осіб, а в народній школі (діяла з 
1864 р.) навчалося 17 хлопчиків; 

 – зі звіту земства 1889-1890 рр. 
дізнаємося коли саме відкриті земські 
школи – в Боковій в 1874 р., у Варварівці – 
1875 р., Гурівці – 1874 р., Григоро-Денисівці 
– 1883 р. 

Також ми можемо дізнатися відомості 
про священиків 1906–1919 рр. наступних поселень: 

 – с. Березівки (Цибулівки) Архангело-Михайлівської церкви; 

 – с. Бокової Покровської церкви (з філіальною Серафимівською того 
ж села); 

 – с. Варварівки Різдва Пресвятої Богородиці церкви; 

 – с. Василівки Василівської церкви; 

 – ст. Долинської Олександро-Невської церкви; 

 – с. Миколаївки (Бурдзинківки) Іоанно-Богословської церкви; 

 – с. Миколаївки (Водяної) Миколаївська церква;  

 – с. Лисаневичівки Варваринської церкви та інших. 

На сторінках 207–320 містяться відомості про церковних старост 
1860–1919 р.р., для прикладу с. Варварівки Свято-Варваринської 
церкви – 1911–1914 р.р. – селянин Кирило Іващенко, з 1914 – Конон 
Хорольський. Далі в збірнику йдеться про голів приходських опікунств, 
наприклад, головою Свято-Духівського церковного опікунства в 
містечку Братолюбівка був вчитель місцевої земської школи Яків 
Захарович Балан (на 1905 р.), відповідно Покровського с. Гурівки – 
селянин Данило Клипач (Клепач) (на 1889 р.).  

Згадана Свято-Варварівська церква – це була нова, велика, мурована 
церква колись квітучого великолюдного села, про такі церкви знаходимо 
також відомості і по інших селах – це і вже вказана вище Свято-
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Серафимівська церква в с. Боковій, Преображенська церква в с. Гурівка 
тощо.  

Цікаві відомості щодо третьої церкви с. Бокової містяться на 
сторінці 401, де в розділі про отримання дозволів на збір пожертв у 
межах єпархії, вказано зокрема наступне: ‚1912 р. селянину Самсону 
Сердюку – на будівництво Свято-Покровської церкви в селі Боковій 
Олександрійського повіту строком з 15/12/1912  до 15/12/1913‛. 

Отже, ми можемо припустити, що громада с. Бокової отримала 
дозвіл на будівництво третього храму на початку 1910-х рр. Стара 
Свято-Покровська церква, яка діяла з 1807 р. в центрі села (так званому 
“штапу”), була невеличка й не могла вмістити усіх бажаючих – 
населення села та прилеглих незначних поселень і хуторів, що 
складало тоді близько 8 тис. осіб. Свято-Серафимівський храм, який 
стояв на місці колишнього клубу, знаходився ближче до с. Ганнівка і 
був далеко від густонаселених районів Бокової у напрямку Котової та 
Варварівки. Можливо, з часом планувалося закриття старої Свято-
Покровської церкви, продаж чи використання будівлі в інших цілях, як 
це практикувалося в інших селах – в цьому ж 4 випуску розміщено 
тексти оголошень про продаж церковних будівель того чи іншого села, 
в основному, після будівництва 
новіших мурованих церков. 

Після правління більшовиків на 
території Долинського р-ну не 
залишилось жодної церкви, 
зруйновано і більшість приміщень 
колишніх приходських і земських шкіл, 
лікарень тощо. Більшість з них було 
побудовано за гроші наших з Вами 
пращурів. Нам залишається лише 
збирати про них свідчення, вивчати 
історію і добре пам’ятати її уроки.   

Залишилося додати, що кожен 
бажаючий може отримати онлайн 
доступ до всіх статей четвертого, 
як і інших трьох випусків, на сайті 
Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д. І. Чижевського за посиланням - https://library.kr.ua/elib/alminhulstep/  

Також всі охочі можуть читати короткі нові відомості щодо історії 
краю, ювілейних дат та непересічних особистостей на сторінці збірника 
в Фейсбуці – https://www.facebook.com/almanahIS/  

А тим читачам, які не мають доступу до швидкісного інтернету, 
раджу завітати у найближчий краєзнавчий музей або районну 
бібліотеку, де Ви зможете познайомитися з усіма випусками збірника 
“Інгульський степ”, зокрема і з четвертим.  

 
Будівля земського ремісничого 

училища (підірвана комуністами)  
в с. Боковій 

http://library.kr.ua/elib/alminhulstep/index.html
http://library.kr.ua/elib/alminhulstep/index.html
https://www.facebook.com/almanahIS/
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І.ІІ. ЗАСНОВАНІ КОЗАКАМИ 
 

ДО ПИТАННЯ ІСНУВАННЯ ПОСЕЛЕННЯ ІНГУЛ (ІНГУЛЬСЬК)  

ТА МІСЦЯ ЙОГО ЗНАХОДЖЕННЯ 

 
Питання про поселення Інгул виникало неодноразово, про нього 

писалося в пресі, пропонувалося навіть замість попередньої назви 
обласного центру Кропивницького дати назву Інгул чи Інгульськ. 
Нижче, в даній флоемі, спробуємо розібратися чи існувало колись 
поселення Інгул і, якщо існувало, то де воно знаходилося. 

Причина відсутності точних відомостей про Інгульську паланку та її 
поселення не в тому, що дослідники мало приділяли цьому увагу, а у 
відсутності джерел. Ще відомий дослідник історії Запорозької Січі 
першої половини ХІХ сторіччя А.  Скальковський дав перелік всіх на той 
час відомих містечок і поселень Запорожжя, але при цьому зазначив, 
що причина відсутності відомостей щодо поселень Інгульської паланки 
– це ‚совершенное истление этой части ведомостей Запорожских‛*.  

 

Що думали і знали раніше? 

Відома українська історикиня Н. Полонська-Василенко пише, що 
місто Інгульськ було запроектоване Московією, але так і не було 
побудоване. Посилаючись на документ Дніпропетровського крайового 
архіву –  № 2558, арк. 54 та 78 – дослідниця, зокрема, пише: ‚Року 1778 
губернатор Язиков пропонував переселити євреїв з Дмитрівки до 
нового міста (що збудувати його допіру ще передбачали) Інгульська, 
між Інгулом і Громоклією… З заснуванням ІІ-ої Новоросійської та 
Озівської губерній почалося швидке будування міст… були старі міста: 
Кременчук, Крюків, Єлисаветград… Проектовано й нові міста: 
Інгульське, Саксагань, Кизикермен, але ці міста не були засновані‛**. 

Досить дивно, що про поселення Саксагань та досить давнє 
Кизикермен говориться вище, як про нові і не засновані. 

В документі Московської імперії значиться наступне: ‚Сей же 
провинции в Ингульском уезде полагается город Ингульск. Оной 
осадить удобно на устьи речки Каменки, где оная впадает в реку Ингул. 
Теперь никакого тут селения еще нет и сверх выгод в разсуждении 
воды близ лежащих кустарников и камня, годного на строение, лежит 
тут и большая дорога из крепости Святыя Елисаветы в Славенск и 
расходится во все по Днепру лежащие места. Лес на строение как из 

                                                

* Скальковский А. История Новой-Сечи или Последнего Коша Запорожского. Одесса, 1841. 
С.31. 

** Полонська-Василенко, Н. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. Т.ІІ. Мюнхен. С.69,221. 
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Черного, так и из Польских и той стороне лежащих получать можно, 
употребляя на топление камыш, коего там изобильно. В караул к 
канцелярии и на посылки употреблять людей пристойное число из 
гарнизона Новопавловской крепости, однако ж и в сем уезде до 
обселения оного в котором теперь только несколько зимовников 
бывших холостых запорожцов полагается ныне иметь только одного 
земского комисара с его штатом, коему тоже быть под правлением 
Славенской провинциальной канцелярии. Земель плодоносных в сем 
уезде довольно; токмо лесу нет, кроме небольших тернов по речкам‛.  

Вище – фрагмент тексту, який опублікований в статті 
А. Г. Олененко і А. В. Пивовара “До історії першої Новоросійської 
губернії при запровадженні в 1776 році повітового устрою” в V випуску 
збірника “Інгульський степ”*. 

Криворізький дослідник Доценко, який займався дослідженням 
міста-фантома Інгулу, ставить його в усті річок Інгульця та Жовтої, 
зробивши такі висновки: 

“1. В течение двух десятилетий на многочисленных европейских 
картах обозначается либо крепость Ингул, либо город Ингул 
(Ингулгород).  

2. Во всех вариантах отображения загадочный Ингул указывается 
на реке Ингулец (Малый Ингул). 

3. Крепость-город неоднократно незначительно меняет свое 
местоположение, перемещаясь в пределах 25–28 километров по 
течению реки Ингулец, от правой притоки Верблюжка к левой притоке 
Жёлтая.  

4. Крепость-город отображается либо на самой границе земель 
Российской империи, либо в пределах земель Запорожских казаков. 

5. На одной из карт близ города Ингула показана большая дорога, 
соединяющая Запорожскую Сечь и крепость Святой Елизаветы 
(‚Карта театра военных действий между русскими, поляками и 
турками‛, 1770). Текст в одном из французских журналов указывает на 
это же обстоятельство. 

6. Многочисленные источники позволили исключить 
местоположение Ингулгорода в месте слияния рек Ингульца и 
Верблюжки. В этом месте существовало поселение Верблюжка на 
правом берегу Ингульца, а на левом берегу располагался окруженный 
валом санитарный карантин (дневник Гильденштедта за 1774 год). 
Впрочем, на карте Риччи Заннони по состоянию на 1767 год в устье 
Верблюжки обозначен Fortka Ingulu zipsuta (ликвидированный). 

Сделанные выводы подталкивают к ведению поиска информации о 
крепости Ингул у Запорожских казаков. Подтвердить или 
опровергнуть предположение о принадлежности крепости-города к 
                                                

* Інгульський степ. Збірник. Вип. 5 / Упоряд. В.А. Сердюк.  Львів, 2020. С.18. 
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Войску Запорожскому Низовому возможно только после тщательного 
сопоставления доступных сведений и фактов из истории 
уникального военно-территориального образования, преданного 
преднамеренному забвению Екатериной II и её чиновниками.   

По поводу местоположения Ингулгорода следует признать 
следующее. На всех картах с более мелким масштабом крепость 
указывается при впадении реки Желтая в Ингулец. Это 
обстоятельство с оговорками демонстрирует последний 
вышеуказанный фрагмент "Carte de la Nouvelle Servie ou de la 
Nouvelle Russie Reduite et Redigee d'Apres l'Original"  и  специальная 
вставка к карте 1752 года ‚Partie meridionale de la Russie europeenne 
ou sont distinguees exactement toutes les provinces, d'apres le detail de 
l'Atlas Russien‛.  

 

 

Власне дослідження. Карти 

Щоб дослідити питання, яке винесено в назву даної флоеми, 
звернемося насамперед до картографічних джерел. Спочатку 
розглянемо карти, які створювалися після знищення Запорозької Січі і 
були точнішими від попередніх.  

На картах РГАДА (Москва) 1778 року на перетині річок Кам’янки й 
Інгулу знаходимо: “мс. (авт. – местечко) Інгуль” – дивіться фрагмент 
карти № 1 і “Інгулскь” – дивіться фрагменти № 2 і № 3. 

   

 

 

 
Фрагмент  № 1 Фрагмент  № 2 
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Фрагмент  № 3 

 

На карті Новоросійської губ. 1779 року – “г. Ингульской”  – центр 
Інгульського повіту (фрагмент карти № 4): 

 

 
Фрагмент  № 4 

 

Згадує у своїх “Подорожніх записках” поселення Інгульськ і Василь 
Зуєв: “...особливо біля Інгульська і по Саксагані можна завести шовкові 
заводи, сіяти коноплі…”*. 

Простим методом накладання карт 1778-1779 років на сучасні 
отримуємо висновок, що колишнє містечко Інгул (Інгульськ), як центр 
Інгульського повіту, було на місці сучасного села Інгуло-Кам’янки 

                                                

* Зуев, Василий Путешественныя записки Василия Зуева от С. Петербурга до 
Херсона в 1781 и 1782 году. СПб: При Императорской Академии наук, 1787. С. 228. 
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Новгородківського району Кіровоградської області. Після того, як 
Інгульський повіт зникає, втрачає статус містечка й Інгул (Інгульськ) – 
далі в документах імперії воно значиться як військове, а згодом 
казенне село, Змінювалися також і назви:  Інгульська Кам’янка, Усть-
Кам’янка, Інгуло-Кам’янка.  

Відповідно, тільки аналіз карт дозволяє відкинути твердження 
Наталії Полонської-Василенко про те, що Інгулу-Інгульська не існувало 
взагалі. Це те, що стосується Інгулу-Інгульська вже після підступного 
руйнування Запорожжя. 

 

 

Чи існувало поселення до московської окупації краю? 

Київський дослідник Анатолій Пивовар у своїй довідці з цього 
питання пише: ‚Поняття Інгулгороду можна зустріти лише на 
французьких картах та в їхніх же публікаціях після появи фортеці 
Св.Єлисавети. Французи в той час підтримували непогані стосунки з 
Туреччиною (згадайте того ж барона Тотта і яка його була місія серед 
турків чи татар). І якщо останні були стурбовані появою фортеці, то 
й французи про неї довідалися чи не одні з перших. Почали малювати на 
картах, хоча звичайно в цих місцях ніхто не бував. В обіході, вочевидь, 
було і слово Інгулгород і Єлисаветгород (по аналогії з Архангегородом). 
Потім, коли уточнили, де фортеця, ці поняття вочевидь роздвоїлися. 
На картах, які я маю, Інгулгород вмістили вже на Інгульці при усті 
Верблюжки. Коли уточнили, що там село Верблюжка – перемістили ще 
нижче, на устя Жовтої. А на карті 1770 року вона вже в усті Саксагані 
під назвою ‚крепость Інгул‛. 

У публікаціях всі три ‚городи‛ з'являються у 1768 році. Згадується і 
картограф Анвіль, що, до речі, був почесним членом Петербурзької 
академії і дуже поціновувався. Додаю фрагмент його карти 1760 року і 
деякі інші, а також фрагмент рукописної карти без дати і авторства. 
Але думаю, що це той самий Анвіль. 

До речі, той Інгулгород, відсунутий далеко на південь (так само 
колись на картах кочували резонансні Жовті Води) є і на карті Нової 
Сербії. Але все це французька традиція, а на картах Російської імперії, 
навіть уточнених під час походів Мініха, всього цього не було, а в 
подальшому тим паче‛. 

Спробую розібратися з цим питанням. На фрагменті карти № 1, де 
крім іншого, зазначені зимівники і шляхи-дороги, добре видно, що з 
Інгулу йде дорога в Єлисаветград, а також до р. Боковенька, де вона 
розгалуджується на південь і північ. Відомі ці шляхи досить давно, 
згадуються вони і в документах початку XVIII століття*. 

                                                

* Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. Київ, 2007. 
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Запорозьке містечко Саксагань також стало центром 
новоствореного повіту, а татарське Кизикермен – Кизикерменського. 
Повітові центри намагалися створити вже на базі існуючих або колишніх 
центрів, які мали зручне стратегічне розташування та під’їзні шляхи. 
Наприклад, добре відомий Кизикерменський переїзд та його значення.  

Тільки розглянувши карти 1778–1779 рр. приходимо до висновку, 
що є ймовірність існування запорозького поселення Інгул в усті річок 
Інгул і Кам’янка. На досить детальній карті 1799 року (№ 5) гарно видно 
шлях, який пролягав через поселення Інгул (Інгульська), перетинаючи 
річку Кам’янку. 

А чому саме шлях 
перетинав Кам’янку, 
можна дізнатися 
відвідавши сам край і 
подивитися на досить 
мальовничу місцевість 
власними  очима. Далі 
описую свої враження 
від поїздки до 
ймовірного місця 
запорозького міста-
фортеці Інгула у 
березні 2017 року. 

 

 

 

Поїздка на місце 

‚Від Новгородки, звернувши ліворуч, їдемо безмежним степом, 
дивною дорогою з бруківки. Навколо одноманітний пейзаж – море з 
різного роду рослин, і диких, і культурних. Минаємо балку, досить 
глибоку та цікаву. Чого в ній тільки не може бути. Там ймовірно і 
лисиці, а може й вовки. Колись в ній ховались запорожці, щоб 
підстерегти кримчаків, які йшли за черговим ясиром на Вкраїну, 
подумалось тоді.  

Далі й далі веде нас кам’яна дорога. Знову степ і степ. Аж ось 
бачимо вказівник Інгуло-Кам’янка. Звертаємо відразу праворуч і їдемо по 
гарній асфальтованій дорозі, мабуть, основа її з тої ж бруківки. З правої 
сторони вгадуються колишні оселі селян, покинуті й забуті. Здається з 
десятків тільки 2 чи 3 подвір’я збереглося. Бачимо двох чоловіків, які 
працюють з металошукачем. Питаємо у них про устя Інгулу і Кам’янки, 
вони вказують напрямок, але щось наче нас затримує. Чи то кинуті 
оселі, межею яких слугують досить великі стіни – стели граніту, чи 
побачені вдалині цікаві скелі? Ми йдемо на оглядини місця.  

 
Фрагмент  № 5 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 63 

Всюди камінь граніт. Його тут дуже багато і мешканці 
використовували його всюди. Ймовірно, і бруківка, по якій ми їхали, 
місцевого походження. Якісь великі нори. Виявляється, це занедбані й 
присипані часом входи до великих льохів. Як правило, над кожним з них 
арка з гранітних плит, всередині теж все кам’яне, стеля куполоподібна. 
Такі собі землянки, які не видно з дороги, з повітря. Можливо, тут і 
ховалися в часи небезпеки та ночували, коли занадто спекотно в 
будинках, які теж частково муровані каменем, як і невеличкі стодоли.  

Повертаємося і їдемо шукати устя двох річок. Така ж картина з 
оселями – більшість покинуті, тільки де-не-де жевріє ще життя. 
Ближче до центру картина краща, вже цілі вулиці з населенням, одна-
дві хати забуті.  

Їдемо трішки вниз праворуч через місточок і річку Кам’янку. Вже 
пізніше, розглядаючи карти XVIII ст. я зрозумів, що їхали ми старим 
битим шляхом, а перший міст через Кам’янку збудований, ймовірно, ще 
за часів Бату або Берке-хана, коли ці місця входили у Велику 
Монгольську Імперію і були включені в величезний вільний економічний 
простір від Китаю до Дунаю. Як гриби після дощу виникали тоді 
поселення на основних та допоміжних торгових шляхах, будувалися 
дороги, мости, ямські станції... 

Далі, за мостом на 
високому березі був 
колись центр села, де 
стояла і перша церква 
села Святого Миколая 
(найстаріша її метрична 
книга датується 1797 
роком), була тут і 
школа, проходили 
ярмарки, базари. Вже в 
1886 році тут в 560 
дворових господарствах 
жило 3322 особи (нині – 
до 500!).  

Від колишнього 
процвітаючого центру 
нічого не залишилось, 
все спустошено і тільки 
ті ж гранітні стели 
нагадують про межі 
колишніх сільських 
осель. 

 
Фрагмент кольоризованої “карти Шуберта”,  

середина XIX ст. 
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В Інгуло-Кам’янці діяли ще дві церкви – Симеоно-Ганнинська та 
Успіння Пресвятої Богородиці. При більшовиках всі святині було 
знищені. При вільній і незалежній, мабуть, така ж доля чекає і на все 
село…  

Але повернемось до нашої подорожі. Правий берег Кам’янки і лівий 
берег Інгулу підняті на 20-30 метрів над рівнем річок і на 10-15 метрів 
над рівнем протилежних берегів. Саме в усті цих річок в межах 
самого села до цього часу стоять досить високі скелі, з яких гарно і на 
багато кілометрів проглядається весь протилежний берег та річка 
Інгул. Помітно, що у скелях людська рука облаштовувала місце для 

артилерії (як 
варіант), а серед 
скель є досить 
широка ущелина 
(близько 5 м), яку 
можна було 

використовувати 
для зберігання 
човнів (відомих 
запорозький чайок) і 
швидкого виходу в 
річку. 

Подані світлини 
робилися спеціально 
з людиною (зріст 
1,96 м) і машиною 
(висота – майже 1,5 
м) для порівняння. 

 
Колишня сільська лікарня 

 
Вхід у типовий погріб Інгуло-Кам’янки 

 
На високому правому березі Інгулу неподалік від устя 
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Високі береги р. Кам'янки при впадінні у р. Інгул 

 

Саме тут могла певний час існувати запорозьке поселення Інгул – 
це прекрасний стратегічний пункт.  

Ця поїздка спонукала продовжити пошуки доказів‛. 
 
 

Усні народні переповідки 

Перекази та легенди, які передавались від покоління в покоління, і 
які записані дослідниками Новгородківського району, дають нам деякі 
цікаві відомості. До Вашої уваги фрагмент переказу, який люб'язно 
надала директорка Новгородківського районного краєзнавчого музею 
п. Оксана Кудіна: 

 

На злитті Кам’янки та Інгулу 

В кінці XVІІ – початку XVІІІ століття наші предки, знесилені 
нескінченними спустошливими наїздами кримських татар, почали серйозно 
замислюватись, як захистити від них свої землі. Ще в часи Запорозької Січі 
почалося створення окремих оборонних укріплень – острогів, сторож, 
спостережних пунктів. 

В тридцятих роках вісімнадцятого століття, після заснування козаками 
чергової Січі, на місці впадання Кам’янки в Інгул виник зимівник. У ньому загін 
запорожців знаходився в період між війнами, які часто доводилось вести 
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козакам з турками, татарами та ляхами. На злитті річок Кам’янки й Інгулу є 
залишки кам’яної огорожі. Тут в козацькі часи був сторожовий пост козаків.  

Першими постійними поселенцями хутора стали чумаки з Київщини. З уст 
в уста в Інгуло-Кам’янці переказують про те, що прямуючи до Києва, чумаки, що 
везли сіль з Криму, побачили неймовірно гарний краєвид при злитті річок, який їм 
так сподобався, що вони не хотіли його залишати. Так, в 1732 році чумаками з 
Київщини – Омельченком, Ясененком та Савченком (їхні нащадки ще й досі 
проживають на території села) – було засноване село Інгуло-Кам’янка, яке ще 
називалось Інгульська-Кам’янка та Усть-Кам’янка). Козацькі загони, звичайно, 
приїздили сюди коли вороги підходили занадто близько до кордонів, і населення 
Інгуло-Кам’янки завжди було раде гостям-захисникам… 

 

Краєзнавці Інгуло-Кам’янки в історії села записали такий фрагмент: 

‚1732 рік. Перші оселі та поселенці села Інгуло-Кам’янки. В 
літописі священика Миколаївської церкви точно вказується дата і 
чумаки з Київщини Омельченко, Оксанич і Ясиненко. Їм сподобалися 
місця при злитті двох річок – Інгулу та Кам`янки і вони вирішили 
почати тут осіле життя. Пізніше сюди приїхали запорозькі козаки, які 
зробили це місце своїм зимівником і сторожовим постом…‚. 

 

Письмові джерела 

‚Давно се діялось колись…‛. 

(Т. Шевченко) 

Те, що ставка (форт) Інгул могла існувати до знищення Січі, 
підтверджується документами Архіву Кошу Запорозького, де, крім 
іншого, викладені листи полковника Бугогардівської паланки Тихона 
Слинька до ‚пана атамана кошови Войска Запорожскаго Низового 
Якима Ігнатовича‛, перший з яких датовано "1749 году, гєнваря 20 дня 
зь Ингула", а другий ‚1749 году, єнваря 28 дня зь Ингула”*. Текст листів 
тут не наводиться, оскільки не має відношення до флоеми.  

Крім іншого, знаходження паланкового полковника саме в Інгулі, як 
місця дислокації, підтверджується і таким документом з того ж архіву, як 
“Записка переговорів між запорозькими та татарськими депутатами під 
час засідань Слідчої комісії з 8 квітня по 16 червня 1749 року, де 
зазначено – “... толмач отослан к кошевому атаману, которой, по 
вислушанії, тот же час в Гард і в Інгул к полковникам написал строгие 
прикази…”**. Аналогічний по суті нашого дослідження документ (наказ 
Коша) датовано 1754 роком, де також зазаначається: “Из Коша Войска За. 
Ни. находящимся в Камени і в Ингуле полковникам с их командою…”***. 

                                                

* Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. Т. 1. С.310, 313. 
Ймовірно, це перша згадка про поселення Інгул в документах. – Авт. 

** Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. Т.2. C.350-351, док. № 267. 

*** Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. Т.3. C.590, док. №435. 
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Отже, можемо припустити, що в період з кінця 1740-х і як мінімум 
до середини 1750-х років Інгул, як ставка (форт) був одним з центрів 
Вольностей Запорозьких на правобережжі. 

Як центр згадується, наприклад, при розсилці ордерів Коша в 
документах 1766 року: 

‚До всех полковников з старшиною  

Ордер 

[Автор – далі текст ордеру, який немає відношення до цієї флоеми] 

1766 году, генваря 6 д. З Коша.‛ 

Помітки: ‚В Калмиюсь-№87, в Самарь-№88, в Кодакь-№89, в 
Ингуль-№90, в Гардь-№91‛*. 

В Ордері Коша перераховуються паланкові центри, серед яких 
зазначений Інгул! 

Можливо, у вас виникнуть питання і до назви Кальміус серед 
паланкових центрів, тож радо відповім словами українського 
дослідника Івана Синяка, який у своєму новому дослідженні, зокрема, 
пише наступне: ‚Багата звіром і рибою ця незалюднена територія 
немов магнітом приманювала до себе низове козацтво. Апогеєм 
колонізаційних прагнень запорожців стало утворення тут 
Кальміуськоі  паланки – однієі  з адміністративно-територіальних 
одиниць Війська Запорозького Низового. Паланковий центр – Кальміус 
(у подальшому Маріуполь), а також цілий ряд зимівників були саме 
тими поселеннями, з яких пізніше постав великий адміністративно-
промисловий центр‛ **.  

Назва “Інгулгород” також згадується в джерелі “Методи вивчення 
географії”, виданому в Парижі в 1768 році: ‚Нова Сербія – це виклик 
Польщі і Малій Татарії… міста Архангелгород, Єлисаветгород, 
Інгулгород‛***. 

Згадки про поселення Інгул і Інгульську паланку зникають в 
документах Коша після 1766 року. Причиною може бути втрата 
Інгулом свого стратегічного значення і чергове перенесення 
паланкового центру в інше місце. Напис “Фортка Інгул зіпсута 
(зруйнована)‛ на розміщеному нижче фрагменті карти 1770-х років 
Річчі Дзанноні (№ 7) може слугувати певним доказом цього 
твердження.  

 

 

                                                

* Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. Т.1. С.229. 

** Синяк, Іван. Поселення Кальміуської паланки в генезі сучасних населених пунктів // 
Нариси з історії освоєння Південної України XV–XVIII ст.: колективна монографія / за 
ред. О. Репана; Укр. ін-т нац. пам’яті. Київ : К.І.С., 2020. С.227. 

*** Methode pour etudier la geographie…Tome III, Paris, M DCC LXVIII, C. 88. 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 68 

Місцезнаходження 

Залишається визначити місцезнаходження запорозької ставки й 
паланкового центру Інгул. Для цього розглянемо карти краю, який 
досліджується, до його загарбання Московією.  

Вперше на відомих нам європейських картах Інгулгород з’явився 
на карті 1752 року (№ 6) на річці Інгулець біля річки Жовта (Partie 
meridionale de la Russie europeenne ou sont distinguees exactement 
toutes les provinces, d'apres le detail de l'Atlas Russien, автор-Robert de 
Vaugondy, Didier (1723-1786), дивіться фрагмент № 6): 

Вивчаючи карти за період з 
початку 1750-x до початку 1770-х 
років виявляємо велику плутанину, 
в т.ч. і з розміщення “форту Інгул”. 
Наприклад, на карті Річчі Дзанноні 
1774 року "Fort Ingulu" розміщено 
на р. Інгулець навпроти Верблюжки 
– до вашої уваги фрагмент (№ 7):  

 

 

На більш ранній карті 1769 року 
того ж Річчі Дзанноні “Крепост 
Інгул” розміщена на місці сучасного 
Кривого Рогу (див. фрагмент № 8). 

 

Також “Інгул-город” 
розташовували й в усті Інгульця і 
Жовтої, і в усті Інгульця і Зеленої 
(фрагменти карт №№  9–10). 

Бачимо навіть на наведених 
маленьких фрагментах помилки. 
Наприклад, на фрагменті карти 6 і 8 
видно, що поселення Цибулівка 
розміщено трохи нижче сучасної 
Інгуло-Кам’янки. 

 

 
Фрагмент  № 6 

 
Фрагмент  № 7 

 

Фрагмент  № 8 
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Фрагмент № 10: “Carte de la 
Nouvelle Servie ou de la Nouvelle 
Russie Reduite et Redigee d'Apres 
l'Original”, автор Lafarge, 1770 р. 

 

Всі карти, фрагменти яких 
подано вище, а також інші 
подібні, створені картографами в 
середині ХVIII століття. Але, як 
правдиво зазначав дослідник 

А.Пивовар (див. вище), ніхто з цих картографів ніколи не бував в 
землях, що пролягають в межиріччі Дніпра та Буга, які я називаю 
Інгульським Степом (за подібною назвою Степ Інгулу в Дзанноні). 
Укладачі цих карт користувалися насамперед османськими картами. 
Можливо, помилка була вже в османській карті. Ймовірно, при 
перенесенні на свої карти європейські картографи середини ХVIII ст. 
користувалися описами-перекладами, а не самими оригіналами або 
копіями османських карт, в яких всі назви були позначені турецькою 
абеткою того часу, тобто в’яззю. Можливо, їм перекладали ці карти не 
спеціалісти, які могли переплутати, наприклад, річки Інгул і Інгулець, бо 
у них однакові початкові османські назви – Інгул Великий та Інгул 
Малий. Але факт залишається фактом – багато помилок і незбігів однієї 
карти з іншою.  

А на польській історичній карті, яка видана в 1856 році, – Mapa 
Rzeczypospolitej Polskiej: [à partir des travaux de] Lelewel Wrotnowski, 
Zanoni (1770) et Balinowski Lelewel, Sarnicki (1580) / Jan Topolnicki, 
розташування поселення “Інгулскаполанка” виглядає таким чином 
(фрагмент карти № 11). 

Ймовірно, укладач історичної карти Ян Топольницький мав точніші 
відомості про місцезнаходження поселення Інгул, ніж французькі 

 
Фрагмент № 9: “Karta Nowey Serwij 
Która Teraz Zowio Rzqd Nowey Rusi 

rozmierzna w roku 1762 za 
roskazanien imperatorowey 

Rossyiskiey” 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 70 

картографи. Відомо, що в 
Польщі зберігаються ще майже 
ніким не досліджені архівні 
матеріали з історії України, 
зокрема із Запорожжя. 

 

 

 
 

У складі Московської імперії 

Містечко Інгульськ та його 
жителі (Білий, Бондаренко, 
Бордиш, Головко, Глушко, Кот, 
Кумпан, Прудкий, Рибченко, 
Ткач, Шаповаленко, 
Шевченко, Чередник, Чопик, 
Яцюченко) зустрічаються в 
ранніх метриках Троїцької 
церкви сл. Куцівки на початку 

1780-х років. А прізвища Омельченко, Оксанич і Ясиненко, згадані в 
переказі та літописі вище, фігурують в метриках Інгульської Кам’янки з 
1796 року. 

Також знаходимо цікаві дані в документах з архівів РФ: 

1. ‚1782 р. Обьяснение к плану о таких селениях, кои не 
назначиваются при нынешнем учреждении наместничества 
городами 

Местечко Новые Санжары, где ныне воеводское правление, в нем 
душ 3849. 

Местечко Крюков, где ныне воеводское правление, в нем душ 605. 

Ольвиопольского пограничной Новомиргород, в коем душ 1420. 

Селение Ингулск, где прежде назначено быть уездному городу и 
где состоит ныне комиссарское правление, в нем 542 души. 

Губернатор Николай Языков‛*. 

2. ‚В Ингульськом уезде воинских селений – города Ингульска 
12000 десятин при реке Ингуле и речке Каменке по обеим сторонам, 
на балке Репяховатой води и риби довольно, берега по Ингулу крутые 
и каменистые…‛ **. 

  

                                                

* РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 797. Ч. 2. Арк. 214 і зв. 

** Там само. Ч. 3. 

 

Фрагмент № 11 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 71 

Висновки 

1. На місці сучасного села Інгуло-Кам’янки існувало поселення Інгул 
(Інгульськ), яке було центром Інгульського повіту, що входив до різних 
адміністративних одиниць Московської імперії, і мав статус містечка в 
період з 1776 по 1782 роки. 

2. Запорозьке поселення з назвою Інгул існувало, про це свідчать 
карти, а головне – архівні документи Коша Запорозького.  

3. З високою ймовірністю можна стверджувати, що запорозький 
форт Інгул знаходився на місці сучасного села Інгуло-Кам’янка. 

4. Запорозьке поселення Інгул було одним з паланкових центрів зі 
ставкою полковника у 1740–1750-х роках і, ймовірно, центром 
Інгульської паланки в середині 1760-х років. 

5. Для остаточних висновків необхідні археологічні дослідження 
межиріччя річок Інгул та Кам’янка, де ще в недавні часи знаходився 
старий центр села Інгуло-Кам’янка. 

6. Уявлення про кордони паланок явно застарілі. Наприклад, в 
документах Коша зустрічається Личківська паланка (центр – Личкове, 
сучасне Личкове, Магдалинівського р-ну Дніпропетровської обл.), 
кордони якої не встановлені. 

 

 

Радий, що і моїми невеличкими стараннями ми разом з іншими 
дослідниками забиваємо цвяхи в труну під назвою “Русская 
цивилизационная миссия”, яка була і залишається ширмою для 
виправдання імперських завоювань для минулих та сучасних 
московських загарбників.  

 
 
 

 

Вдячний за допомогу в написанні цієї флоеми О. Кудіній 

(Новгородка), А. Пивовару (Київ), О. Пасічняку (Кропивницький) та 

І. Синяку (Київ).  

Всі сучасні світлини у даній флоемі авторські.  
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КОРОТКА ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ  

КУЦІВКИ – НОВГОРОДКИ*  

 

Період до заснування поселення 

Території, до яких в тому числі належить сучасна Новгородка, 
входили до складу Великого Степу, де тисячоліттями кочували різні 
народи та племена – кіммерійці, скіфи, сармати, алани, угри, болгари, 
чорні клобуки, половці тощо, про що свідчать чисельні кургани, 
археологічні знахідки, першоджерела та старі карти. 

Період економічного розквіту та містобудування — друга половина 
XIII — початок XV ст.  Це часи входження цих територій до одного із 
найбільших в історії людства вільного економічного простору в 
складі Великої Монгольської Імперії — від Тихого Океану до р. Дунай, а 
згодом в її найбільшій частині — Золотій Орді від м. Ургенч до р. Дунай. 
Відомо, що в згаданих степових імперіях процвітали торгівля та 
ремесла, йшло будівництво доріг, мостів, ‚ямських‛ станцій, міст та 
містечок, релігійних споруд тощо. Служителі всіх релігійних напрямків, 
окрім юдеїв, а також їхні церкви та монастирі, були звільнені від будь-
яких поборів, мит, податків, що дало змогу православній церкві 
побудувати під час ‚іга‛ понад 800 монастирів. Після розпаду Золотої 
Орди контроль над цими територіями опинився в руках Кримських 
ханів, а згодом Османської Імперії, яка перетворила Кримське Ханство 
у свого васала. Ще на старих картах XVIII ст. можна побачити залишки 
мусульманських містечок. 

Протягом XVI–XVII століть поступово розвивається козацтво. 
Козаки ведуть традиційний для степовиків спосіб життя та 
господарювання: здійснюють постійні військові рейди і набіги, 
розвивають систему зимівників і промислів, ведуть полювання та 
риболовлю, займаються торгівлею.  

 

 

Заснування запорозької слободи Куцівки (Куцої) 

У відомій праці “Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область” [1] 
зазначено, що Новгородка згадується в 1770 році. В роботі відомого 
ученого В. Ястребова [2] стверджується, що хутір Куцівка був 
заснований козаком Куцим в першій половині XVIII століття, але без 
будь-яких посилань на джерела. 

                                                

* Текст був написаний у 2018 році до 250-річчя поселення. Подається у новій редакції з 
доповненнями. Переважно, без посилань на архівні документи та джерела. В статті були 
використані матеріали з обласних архівів Кіровоградської, Херсонської та Одеської 
областей, ЦДІАК, збірок документів Д. Яворницького та Архіву Коша Запорозького, 
численні публікації А.В. Пивовара, зокрема у випусках збірника “Інгульський степ”. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
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До наших днів дійшов цікавий переказ, почутий і записаний 
жителем Новгородки Кайдашем А. Х.: ‚Мені мій дід розповідав, а він від 
свого діда чував, а тому ще його прадід повідав, як воно було. Ще, 
мабуть, до гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, а може й при 
ньому, були на Січі Запорозькій два хоробрі й дуже сильні козаки – Карпо 
й Михайло. Вони так уміли битися шаблями й списами, що й десять душ 
татар не могли здолати одного. Якось був великий бій з ордою. Козаки 
завзято боронили Україну і свої Запорозькі землі, до яких належало 
Приінгулля та степи по обидва боки річки Кам’янки. На Карпа налетіло 
з десяток ординців, та він шаблею поклав вісім, аж дев’ятий раптом 
рубанув козака по правій руці. Одвисла рука нижче ліктя, тільки на 
одній жилці теліпається. Та на поміч Карпові підоспів Михайло. Він 
схопив татарина за горло однією рукою, аж той язика висолопив і 
ятаган свій впустив. Налетів другий татарин, та Михайло зумів його 
схопити другою рукою і притягнув його до себе так, що міг зубами 
вчепитися татарину в шию. Одного ворога задушив, а іншого – брати 
козаки допомогли зв’язати.  

Карпо залишився без руки, тільки куцак червонів замість неї. Веселі 
запорожці стали жартома звати його Куцом, а Михайла за те, що 
добре гризонув зубами татарина, прозвали Кус.  

На зимівлю козаки із Січі роз’їжджалися по своїх зимівниках, які 
будували в гарних місцях біля чистих і багатих рибою річок. Такою була 
тоді й наша річка Кам’янка. От Карпо Куц знайшов собі гарне пологе 
місце при березі, зробив землянку й одружився. Хоч і з однією рукою, а 
хазяйнував добре і за кілька років уже мав господарство: коней, волів, 
корів, овець. Прийняв до себе кілька козаків-одинаків, і так став хутір 
Куца Карпа. Ця назва пізніше стала вимовлятися як хутір Куців, а далі – 
Куцівка. Сини ж Карпові, як попідростали та пішли на Січ служити, то 
їх записали по імені батька – Карпенко. Тому тепер, як і давно, в нашому 
селищі живе багато людей на прізвище Карпенко‛. 

Цікавий переказ, кимось давно вигаданий, але дізнаємося з 
архівних документів, що було це не так, як  в ньому розповідається. 

Добре відомо, що перша назва Новгородки – Куцівка*. Назва ж ця 
походить від її засновника – запорозького паланкового полковника 

                                                

* А. В. Пивовар у своїй статті “Секретні папери генерал-поручика В.Наришкіна щодо 
срібних руд при Інгулі та укріплення прикордонних форпостів” у V випуску збірника 
“Інгульський степ” на підставі однієї з московських карт 1773 року подає наступну 
назву “запорозька слобода Кам'янка (згодом відома як Куцівка)”, що, на мою думку, не 
зовсім виправдано. Це помилкова або вигадана назва укладача карти, яка походить від 
назви річки. Більше того, автор далі в тій самій статті подає текст одного з архівних 
документів середини 1770-х років, який спростовує це: "Против 28 апреля 
новонаселяемой Елисаветградской провинции в должности секретаря порутчиком 
Бережинским слободы, состоящей в Крепостной округе на речке Лозоватой, 
поселенец Степан Мироненко, приведши з собою ночным временем з запорожской 
слободы, поселяемой на устье Каменки запорожским полковником Афонасьем 
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Афанасія (Панаса) Івановича Куцого. Ось що відомо з роботи 
дослідника О. Пишчевича “Примечаний на Новоросийский край” (поч. 
ХІХ ст.): ‚кошевой сделал постановление, что все те козаки, что 
пожелают жениться, должны оставить свои хутора [зимівники] и 
поселиться деревнями на рубеже полков Новой Сербии. Таковых 
деревень составилось пять: Верблюжка, Петровка, Куцовка, Зеленая и 
Желтая‛, а відомий український історик Н. Полонська-Василенко з 
посиланням на архівну справу в Запорозькому архіві у своїй роботі 
“Запорожжя XVIII століття та його спадщина‛ цитує наказ кошового 
Калнишевського від 1768 року одруженим запорожцям селитися в 
слободах Верблюжці, Зеленій, Куцівці та ін. Це перша документальна 
згадка про сл. Куцівку. 

 

 
Фрагмент території краю на карті  

Новоросійської та Азовської губерній 1778 року (станом на 1774–75 р.р.) [13] 

 

Описував ці краї академік, вчений природничих наук Йоганн 
Гільденштедт, подорожуючи Єлисаветградською провінцією 1774 року: 
‚Шанец Вершино-Каменский – 18 рота Елисаветградского пикинернаго 
полка, он лежит на покатой глинистой поверхности, на восточном 
берегу речки Каменки, выше устья ручья Кайдашова балка, впадающего 
в неё с востока; самая же Каменка впадает с востока в Ингул, вёрст на 
80 южнее. В поселении насчитывают теперь более 200 домов. И 

                                                                                                                                                           

Ивановым, он же и Куцой, команду козаков более 10 человек и забрав жену, детей и 
все имужчество, бежал и жительствует в той же Куцого слободе, и как он, Мироненко, 
будучи в слободе содержал оного Бережинского шинк, то с собою снял шинковых 
денег более 50 рублей". 
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отсюда на этих днях запорожцы тоже увели около 25 семейств. Они 
переводят их в недавно основанную деревню Куцовку, принадлежащую 
им и находящуюся на Каменке же вёрст на 10 ниже‛ [11]. 

Особу Афанасія Куцого вперше зустрічаємо в документі Коша 
Запорозького, де він значиться як козак Дядьківського куреня, а 
згодом, як отаман того ж куреня станом на 23.07.1767 р. у витязі з 
січового реєстру.  

Відомості про А. І. Куцого і його слободу Куцівку у другій половині 
XVIII століття знаходимо в збірнику архівних документів, який 
упорядкував відомий український історик Д. І. Яворницький [7]. 
Афанасій Іванович Куций став полковником Бугогардівської паланки 
Запорозької Січі. На 1775 рік полковник Куций – один з найзаможніших 
запорожців – власник двох зимівників: на р. Інгулі в урочищі 
Вербовому, а також ‚на Інгулі за 15 верст від першого, нижче 
Бурносового броду‛. В його зимівниках було 4 хати (в них 8 ікон), 4 
загороди для худоби, 4 амбари великих, 1 льох та 4 хліви, 245 вуликів 
бджіл, 1 човен, 11 возів, приладдя для рибальства та полювання, 
зброя. При зимівниках, на виділеній Кошем землі, полковник Куций 
вирощував пшеницю, жито, ячмінь, заготовлював сіно та солому, мав 
477 голів коней, 18 корів, 17 волів, 9 телят та 806 дрібної худоби (вівці, 
кози, свині). З одного із зимівників А.І. Куцого вище міжріччя Інгулу і 
Мертвоводу виросло поселення Куца Балка, згодом Семенівка, 
Новопавлівка, а в часи військових поселень Новий Буг (на карті 
Шуберта середини ХIХ століття – Новий Буг (“Куцая”) на балці Куцій). У 
зв’язку з цим, його також слід вважати засновником цього міста. 

Полковник Куций протягом багатьох років чинив постійний опір 
експансії з півночі – організовував підлеглих йому запорожців, які 
переселяли слобідських козаків, а згодом пікінерів 
Єлисаветградського полку (в основному, з рот Вершинокам’янської, 
Мурзинської та Аджамської) разом з родинами, їхніми будинками та 
майном на вільні землі. Часто запорожці, під проводом свого 
полковника, вступали у конфлікт зі ставлениками Московії – осадчими 
слобід поручиками Миюшковичем і Бережинським та їхніми 
командами. Полковник Куций та його запорожці проводили 
роз’яснення серед колишніх городових козаків – жителів пікінерських 
слобід (як нових, так і колишніх козацьких), які підпорядковувалися 
вірним слугам Московії. Архівні документи свідчать, що після відвідин 
запорожцями таких слобід, десятки сімей втікали від подальшого 
закріпачення у вільне Запорожжя. Після руйнації Січі і знищення 
Запорожжя більшість з них залишилися в статусі так званих ‚державних 
селян‛.  

Цитата з документу збірки Яворницького [7]: 

‚Именной список Елисаветградского пикинерного полку коликое 
число и кто именно спрежних и вновь определенных господином 
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полковником пикинер, когда и в какия запорожские места бежали и 
откуда в сей полк вступили, явствует по сему, 1774 года апреля 14 дня: 

 

ЗВАНІЕ 

 

Роты 17 Спасовой. 

Ротной писец Федор Лещенко 

Стефан Сущенко 

Данило Макушенко 

Антонь Шулга 

Андрей Кущ 

Роты 18 Вершинокаменской 
пикинеры: 

Иван Вовнянка 

Трофим Кашатин 

Фума Щупченко 

Дмитро Дубовой 

… 

Роты 18 Вершинокаменской. 

Степан Гончаренко 

Максим Кабуз 

Степан Чорной 

Омелян Чайка 

Григорей Бондаренко 

Григорей Зоило 

Фома Таран 

Степань Пурась 

Отколь и когда всей 
полк вышли 

 

}С Терновки 771 г. 

 

С Добрянки 771 г. 

С Терновки 771 г. 

 

 

З сл. Тышковки 771 г. 

} З безук. посел. села 
Уховки 752 г. 

З Липняжки 

 

 

З сл. Лелековки, 771 г. 

З Полши з села 
Пенков 

 

З без. пос. с.Уховки. 

С роты 
Мурзинской,771 

 

} З без.пос.села 
Уховки 752 году 

Когда бежали 

 

 

}774, февр., 14 

 

}774, март, 9 

 

 

 

774, 
генваря,21 

774, генваря 

 

774, февр.,11 

 

 

 

 

разных 

... в запорожских местах находяться – в слоб. полковника Куцого‛. 

Цікавий архівний документ часів Запорожжя під назвою “БЫЛЕТ” (з 
V випуску збірника “Інгульський степ”): “Сего показатель войсковой 
запорожской слободы Куцовкы житель Матвей Ничипоренко з трема 
молодикамы для зимовли сорок штук рогатого скота с тридцаты 
лошадей и триста без мала овцамы нище Филонового броду з оным 
скотом отпущен; которому в путы и в прописаном месте зимовать з 
оним скотом ни от кого не чинить никакова препятствия, за подписом 
моим в Куцовкы дан сей былет 1774 году ноябра 18 дня. Полковник 
Афанасий Иванов‛. 
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Документ підписаний рукою полковника Куцого А. І. 

 

Після запорозької ради 1766 року і до кінця існування Запорозької 
Січі в межах Вольностей Війська Запорозького нараховувалося 44 
церкви, 13 каплиць, 2 скити — у 53 поселеннях та урочищах. Звісно, 
вони не визнавалися імперською церквою Московії, як і всі інші 
християнські та нехристиянські святині. 

Для будівлі різноманітних споруд в слободах Куцівці, Комісарівці, 
Петровій та інших запорожці висувалися групами по 200–300 гарб 
заготовляти ліс. Перші церкви в запорозьких слободах, у т.ч. Свято-
Троїцька в Куцівці, були дерев’яними. Згідно з першою відомістю про 
церкву з ДАОО, першим священиком Троїцької церкви з 1774 року був 
о. Микола Савицький*. Відповідно, Троїцька церква існувала ще за 
часів Запорозької Січі й, вірогідно, була побудована ще при заснуванні 
слободи в 1768–1769 рр. Хто правив у церкві до о. Миколи, не 
встановлено. 

В межах сучасної Новгородки, крім сл. Куцівки, в документах XVIII 
ст. фігурує також запорозьке поселення Котенкова при однойменній 
балці.  

                                                

* Микола Савицький – 1724 року народження, син священика, який “вийшов з 
Польщі” (частина Правобережної України, яка на той час була в складі Речі Посполитої) в 
1763 р.  

о. Микола спочатку служив у церкві архистратига Михаїла с. Михайлівки, а з 1774 
року переведений у Свято-Троїцьку церкву сл. Куцівки. Останній запис про його службу 
зустрічається в 1799 році. 
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Окупація та колонізація Московською імперією 
‚Кишить Вкраїна кишлами орди. 

І Бог згортає чорними сувоями 

твоє терпіння, виткане з біди…‛*. 

Після спільної перемоги над Османською імперією у війні 1768–
1774 років, Московська імперія зажадала мати контроль і над землями 
Вольностей Запорозьких, для чого в 1775 році Запорозька Січ була 
підступно знищена, все майно запорожців – конфісковане, а частина 
його просто пограбована. Була конфіскована власність і у так званих 
‚неблагонадійних‛ запорожців, зокрема у полковника А. І. Куцого, який 
не дістав титулу та земельної ‚дачі‛ на окупованих землях, як багато 
запорозьких старшин, лояльних Московії (наприклад, колишній 
полковник Малий і засновник Петрового старшина Старий отримали 
по 1500 десятин).  

В метриках Куцівки за 1780-ті роки зустрічаються кілька записів 
про родину А. І. Куцого, де він – ‚значковий товариш‛. Також 
зустрічається запис про смерть його жінки Віри у 1785-му у віці 54 років 
[9]. Відповідно, А.І. Куций народився в період з 1720 по 1731 рр. 
Прізвище Куций зустрічається в Новгородці за 1864 рік (дослідження за 
подальші роки ще не проведені). 

Що стосується питання заселення сл. Куцівки та його перших 
жителів, то після аналізу запорозьких реєстрів [12] і метричних книг 
Куцівки за 1780–90-ті рр. [8] робимо висновок, що майже половина 
козаків Дядьківського куреня осіла саме тут. Всього в метриках Куцівки 
виявлено понад 400 прізвищ. До Вашої уваги перелік найцікавіших з них. 
Жителі Куцівки, 1780-ті р.р. (за абеткою): Атаман, Байдуж, Балабан, Балка, 
Басараб, Безрідний, Береза, Богодух, Бугай, Бурлака, Вакуленко, Варава, 
Варивода, Ведмідь, Веремій, Вовкодав, Волошин, Ворона, Вівчар, Відьма, 
Гаркуша, Гелех, Гетьманець, Гладир, Гнедовий, Гнений, Голобородько, 
Горбик, Горбонос, Горстка, Губа, Гунка, Гуцало, Дедюра, Дерево, Дерош, 
Десятник, Довбишенко, Довжник, Доточихатка, Драний, Дрозд, Дубина, 
Дуброва, Дурний, Жога, Жорст, Жук, Загорулько, Задера, Задирака, 
Задніпранець, Задой, Заєць, Здор, Золотар, Кабак, Кабузан, Калита, 
Калмаз, Камбуш, Квак, Клевцур, Козир, Косолап, Кот, Кривий, 
Криворучко, Кримченко, Круть, Куліш, Кумпан, Купка, Куріпка, Кучубей, 
Кушнір, Кішка, Лега, Лелека, Лозоватський, Люлька, Лядський, Лях, 
Малюта, Мамай, Манжула, Мачула, Мережа, Мерзлий, Мокросноп, 
Морква, Набок, Наконечний, Напута, Невмивака, Недбай, Недвига, 
Недоступ, Недоточихатка, Неживий, Немни, Никтота, Нос, Окрашко, 
Ошийко, Паливода, Папай, Передерій, Перець, Письмений, Покотило, 
Полатайко, Помпа, Постильняк, Почекай, Почеса, Пошта, Пробийголова, 
Прохода, П’яний, Піший, Радутний, Регота, Ремез, Рудь, Самсик, Сапран, 

                                                

* Рядки з віршованого роману Ліни Костенко “Берестечко”. 
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Серпокрил, Сила, Скороход, Солоха, Сомик, Сорокопуд, Списар, 
Сторчоус, Сіромаха, Танцюра, Темний, Тертишник, Тупий, Тюпало, Тюра, 
Цвіркун, Цвіт, Цілуйко, Ченець, Четверня, Четвертак, Чигриненко, Чміль, 
Чопик, Чуб, Чумак, Чупас, Чуприна, Шваба, Шкуруп, Шмалій, Шолох, 
Шрам, Штим, Шульга. 

Пізніше в Куцівку переселяються колишні козаки полків 
Гетьманщини з родинами, в яких Московська імперія забрала землі, 
маєтності та намагалась закріпачити. 

Згодом слобода Куцівка була перейменована на державне 
поселення Куцівка (моск. ‚казенное селение Куцовка‛).  

Найстаріша збережена метрична книга Куцівки датується 1781 
роком. З 1781-го в Куцівці два священика – крім о. Миколи служить 
ієрей о. Йосип Долинський (1748 р.н., ‚син посполитий‛), який 
душпастирював в Куцівці як мінімум до 1809 року.  

 

З відомості 1781 року про роздачу земель у повітах Новоросійської 
губернії на теренах колишнього Запорожжя та кута між Бугом та Дніпром 
відомо, що Куцівка перебувала в Інгульському повіті, мала відмежованих 
21000 дес. землі. В документі зазначалося, якими перевагами володіє 
поселення: “воды довольно, тростнику немного, берега от части 
каменистые, сенокосу довольно, и к хлебопашеству способна‛. 

З відомості до заснування Катеринославського намісництва 
дізнаємося, що на 1783 рік Куцівка була одним з поселень, де 
засновувалися ярмарки – три ярмарки в Куцівці. 

1784 рік – державному поселенню Куцівка було відмежовано вже 
більше землі – 23000 десятин, тут проживало 564 особи чоловічої і 442 
жіночої статей. 

В 1786 р. в Троїцькій церкві розпочинають службу диякон о. Гавриїл 
Савицький (можливо, син о. Миколи), а також указний дячок Петро 
Васил’їв (до 1791 р.). З 1787 по 1789 рік о. Гавриїл душпастирює разом з 
о. Й. Долинським. В 1789 р. починає служити указний паламар о. Павло 
Демедович, а з 1795-го указний дячок – о. Трохим Демидович (1773 р.н., 
син священика, ймовірно, о. Павла), який з 1809 р. фігурує вже як 
священик. На 1797 рік парафія Троїцької церкви складаєть з 155 дворів, в 
яких проживає 831 чоловік й 767 жінок (Куцівка та найближчі поселення). 

 
Підписи священиків о. Миколи Савицького і о. Йосипа Долинського 
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Перша сторінка метричної книги Свято-Троїцької церкви за 1781 р.  
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Люди прибували й вже в 1798 рік прихід становив 270 дворів, 1079 
осіб чоловічої та 962 жіночої статей. Церква мала 120 десятин землі. З 
Відомості про церкви за описом 1798 року дізнаємось, що в Куцівці 
Єлисаветградського пов. церква дерев’яна в ім’я Живоначальної Трійці. 
В цьому ж році ктитор церкви – Антон Лозовський, паламар – Григорій 
Александровський.  

На 1798 рік в Куцівці функціонував один водяний млин та 16 
вітряків, а ‚жители упражняются в хлебопашестве, сенокошении и в 
скотоводстве, промышляют продажею хлеба, сена, скота и разных 
домашних продуктов. Производится торговля разных вещей для 
земледелия потребных‛. 

З 1799 року, крім о. Йосипа Долинського, в Троїцькій церкві 
служить о. Мойсей Пикульський (1759 року народження, син 
посполитого, служив в Куцівці до 1806 року включно). 

 

 

ХІХ століття 

З 1801 у Свято-Троїцькій церкві дяком служить о. Андрій 
Короповський (по 1804 включно). З 1802 також дяком, а з 1807 – 
священиком о. Микола Ковалевський.  

В 1803 на один рік з’являється дяк о. Яків Зельницький. 

Деякі відомості про переселення в Куцівку в 1806 році:  

 

из каких мест и какого 
сорта люди 

Муж. Жен. 
Где именно избраны 
новые местопоселения 

Полтавской губернии из 
уездов:  

  Херсонской губернии: 

Роменского    

села Коржов: Петр Кармазин 
и Иван Вивденко с 
товарищами 

12 8 
Александрийского уезда 
в казенное селение 
Куцовку 

Золотоношского    

деревни Богославцы: Тимофей 
Кобец и Леонтий Барабаш с 
товарищами 

32 18 
Александрийского уезда 
в казенное селение 
Куцовку 

 

На 1806 рік в документах фігурують: дяк о. Роман Карлицький (до 
1810-го включно), з 1807-го – паламар о. Гаврило Долинський (до 1808-
го включно). Тільки на рік в 1807-му з’являється дяк о. Григорій 
Прибильський. 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 82 

В 1808 р. на службу в Троїцьку церкву прибуває диякон о. Сидір 
Кумпан, який з 1812-го року стає священиком цієї церкви. З цього ж 
1812 відомо про дяка о. Івана Шаповаленка (Шаповаленкова). 

З 1821 року Куцівка — військове поселення Новгородського 
кірасирського полку. Жителі, колишні запорозькі та городові козаки, 
які до цього іменувались державними селянами, стали військовими 
поселенцями. Після перейменування полку 8 травня 1832 р. в 
Кірасирський вел. кн. Олени Павлівни Куцівка перейменована 
на Новгородку – центр IV кавалерійського округу.  

За період військових поселень в Новгородці були побудовані 
наступні будівлі: будинки для полкового і окружного командирів, 
волосний комітет, шпиталь, 10 офіцерських і 16 ‚військово-
поселянських‛ будинків, будинок для приїзду начальства, казарма для 
унтер-офіцерів, волосна лавка і конюшня при ній, запасний хлібний 
магазин [склад], кухня з пекарнею, конюшні, ветеринарний корпус 
тощо. 

 

 
Фрагмент карти військових поселень 1847 року 

 

Станом на 1847 рік в Новгородці значиться штаб дивізіону та 
резервний ескадрон Кірасирського полку принца Альберта Пруського. 
Позначки на карті: жовте коло – шпиталь, зелений квадратик – 
громадські токи, хрестик – церква.  

Того ж року  у Новгородці у 574 будинках проживало 3095 осіб 
чоловічої і 2353 жіночої статей, зокрема 1001 дитина і 83 військових 
кантоністи. Населення володіло 35 вітряками та одним водяним 
млином, 169 кіньми, 1312 волами, 3374 вівцями та 3030 головами 
інших свійських тварин.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1822
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Новгородка на фрагменті колоризованої “карти Шуберта” (середина ХІХ ст.) 

 

Відомо, що станом на 1857 рік у Новгородці існувало два 
навчальних заклади, в яких училося 30 хлопчиків. 

Станом на  01 січня 1859 р. згідно з ревізією у Новгородці 
проживало 2085 чоловіків та 2204 жінки.  

Після ліквідації військових поселень Новгородка знову ‚казенне‛ 
село, яке в 1860 р. отримало статус містечка та стало центром волості. 
Східну околицю Новгородки, де розташовувалися частини полку, 
жителі селища і до тепер називають ‚штабом‛, а заглибину річки 
Кам'янки, де стояла лазня для військових, — ‚банею‛. 

На 01.01.1862 р. у Новгородці в школі, яка розташовувалася в 
громадському будинку і була облаштована протоієреєм Миколою 
Глижинським, навчалося всього 12 хлопчиків.  

 

  

Підпис о. М. Глижинського та відбиток печатки Троїцької церкви 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%83)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%83)
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На 1864 рік у Свято-Троїцькій церкві служать старший священик 
протоієрей о. Микола Васильович Глижинський (1806 р.н.) і священик  
о. Дмитро Іванович Каймакан (1818 р.н.).  

Станом на 1865 рік кількість учнів церковно-приходської школи 
трішки зросла – 40 хлопчиків та 2 дівчинки, при загальній кількості 
населення бл. 4400 осіб. Відомо, що непопулярність навчання 
пов'язана з мовою викладання. У той час, коли українська мова була 
заборонена, всіляко просувався і заохочувався “московский казєнний 
язик”, який був незрозумілим та чужим місцевим дітям. 

У 1867 році на місці старої дерев'яної відчинила двері нова 
мурована святиня – Троїцька церква. Побудова була здійснена за кошти 
жителів Новгородки та деяких навколишніх хуторів.  

 У 1872 році Новгородківська народна школа була перейменована у 
зразкове земське училище, а при ньому були відкриті ремісничі класи. На 
цей рік священнослужителі – протоієрей Микола Глижинський і священик 
Дмитро Каймакан. У книзі “Ремесла и промыслы Херсонской губернии” 
(Херсон, 1905) повідомлялося, що в 1874 році у цій школі викладали 
столярне та токарне ремесла, а в 1896 р. постановою повітового земського 
зібрання було виділено 150 рублів на “уроки пізнання побуту для селян”.  

 

 
Будівля колишньої земської школи (сучасне фото) 

 

На 1874 рік в містечку налічувалося  6219 жителів.   

У 1886 році у містечку, центрі Новгородківської волості 
Олександрійського повіту Херсонської губернії, мешкало 6267 осіб, 
налічувалося 819 дворових господарств, діяла православна церква – 
Церква Святої Трійці, юдейський молитовний будинок, школа, 17 
лавок, винний склад, постоялий двір, відбувались 3 ярмарки на рік: 
Олексіївська – 17 березня, Вознесенська – 20 липня та Іллінська – 8 
листопада; проводились базари кожної п'ятниці та неділі.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1886
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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 Того ж 1886 року у Новгородці 
урочисто відкрили другу святиню – 
церкву Успіння Пресвятої Богородиці. 
Ця дерев'яна церква була побудована 
на кошти прихожан.  

 Станом на 1893 рік сільським 
старостою був М. Коваль.  

Панченко Михайло Степанович був 
‚гласним‛ від Новгородківського 
сільського товариства на 
Олександрійському земському 
повітовому зібранні з 1898 року на 
наступне триріччя.  

Станом на 1898/99 роки в 
документах фігурують наступні 
Новгородківські церковно-приходські 
школи – Котенківська, Троїцька та 
Успенська. 

У 1899 році у Новгородці відбулося 
урочисте освячення та відкриття 
другокласної церковно-учительської 
школи (другої в краї, нині це старий 
корпус ПТУ № 36). 

 

 

Фрагмент бланку 
Новгородківського 

сільського правління 

 
Колишнє приміщення Новгородківської другокласної церковно-

учительської школи (фото початку 2000-х років) 
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Школа готувала вчителів для початкових церковних та земських 
шкіл. До першого класу приймали підлітків 13–17 років, які вже 
здобули початкову освіту. В народі за цією школою закріпилася й 
дійшла до нашого часу назва “бурса”. 

Наприкінці 1890-х сюди прибув фельдшер, почала працювати аптека. 

 

ХХ століття 

На початку століття містечко Новгородка було великим поселенням, 
що розміщувалося на берегах річки Кам'янки та на схилах балок Тернової 
й Котенкової. Простягалася Новгородка на 10 верств завдовжки.  

Кількість майстрів у Новгородці на початок століття: бондарів – 5, 
ковалів – 15, кравців – 25, шевців – 30, столярів-теслів – 40, ткачів – 150 
осіб відповідно.  

В 1903 році відчинила двері третя новгородківська святиня – 
Архангело-Михайлівська церква, яку в народі називали Кирильцевою. 
Побудована вона, як і дві інші, за кошти новгородківців та мешканців 
навколишніх поселень.  

Новгородка була одним з центрів церковного благочиння 
Херсонської єпархії. Станом на 1906 рік благочинним священиком був 
протоієрей Іоанн Манжелій, духовним слідчим – о. Ілля Сорокін. 
Завдяки виданню “Справочная книга Херсонской епархии” на 1906 рік 
маємо більше відомостей про церкви, навчальні заклади і містечко з 
найближчими населеними пунктами загалом: 

1. В цегляній однопрестольній Свято-Троїцькій церкві служать 
наступні священнослужителі: о. Діонісій Іванович Козачинський (1866 
р.н., також завідуючий чоловічої церковно-учительської школи, роки 
служби 1904–1906), о. Василь Михайлович Апостолов (1877 р.н., роки 
служби 1905–1909) та два псаломщики. Кількість прихожан – 4991 
особа, в т.ч. із сіл Лозоватки, Миколаївки, Новоандріївки та хут. 
Бужинського (всі у 7 верстах). При цій церкві діяли такі школи – 
церковно-учительська (кількість учнів – 67 хлопчиків), зразкова 
церковно-приходська (44 хлопчики), грамотності (42 хлопчики, 41 
дівчинка), школа грамотності для дівчат (32 учениці). 

2. У дерев'яній однопрестольній церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці – о. Ілля Ілліч Сорокін (1869 р.н., також вчитель у земській та 
церковно-приходській школах, завідувач останньої, роки служби 1907–
1908) і один псаломщик. Прихожан – 3339 осіб, зокрема із сіл 
Новофедорівки (у 5 верстах) та Благодатної (6 верст). При ній наступні 
школи: земська (118 хлоп. і 20 дівч.) та дві церковно-приходські школи 
(загалом – 121 хлоп. і 37 дівч.). 

3. В кам'яній однопрестольній церкві Архистратига Михаїла – 
о. Феофіл Михайлович Лиханський (1869 р.н., також вчитель в земській та 
церковно-приходській школах, завідувач останньої, роки служби 1901–

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%83)
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1908) і один псаломщик. Прихожан – 2196 осіб, зокрема із с. Котенкове (в 4 
верстах). При ній – церковно-приходська школа (84 хлоп. і 12 дівч.). 

Відповідно, у 1906 році у Новгородці проживало 7980 осіб 
православного віросповідання і діяло вісім навчальних закладів! 

В 1909 році почала функціонування земська лікарня на 20 ліжок. 
Згідно з Пам’ятною книгою губернії за 1913 р. лікарем м. Новгородка був 
Володимир Павлович Гарцман. Крім цього, у Новгородці діяла нотаріальна 

контора Г. М. Петринського. 

Про майновий стан жителів 
містечка дізнаємося з відомостей 
четвертого випуску збірника 
“Інгульський степ”: 

1. 1905–12. “В Иоанно-
Предтеченский Чечелевский женский 
монастырь священник Троицкой 
церкви местечка Новгородки 
Александрийского уезда Иоанн 
Черниченко пожертвовал колокол 
весом 52 пуда 8 фунтов, стоимостью 
925 руб.” 

2. 1909–11. “В Успенскую 
церковь м. Новгородки в 1908 году 

пожертвовано прихожанами той же церкви на перемену колокола 250 
руб.”. 

3. 1909–11. “В Троицкую церковь м. Новгородки прихожанами той 
же церкви пожертвовано на сооружение колокола 450 руб.”.  

4. В 1910 році проводиться збір коштів на влаштування типографії 
Херсонського єпархіального будинку, пожертви, крім інших, надали: 
‚От благочинного церквей Александрийского уезда, священника И. 
Легейды при отношении за № 1572 поступившие к нему 
пожертвования: по Троицкой церкви м. Новгородки от свящ. Илии 
Легейды 25 р., Анны Легейды 10 р., диакона Иоанна Кумпана 2 р., 
церковного старосты Иосифа Вороны 1 р., церковно-приходского 
Попечительства 5 р. и среди прихожан собрано 8 р. 10 к.; по Успенской 
церкви м. Новгородки от церкви и причта 8 р.; по Михайловской церкви 
м. Новгородки от церкви 5 р., свящ. Петра Шокотко 3 р., псаломщ. В. 
Жадановского 1 р. и церков. старосты С. Коваленко 50 к.‛. 

В 1910 році Сошкін (ймовірно, перероблене з українського 
прізвища Сошко чи Сушко) Василь Трифонович був депутатом 
земських повітових зборів від Новгородківського сільського 
товариства. Того ж року у Новгородці працює поштово-телеграфне 
відділення, начальник – колезький радник Тимофій Дмитрович 
Логвінов, а з 1912 – титулярний радник Дмитро Іванович Батурин. 

 
Обкладинка однієї з реєстрових 

книг Новгородківського нотаріуса 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1909
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Становий пристав – колезький асесор Дмитро Семенович Садоцький, 
згодом – титулярний радник Самуїл Кузьмич Силаєв. Мировим суддею 
на той час був Микола Ілліч Лисогоров. 

У 1914-му почалася І Світова війна, яка закінчилась крахом імперій, 
в т.ч. Московської. Встановлено імена тільки 10 чоловіків з Новгородки, 
які воювали у тій страшній війні у чинах рядових та унтер-офіцерів: 
Жмур Іван Калинович і Невиряга Кирило Іванович (обидва поранені), 
Олійник Сергій Адамович (потрапив в полон), Панасенко Прокіп 
Онуфрійович (убитий 02.02.1915), Панченко Гнат Володимирович 
(поранений), Перепечай Іван Іванович (пропав безвісти 09.1914), 
Рагулін Діонісій Михайлович (вбитий 30.08.1914), Репа Венедикт 
Денисович (1898 р.н.), Школа Прокоп Минович та Яволенко Йосип 
(обидва пропали безвісти 09.1914) Репа Гавриїл Лаврентійович, 
(безвісти 28.11.1914), Коваленко Іван Лаврентійович (безвісти 
27.08.1914), Кулик Степан Іванович (поранений 08.02.1915), 
Полторацький Микола Дмитрович (безвісти 15.02.1915), Головос Павло 
Іванович (поранений 03.05.1915), Гопак Сергій Григорович (поранений 
03.05.1915), Татаренко Петро Філіпович (поранений 03.05.1915), Жмур 
Пилип Калинович (поранений 03.05.1915), Залеський Кирило 
Софронович (поранений 03.07.1915), Какмаз Влас Ілліч (пропав 
безвісти 08.11.1914), Соколенко Пимон (поранений 07.11.1914), 
Касалап Петро (поранений 05.12.1914), Коваль Феофан Дмитрович 
(безвісти 14.11.1914), Козюра Андрій Сильвестрович (безвісти 13-
19.03.1914), Колісніченко Григорій Феоктистович (поранений 
24.03.1915), Колісніченко Митрофан Романович (безвісти 15-
17.08.1914), Колісніченко Федір Абрамович (поранений 10.02.1915), 
Коренфельд Абрам Якович (залишився на полі бою 26-30.08.1914), Кот 
Олександр (безвісти 01.12.1914), Кравченко Євсій Якович (безвісти 
15.02.1915), Криворучко Феодосій Юхимович (поранений 07.12.1914), 
Кущ Дмитро Матвійович (безвісти 19.10.1914). 

Сільський староста на 1916 рік – С. Коваленко. На цей рік в 
Новгородці проживало 8620 осіб, з них 3703 чоловіка та 4917 жінок. 

Про Новгородку писала газета “Голос Юга”, до Вашої уваги деякі 
замітки: 

06.12.1908. ‚Наши корреспонденты. м. Новгородка. Разочарованные в 
зауральских ‚волях‛ (в Сибирь едут на волю), начинают переселенцы понемногу 
показываться обратно, заслышав, что на родине идет нарезка казенных 
земель, каждый из переселившихся теперь стремится сюда, чтобы получить 10 
с половиною десятин надела, заявляя, что здесь – дома – воля, а там – в Сибири 
– каторга. Нипочем ему и 12 рублей за десятину, лишь бы не быть в Сибири.  

И нужно сказать отказа таковым нет в земле, иной продал 5 своих 
десятин и получил опять десятин 12, другой же, находившийся в Сибири и 
имеющий меньше – не получил ничего, сколько не старался‛. 

 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 89 

08.09.1914. ‚м. Новгородка. Лет 25 назад из военного кладбища в 
м. Новгородке была похищена чугунная плита из гроба подполковника Богумила 
Баумгартена с надписью, указывающей на день рождения – 13 июня 1804 и 
кончины – 14 июня 1855 года. Плита была обнаружена у местного крестьянина 
М.С. Монастырного, положившего ее в печи. За святотатство Монастырский 
отсидел 6 месяцев в тюрьме. Плита была вынута из печи и находилась на 
хранении при сельском правлении, т.к. кладбище запустело и отыскать могилу 
Баумгартена явилось невозможным.  

В бытность сельским старостой Л.А. Ховрюты производился ремонт печи в 
помещении сельского правления и неизвестно каким образом плита попала в печь, 
заменяя собою кирпичные своды. В настоящее время помещение сельского правления 
отведено под лазарет раненым воинам и потребовался ремонт злополучной печки, 
из которой названная плита извлечена уже разбитой на три части.  

Теперь является вопрос: куда определить выдержавший два огненных 
испытания памятник Баумгартену, поставленный быть может женою или 
близкими родными‛. 

 05.11.1914. ‚Присвоение. Доверенный торгового дома ‚Шпис и Прэнс‛ в 
Москве заявил полиции, что названным домом было поручено своему агенту А. 
Шполянскому доставить нефтяной двигатель, стоивший 1850 рублей, в село 
Новгородку Ф. Колбасенко. Но Шполянский машину по назначению не доставил, а 
присвоил ее, продав чугунно-литейному заводу Т. Бродского в Елисаветграде за 
1650 рублей и с деньгами скрылся. Машина найдена на заводе Т. Бродского и 
оставлена там до суда, а к розыску Шполянского приняти полицией меры‛.  

З неофіційного розділу ХЄВ №20 від 15.10.1915 стає відомо про хресний хід 
на честь прибуття Ікони Касперівської Богоматері, а саме: ‚8 вересня... о 12 годині 
дня, коли прибув хресний хід із містечка Новгородки, вийшли [прим. – зі ст.  Куцівки] із 
святинею в Новгородку. Народу зібралося десятки тисяч. Цей хресний хід був у 
повному сенсі селянським. О 2 годині Новгородківський храм дзвоном сповістив всім 
про наближення Великої Святині. Через те, що по дорозі знаходився шпиталь і 
земська лікарня з важкопораненими вояками, ми не могли пройти повз, і не 
доставити духовну втіху і радість нещасним страждальцям, за що вислухали велику 
вдячність від місцевого лікаря, який нас вразив своєю глибокою вірою. В містечку 
Новгородка Святиня перебувала до 10 годин вечора…‛. 

 
 

Період українських визвольних змагань 

Після ‚буржуазної‛ революції та падіння 
царизму в 1917 році Новгородка входить до 
складу Української автономної республіки, а з 
січня 1918 року – до Української Народної 
Республіки (УНР). 

Розпорошеність документів по багатьох 
архівах України (найгучніші справи зберігаються 
в Москві в архіві ФСБ колишнього КДБ) не 
дозволяють встановити багатьох новгородців, 
які воювали за свободу Батьківщини у складі 
армій УНР та повстанських з’єднань (Григор’єва, 

 
Поштова марка УНР 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
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Степового-Блакитного (Пестушка) та інших) 
проти більшовицьких загарбників. До Вашої 
уваги неповний список героїв тих часів (за 
абеткою): Бульба Данило Родіонович (1873 
р.н.), Бульба Петро Якович (1902), Бульба 
Опанас Іванович (1883),  Гончар Сава Якович 
(1888), Гончар Микита Григорович (1885), 
Галушка Лука Михайлович (1887, диякон 
Троїцької церкви), Гопак Павло Григорович 
(1898), Дяченко Петро Лукич (1896, вчитель), 
брати Кімлахи Костянтин та Сергій 
Тимофійовичі (загинули), Кулик Тимофій 
Федорович (1895, розстріляний), Лісняк 
Максим Ларіонович (1901), Миронець Мусій 
Петрович (1895),  Письменник Калістрат 
Петрович (1888), Половенко Данило 
Іванович (1897), Прилуцький Кашпір Йосипович (1896), Репа Андрій 
Петрович (1895), Репа Венедикт Денисович (1898, розстріляний), Хотиненко 
Гаврило Макарович (1879), Хотиненко Никон Андрійович (1867), Шерстюк 
Пилип Андрійович (1901). Усі вище зазначені були реабілітовані. 

 Найактивніших більшовиків 
Новгородки – Пилипа Гайдая, Уляна 
Кляцького та Якова Хильченко було 
розстріляно новгородцями за численні 
злочини проти простих хліборобів та 
інтелігенції під час масового 
антибільшовицького повстання 20 
серпня 1920 року, яке організував і 
очолив місцевий вчитель Захаров. 

‚...якби не ремст і розбрат… 

якби хоч трохи глузду під чуби… 

Якби старшини не пішли урозбрід… 

Якби, якби, якби, якби, якби!!!‛* 

Внаслідок поразки українських 
формувань з березня 1921 року в містечку, 
як і на більшій території країни,  владу 
захопили більшовики, хоча ще в 1922 році 
боротьба продовжувалася 
партизанськими методами. Про її 
запеклість свідчать дані архіву про те, які 
сили більшовики розмістили в Новгородці 

– “Конполк 25‛ під командуванням Михайла Трофімова у 240 сабель, 243 

                                                

* Рядки з віршованого роману Ліни Костенко “Берестечко”. 

 

Штамп ремісничої школи, яка 
ще працювала в 1920 році 

 
Плакат періоду визвольних 

змагань 1917 року 
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коней та 9 кулеметів, а також 104 стрілецький полк під командуванням 
Удочкіна в 1500 осіб та 400 коней. Крім цього, у Новгородці 
квартирував якийсь комендант при “чрєзвичайной тройкє” (яка 
виносила вироки без суду та слідства) з 55 озброєними людьми, 25 
кіньми та 2 кулеметами. Кількість жертв їхніх звірств не встановлена.  

Списки ‚кулацького елементу‛ (назва походить з ЧК) почали 
складати ще в 1921–22 роках. В ці списки потрапили 44 родини 
Новгородки. Виснаженість Першою світовою, боями в часи Української 
Революції 1917–1921 рр., іншими війнами, нелюдський терор з боку ЧК 
та ‚Красной армії‛ допомогли злочинцям-більшовикам у боротьбі 
проти повстанців. 

 
 

‚...де й поділася та наша Україна. 

І люди будуть, та уже не ті. 

Лиш десь там туга у степах чаїна 

та рушничок зотлілий на хресті…‛*.  

Кривавий режим більшовиків. Державна політика – терор 

Періодами з 1918 по 1921 роки, а особливо з 1922 року, 
відбувалися постійні репресії проти населення (збір ‚продразвєрсткі‛, 
так звані інститути ‚відповідачів‛ і ‚заручників‛, коли карали ні в чому 
невинних людей без суду та слідства за свої поразки проти 
українських повстанців або за нездачу хліба!). За короткий період була 
знищена сільська інтелігенція, земська медицина, церковно-
приходська та земська освіта. 

 Про події тих років московський історик писав: ‚…державний 
узаконений грабіж, названий терміном ‚продрозвєрстка‛, розпочатий 
ще 1917 року. І з кожною новою інтервенцією Красної армії в Україну, 
тобто в 1918, 1919 та 1920 роках система, постійно грабуючи, 
зазнавала відповідного удосконалення, тому вже в 1919 році для 
‚продразвєрстки‛ Красній армії було надано спеціальні підрозділи, які 
призначалися для вилучення хліба і сільгосппродуктів у населення після 
зайняття території. Природно, що ці дії викликали опір з боку 
українського селянства. Тож аби зламати опір селян, об'єднаних у 
повстанські загони, уряд та партія більшовиків взяли на озброєння у 
війні проти українського селянства стратегію голоду‛. 

Багато людей померло та постраждало під час голоду 1921-1923 
років. Іноземний представник В. Квіслінг, очевидець того голоду, 
засвідчив у своїй телеграмі в лютому 1922 року, що “в Україні близько 7 
мільйонів людей вмирають з голоду в усьому страшному розумінні цих 

                                                

* Рядки з віршованого роману Ліни Костенко “Берестечко”. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3
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слів”. Кількість загиблих та 
постраждалих ще потрібно становити. 

Більшовицький уряд був 
змушений відмовитися від політики 
воєнного комунізму і тотального 
терору та оголосити так званий НЕП. 
Вже в 1924-25 роках ця політика 
покращила економічний стан селян та 
їхній загальний настрій. Але це 
тривало не довго. 

 
 

“Розкуркулення та колективізація” 

Чергова хвиля терору українського 
населення (період з червня 1929 по 1931 
роки) характеризується вигнанням з 
власних домівок, конфіскацією всього 
майна та продовольства, зокрема землі 
с/г призначення, майже всіх господарів 
села, які тільки нещодавно, в 1922–23 
роках, були наділені землею тими ж 
більшовиками. Злочинці, які очолювали 
сільради в той час, складали списки 
родин, яких пропонувалося вислати у 
Сибір. Згодом велику частину родин з 
“чорних” списків було вислано. Відомо 
про осіб, які постраждали в той період, 
часто разом з родинами: Богашев Андрій Панасович, Бондаренко 
Максим Леонтійович, Бульба Давид Родіонович, Бульба Іван Данилович, 
Бульба Федір Михайлович, Гопак Іван Іванович, Демченко Іван 
Федорович, Димура Філат Маркович, Дяченко Яким Лукич, Карпенко 
Порфир Павлович, Касьяненко Юхим Семенович, Кобець Порфир 
Макарович (розстріляний), Коваль Андрій Митрофанович, Кошовий 
Григорій Кіндратович, Левченко Степан Костянтинович, Лісняк Демян 
Йосипович, Мікросніп Ларіон Максимович, Номеровський Микита 
Лаврінович, Олійник Сергій Адамович, Омелянчук Андрій Михайлович, 
Орленко Пантелеймон Панасович, Панченко Полікарп Якович, Рижик 
Роман Романович, Савицький Стефан Кіндратович, Синичак Микола 
Супрунович, Сошкін Григорій Захарович, Шкуропат Михайло Іванович. 
Усі вище перераховані були згодом реабілітовані. 

Тільки вдумайтесь в такий факт – керівниками колгоспів в Україні 
призначалися вчорашні робітники заводів та шахт Донбасу. Загалом їх 
набрали 25 тисяч! Звідси їх назва – “двадцятип’ятитисячники”, яких 
“мобілізували” (слово з більшовицького документу) на цю роботу.  

 
Голодні діти, весна 1922 року 

 
Штамп на документах часів 
масового терору населення 
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Український селянин став “совєцьким” державним рабом... 

‚Немає вже медової землі, рознищили… 

От що в нас є – могили та й могили. 

Та Чорний Шлях з невільницьким плачем. 

Цьому народу світ уже немилий 

від зайшлих вбивць і від своїх нікчем‛.* 

Паралельно з новим закріпаченням селян, почався спланований 
наступ і на інститут церкви. Для початку організовувалися релігійні 
громади та складалися списки їх членів, повністю описувалося майно 
церков, усі священнослужителі були взяті на облік ЧК. 

Головою правління релігійної громади Михайлівської церкви на 
01.01.1930 фігурує Савицький Стефан Кіндратович (можливо, нащадок 
першого куцівського священика з 1774 р.). В 1929 р. у релігійній громаді було 
903 члени, а в 1930 – вже тільки 552. У ті страшні часи терору в Михайлівській 
церкві також служив священик о. Шокотко Петро Володимирович (1884 року 
народження, у Новгородці до 11.1930 року, згодом регент Преображенського 
собору м. Суми) і псаломщик о. Жадановський В’ячеслав Львович (1875 р.н.), 

головою громади з 06.1930 був 
Дмитренко Адам Кіндратович (1861 р.н.).  

Також станом на 1930 рік діяли 
релігійні громади: 

 Троїцької церкви – 765 осіб, 
священик о. Легейда Микола Іліч (1894 
р.н.), голова громади – Хільченко 

Афанасій Іванович (1869 р.н.); 
 Успенської церкви – 633 особи, священик о. Россіков Олексій 

Дмитрович (1883 р.н.), псаломщик – о. Рижик Роман Євтихійович (1867 
р.н.), голови громади у різні роки – Письмений Харитон Петрович, 
Мозолевський Петро Іванович (1865 р.н.), Д. Смаглій. 

Згодом почалася конфіскація церковного майна. У 1930 році 
більшовики, під керівництвом начальника міліції Новгородківського р-ну 
Ференса, конфіскували з церков усі вироби з золота, срібла, бронзи, міді, 
зокрема всі дзвони, і здали їх на переробку в “Рудметалторг”. 

Успенська і Михайлівська церкви незабаром були зруйновані 
злочинною владою за допомогою місцевих “активістів” (як правило, у ті 
часи так званий актив – це пияки і ледарі) у 30-х роках ХХ ст. Відомо про 
кількість ікон: в Успенській церкві – 91, у Михайлівській – 94, а в Троїцькій 
– 77 образів. Повний опис майна всіх 3-х церков зберігається в 
Державному архіві Кіровоградської області. Більшість ікон також були 
конфісковані, тільки деякі ікони зі зруйнованих святинь збереглися 
дотепер у Кіровоградському Художньому музеї (нині – Музей мистецтв 
Кіровоградської обласної ради) та новозбудованій Троїцькій церкві. 

                                                
* Рядки з віршованого роману Ліни Костенко “Берестечко”. 

 
Підпис о. Петра Шокотко 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 94 

Ймовірно, найстрашніший період в історії українського селянства,  
заздалегідь спланований більшовиками, – це 1932–1933 рр. ‚В душах 
сум і холод: Упир мов. Загляда до хати важкая змора: голод! голод!‛.* 

                                                
* Рядки з поеми Івана Франка “Різуни”. 

 
Перша сторінка з опису майна Успенської церкви  
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Голодомор  

Вже під час голоду початку 
1920-х років кремлівські 
нелюди зрозуміли, що це 
потужна зброя проти 
українського селянства. 
Підготувалися заздалегідь – в 
серпні 1932 року видають 
закон про охорону “майна 
державних підприємств і 
колгоспів”, який в народі 
назвали законом “п’яти 
колосків”, згідно з яким 
терористам і катам при владі 
було офіційно дозволено через 
“позасудові” органи (також 
більшовицький термін) за 
крадіжку з поля кількох 
колосків вбивати нещасних 
людей без суду та слідства... 

Озброєними й узаконеними 
більшовицькими бандами було 
конфісковано всі продукти, все 

їстівне. Вимирали цілі родини, а в першу чергу старі та діти, люди божеволіли, 
траплялися факти людоїдства. Актові записи про смерть злочинцями-
виконавцями було знищено. Пошуковці встановили усього 62 особи померлих 
від Голодомору в Новгородці. Загалом в Україні надлишкова смертність 
внаслідок Голодомору становить близько 5–6 млн людей.  

Але навіть після стількох років політики геноциду українці 
продовжували боротьбу. В середині 30-х років у більшості сіл та міст 
України створювались одноосібні або розгалужені підпільні організації, 
які ставили за мету повалення злочинної влади. Головою такої організації 
в Новгородці був інспектор райфінвідділу Самарський Никифор 
Митрофанович (1899 р.н.). Згодом організація увійшла в підпільний блок 
зі штабом в м. Олександрії. На жаль, Самарський Н. М. був арештований в 
1938 році і того ж року розстріляний.  

1937–38 роки – нова хвиля репресій та розстрілів. У Новгородці 
арештовано: Бойко Тараса Кузьмовича (1895 р.н.), Ворону Феодосія 
Панасовича (1895 р.н.), Галушка Микиту Михайловича (1897 р.н.), Гехтмана 
Йосипа Юрійовича (1903 р.н., вчитель, розстріляний), Коваленко Івана 
Андрійовича (1902 р.н.), Коноплицького Петра Андрійовича (1885 р.н., 
розстріляний), Піхая Івана Івановича (1903 р.н., розстріляний), 
Северновського Бориса Григоровича (1915 р.н.), Тулянцева Івана 
Григоровича (1906 р.н.), Фортуянова Івана Андрійовича (1903 р.н.), Хаврюту 

 
Ікона Свята Трійця Старозавітна,  ХІХ ст.  

Дерево, темпера, емаль 
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Епіфана Леонтійовича (1893 р.н.) та Шуліку Антона Степановича (1895 р.н.). 
Усі вищезгадані згодом реабілітовані. 

 
 

Друга Світова війна 

В 1939-му спалахнула Друга Світова. Дві імперії – дві чуми – 
‚коричнева‛ з Заходу і ‚червона‛ зі Сходу домовилися про союз, 
поділивши між собою сфери впливу. Так була розділена й окупована з 
обох боків Польща та інші невеликі держави.  

Обидві “чуми”, хоча і були союзниками, планували напасти одна на 
одну. Гітлеру вдалося випередити Сталіна, він вдарив першим. Вже 7 серпня 
1941 року німецькі війська захопили Новгородку, розстріляли 32 
більшовики, хоча партноменклатура завчасно втекла, рятуючи своє власне 
майно і родини, попередньо знищивши майже всі запаси продовольства. 
Спочатку більшість населення прийняли німців спокійно, чекаючи 
полегшення умов життя та праці, а деякі жили надією на відновлення 
Української Держави. Хоча умови життя і покращилися (німці платили 
більше), було відновлено службу в церкві. Та під час окупації жителі 
містечка побачили, що до них відносяться, як до людей другого сорту, 
карають за найменші провини, примушують їхати на роботу в Рейх і таке 
інше. За спогадами людей, негативне ставлення до окупаційної влади також 
викликали немісцеві люди, які володіли німецькою мовою, і велика маса 
яких прибула на роботу в окупаційні установи різних населених пунктів 
України. Завербовані і навчені НКВД, перекинуті в тил до німців, вони 
проводили активну антиукраїнську роботу. Тому в 1943-му жителі були вже 
вороже налаштовані до німців. ‚Червона Армія‛, очолювана бездарними 
командирами, які знищували все і всіх на своєму шляху, кидали в бої зовсім 
не підготовлених до них людей (так званих ‚чорнорубашєчніков‛). Так під час 
боїв за Новгородку загинуло 1720 бійців та офіцерів, були знищено школи, 
громадські будівлі, останню святиню – Свято-Троїцьку церкву, приміщення 
сільськогосподарського технікуму, житлові будинки, міст на шляху 
Кіровоград – Кривий Ріг. Кількість жертв серед мирного населення під час 
‚деокупації‛ ще потрібно встановити. 

10 березня 1944 року в Новгородці було знову поновлено 
більшовицьку владу. Злочинний уряд в Москві не міг керувати без терору – 
почалися гоніння на тих людей, які співпрацювали або могли співпрацювати 
з німецькими окупантами. Однозначно, були серед них і злочинці, але 
більшість з тих, хто вимушений був працювати на німців, були простими 
люди, яким необхідно було годувати своїх дітей, а родини тоді були не малі. 

Список осіб ув’язнених в 1947–48 роках: Білий М. П. (засуджений до 
розстрілу за ‚вихваляння порядків німецької влади‛), Бойко І. Г., 
Василенко П.Ф. (за роботу агрономом), Ворона Л.Ф. (за участь в діяльності 
ОУН), Головко В. П., Гонтар Т.С. (за антирадянську агітацію), Григоренко Г. В. 
(за роботу агротехніком), Демченко Л. Х. (за роботу кухаркою), 
Дмитровський В. Ф., Золотько Г.  В. (за антирадянську агітацію), Кияшко І. В. (за 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%86_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
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роботу у відділі праці), Козир В. Л. (‚здався в полон‛), Кумпан О. М. (підозра про 
співпрацю), Ляшенко М. Ю., Перепечай О. Г. (підозра), Піший О. Ф. 
(антирадянська агітація), Рудь М. В. (за роботу зоотехніком), Силич М. Л. (‚мав 
свій магазин‛), Смаглій Г. Р. (за зраду Батьківщині), Фесуненко М. П. (за 
заготівлю молока). Усі вищеназвані люди згодом реабілітовані. 

Бездарна економічна політика призвела до чергового голоду 1946–1947 
років, третього за менше ніж 30 років! 

 
 

Часткове відродження 

У важких умовах жителі відбудовували село, заклади освіти та культури. 
Пізніше, після смерті кривавого диктатора Сталіна і падіння його режиму, 
було побудовано молокозавод, завод мінеральних вод, нові житлові 
будинки. Значна увага приділялася розвитку сільського господарства. 

Хоча режим став м’якішим, життя простих хліборобів та інших жителів 
села стало покращуватися тільки з 1974 року, коли скасували роботу за 
трудодні та безправність (заборонено було пересуватися без дозволу, 
селяни не мали паспортів). Совєцьке державне кріпацтво минуло.  

Відомо про вчителів, які збирали архівну інформацію для видання 
"Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область" по Новгородці наприкінці 
1960-х – на початку 1970-х рр. – це Дудченко Петро Юхимович (працював 
в СПТУ № 6), Гопак Олена Федотівна (вчителька), Бакатнюк Георгій 
Якович (директор школи).  

З 1991 року районний центр Новгородка у складі незалежної України. 
З 1998 року через недолугу політику Уряду почався занепад сіл та 
містечок більшості регіонів України.  

 
 

ХХІ століття. Сьогодення 

З 2005 по 2010 р. була побудована нова Свято-Троїцька церква на 
кошти, які збирала громада, фермери, а основну частину пожертвував 
місцевий підприємець М. Д. Монашок. Урочисте відкриття та освячення 
відбулося 19-го грудня 2010 року.  

Разом з багатьма іншими патріотами, молоді чоловіки Новгородки стали 
на захист своєї країни від кремлівських шовіністів під час московсько-
української війни, яка триває з 2014 року. Під час боїв з окупантами загинули 
старший лейтенант Василь Новак (1985 р.н.) та рядовий Олександр Агапов. 
Обидва нагороджені посмертно орденами Богдана Хмельницького III 
ступеня. Цим героям в Новгородці встановлено меморіальну дошку. 

На сьогодні, землі сільськогосподарського призначення орендують 
чисельні дрібні фермери, середні та великі агрофірми.  

У Новгородці діє краєзнавчий музей та бібліотека. На південь від 
Новгородки знаходиться заповідне урочище місцевого значення “Терник”, 
біля західної околиці селища – ботанічний заказник місцевого значення 
“Квітуча балка”. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1991
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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Персоналії Новгородки 

 

Георгій Миколайович Босий (нар.1930 – †?) – педагог, 
музикант, композитор, художник, скульптор. Двадцять років 
вчителював у СШ № 1 Новгородки. 

 

Михайло Федорович Волкобой (нар.1906, Новгородка – †1985) 
– ветеринарний лікар, доктор біологічних наук (1956), професор 
(1951). 1951–58 – зав. каф. анатомії с.-г. тварин Білоцерків. с.-г. ін-ту 
(Київ. обл.); 1959–60 – в. о. зав. відділу хвороб риб Укр. НДІ риб. госп-
ва Укр. академії с.-г. наук (Київ). Учасник ІІ Світової війни. 

 

Іван Савелійович Кравцов (нар.1914, Новгородка – † 2005, 
Геленджик) – військово-морський льотчик-винищувач часів Другої 
світової війни, командир авіаційної ланки 3-го гвардійського 
винищувального авіаційного полку 1-ї гвардійської винищувальної 
авіаційної дивізії ВПС Балтійського флоту, старший лейтенант. Герой 
Совєцького Союзу (1944). Нагороджений багатьма орденами й 
медалями СССР.  

о. Ілля Миколайович Легейда (нар. 1872 – † ?) – випускник Полтавської 
духовної семінарії. Рукоположений в сан священика в 1895 році. З 1902 року 
служив в церкві Преображення Господнього с. Садове (Фаліївка) Херсонського 
пов., де також був завідувачем і вчителем трьох шкіл. В 1906 р. був переведений на 
перше місце в Троїцьку церкву Новгородки, де також певний час був завідувачем 
церковно-учительської школи. В 1907 призначений благочинним священиком, в 
1917 нагороджений саном протоієрея, 10.1917 затверджений благочинним, 
06.1918 затверджений у складі благочинної ради.  

о. Микола Ілліч Легейда (нар.1895, Новгородка – †12.02.1940) – син о. Іллі, випускник 
Одеської духовної семінарії (1916 р.). Служив священиком у церквах Митрофанівки, 
Варварівки, Новгородки, с. Коломна Вишневолоцького р-ну Тверської обл.  

9-го лютого 1938 р. арештований, 13-го лютого його засуджено на 10 років 
‚виправних таборів‛. Покарання відбував в таборі ‚Сиблаг‛, де о. Микола помер. 
Реабілітований згідно Указу Президії ВР СССР від 16.01.89 р. 12.02. – день пам'яті 
Миколи, новомученика православної церкви. 

Яків Андрійович Литвинов (нар.1893, Новгородка – † 22.06.1938) – писемний, 
фотограф, учасник українських визвольних змагань в складі армії УНР, згодом – 
командир ескадрону армії Григор’єва, в 1920 р. арештований ЧК. Член підпільної 
організації з 1936 р. Засуджений трійкою НКВД Миколаївської обл. до розстрілу. 
Вирок виконано. Пізніше реабілітований. 

Мико ла Тимофі йович Невпря га (нар. 25.12.1925, Новгородка – †21.05.2018, 
Новомосковськ) – совєцький військовий часів ІІ Світової війни, командир 
відділення 1077-го стрілецького полку 316-ї стрілецької дивізії (46-а армія, 2-й 
Український фронт), рядовий. Герой Совєцького Союзу (1945). 

Дмитро Іванович Панченко (нар.1906, Новгородка – † 1995, Київ) 
– доктор медичних наук (1941), професор, ректор Львівського медичного 
інституту (1946-1951), головний невропатолог України (1952-1964), 
голова Українського товариства психіатрів (1967), Заслужений діяч науки 
і техніки УССР (1951). Головний редактор журналу “Врачебное дело” 
(1960-1990). Виховав велику школу лікарів, вчених і педагогів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2018
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
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Іван Іванович Семенов (нар.1884 р., с. Інгуло-Кам’янка – †1930) – вчитель, 
арештовувався царським урядом в 1907 і 1912 рр. за участь в українському 
соціалістичному русі, при Тимчасовому уряді – голова Новгородківського 
волосного виконкому, делегат Трудового конгресу УНР, організатор “Просвіти” у 
Новгородці. У 1920 році член повстанкому Єлисаветградщини та активний учасник 
українського визвольного руху, пізніше арештований ЧК в 1920-х роках. Станом на 
1927 р. агент ЧК і дешифрований агент уряду УНР у вигнанні, при обшуку вилучені 
записки про українське повстання 1920-х років. Засуджений до розстрілу “трійкою 
ГПУ” УССР. Вирок виконано. Згодом реабілітований.  

 

Дмитро  Іва нович Семе нов (нар.21.10.1913, Новгородка —
 † 06.05.2006, Кіровоград) — радянський військовик часів Другої 
світової війни, командир 2-го дивізіону 473-го артилерійського 
полку 99-ї стрілецької Житомирської Червонопрапорної дивізії 23-го 
стрілецького корпусу (46-а армія, Третій Український фронт), майор. 
Герой Радянського Союзу (1945). 

 

Віктор Васи  льович Скопе нко (нар.12.12.1935, Новгородка – 
† 05.07.2010, Київ) — український науковець та педагог, 
багаторічний ректор Київського університету ім. Т. Г. Шевченка. 
Доктор хімічних наук (1970), професор (1972), академік НАНУ, 
академік АПНУ (Відділення педагогіки та психології вищої 
школи, 1992), професор кафедри неорганічної хімії; член Президії 
НАНУ (з 1998); член Ради з питань науки та науково-технічної 
політики при Президентові України (з 1996); член Комітету з 

Державних премій України в галузі науки й техніки (з 1997). Депутат Верховної 
Ради УССР 11-го скликання. 

 

о. Стефан Адріанович Чернявський, 1882 року народження – 
один зі священиків, які служили у Новгородці. В 1904 році закінчив 
Одеську духовну семінарію, служив псаломщиком в Успенській 
церкві Верблюжки, як і вчителем церковно-приходської школи при 
ній. З 13.11.1908 священик Успенської церкви Новгородки. Помер 
20.09.1918. 

 
 

Костянтин Леонтійович Хаврюта (нар.1881, Новгородка – † 19.10.1937) – 
волосний суддя (до 1918), в 1928 р. розкуркулений і висланий на північ Росії, 
згодом повернувся. У 1936 р. створив підпільну організацію з метою боротьби 
проти влади більшовиків й відновлення УНР. В 1937 р. засуджений “трійкою” НКВС 
Одеської області до розстрілу. Вирок виконано. Згодом реабілітований. 

Яновська (Здорик) Марія Мусіївна (нар.1882, Новгородка – † 1976, Ірпінь) — 
мати видатного українського письменника Юрія Яновського, перша його вчителька. 
Відомі її короткі спогади про сина і роди Яновських та Здориків. 

 

Вдячний за допомогу в написанні цієї флоеми А. Пивовару (Київ) та 
О. Кудіній (Новгородка).  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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ПРО ПЕТРІВ, ЩО ЗАСНУВАЛИ ПЕТРОВЕ*  
 

Історики приділяють мало уваги окремим населеним пунктам. 
Місцеві ж краєзнавці не мають змоги працювати з архівними 
документами, які розпорошені по всій Україні та зберігаються 
переважно у столиці й обласних центрах, а також в Москві й Санкт-
Петербурзі. По-перше, вони недоступні онлайн, як у більшості 
цивілізованих країн, а по-друге, це потребує великих коштів і багато 
часу, фактично роки… Тому люди, які цікавляться історією свого села і 
краю, задовольняються переказами та легендами, які передаються з 
покоління в покоління. Один з таких переказів про Петрове записав 
відомий криворізький журналіст та краєзнавець Михайло Шеремет, 
уродженець с. Варварівки Долинського району: 

‚Було це років триста, а може й більше, тому. На березі широкого і 
повноводного Інгульця та таких же повноводних приток тулилися 
намистом поодинокі козацькі зимівники. За наживою часто нападала на 
них татарва: чоловіків порубає, мазанки попалить, а жінок і дітей 
пожене в неволю. 

Та не завжди нападникам вдавалось здійснити хижі плани. Мало не 
до Чорного лісу по Інгульцю на легкокрилих чайках снували дозори 
січовиків. Вірних помічників мали запорожці в усіх зимівниках.  

Один із хоробрих дозорців жив неподалік звивистої притоки зі 
скелястими берегами. Як стверджують одні, звали того сміливця 
нібито Петриком. Від нього, казали, пішла назва нинішнього селища 
Петрового. Інші доводять, що козак той був просто Петром, а Петрик 
жив там, де тепер Петриківка. 

Петро був справжнім запорожцем. Умів перехитрити яничар. Без 
козацької підмоги розправлявся з нападниками. Багату здобич 
приховував у потайних ямах на березі Інгульця.  

Коли царські війська підступно розгромили Січ, приборкали козаків і 
не стало того Петрика чи Петра, на пошуки його скарбів занадились на 
Інгулець ласі до наживи. Обнишпорили печери, перерили всі береги, але 
на слід скарбів нікому не вдалося натрапити. 

Умів, мабуть, Петро на свої незлічені багатства наводити магічну 
пересторогу. 

Шукав скарби і нащадок Петра. Довго чекали на юнака мама і 
наречена. Нарешті він з’явився на околиці зимівника з каменем, що 
виблискував на сонці рудувато-сірими цяцьками.  

                                                

* Флоема друкувалась в районній газеті “Трудова Слава”, обласній газеті “Наше Слово” 
(№ 17 від 27.04.2017), а також на шпальтах ІІ випуску збірки “Інгульський Степ” під назвою 
“Заснування Петрового”. Для мене дуже дивним є той факт, що влада Петрового жодним 
чином не відреагувала на відомості, викладені в статті про їхнє містечко. 
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Через багато років на тому місці, де нащадок Петра знайшов 
камінь, відкрили великий кар’єр, а де були колись козацькі мазанки, 
виросло містечко рудокопів‛ [1] .   

Нарешті світло на особу засновника і навіть точну дату першої 
згадки про Петрове пролила стаття київського історика, канд. екон. 
наук Анатолія Пивовара, надрукована у квітні 2016 р. в першому 
випуску альманаху “ІНГУЛЬСЬКИЙ СТЕП” [2]. 

Для краєзнавців і любителів історії Петрового особливо цінною 
знахідкою є документ, віднайдений А.В. Пивоваром у Центральному 
державному історичному архіві м. Києва. Подаємо його з примітками 
автора статті: 

‚На картах як 1778, так і 1779 років, окрім прізвищ власників 
приватних слобод, згадуються і новозасновані державні слободи 
(зазначені переважно за іменами їхніх осадчих): Губівка, Осипова, Прожога 
(Бокова), Острижецька (Бобринець), Нагайцева (Кривий Ріг). Імена своїх 
першозасновників зберегли також осаджені в останні роки існування 
Запорозької Січі слободи Куцівка (полковник Інгульської паланки Панас 
Куций), Петрова (запорозький старшина Петро Старий*)… 

 

 
Генеральная карта Новороссийской и Азовской губерниев с показанием 

разделением оных на уезды и смежности к оным других губерней и 
протчых земель. Сочинена 1778 года сентября …  дня.  

Фотокопія аркушів карти: ЦДІАК України, ф. 2194, оп. 1, спр. 415). 

Укладача карти не зазначено. 

                                                

* Серед небагатьох документів Коша Запорозької Січі, якими скріплювалися права на 
осадження нових слобід у межах Запорозьких Вольностей, у матеріалах Січового 
архіву зберігся ордер Петру Старому. Враховуючи унікальність документа, його повний 
зміст приведено далі. 
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Фрагмент документу: 

 

 

Ордер Коша Запорозької Січі 1772 року запорозькому старшині 
Петру Старому 

 на осадження слободи над річкою Інгульцем 

 

Из Коша Войска Запорожского нызового товаришу  

куреня Джереловского Петру Старому 

 

Ордер 

Многие Войска Запорожского низового козаки, что неимея 
собственных своих отческих и других каких наследных земель, оженясь 
в Польской областы, Малой России и в других краях выходят по 
женитьбе своей на Землю Войска Запорожского и что намеревают 
заводить принадлежащие  к ведомству своему хозяйств, то и просят 
им на запорожских землях отводу им особливых на поселение мест. 
Поскольку определено им на землях Войска Запорожского нызового по 
сей стороне реки Днепра над речкою Ингульцем на устье 
Бересняговатой селиться слободою, а Вам предлагается как таковых 
оженывшихся уже запорожских козаков, так и выходящих ис Польщы и 
других краев вольных людей над речкою Ингульцем в означеном 
урочище на усте Береснеговатой на земле Войска Запорожского селить 
слободою и разселивать их в той слободе порядочным образом 
линейно, заводя при том тем новопоселившимся Войска Запорожского 
козакам принадлежащие к домашнему их хозяйству всякие 
економические потребносты, что же принадлежит до других земель 
около того Ингульця и других мест, то даби посторонныя 
неподчиненные Войска Запорожского в оние невлазилы и никак не 
корыстовались и своего скота не продовольствовалы, всеми силамы 
защищать и недопущать, а в случай чего, подавать свои сведения 
прямо в Кош, и быть как самим Вам, так и той новопоселенной слободе 
до дальшего разсмотрения под единственным ведением Коша. А 
полковникам и другим старшинам Войска Запорожского без ведома 
Коша неинтересоваться и препятствия Вам никакова нечинить, для 
чего и сей открытой лист дан з Коша над Жолтенькою речкою в обозе. 

1772 году априля "28" дня. 

/відбиток печатки/ Атаман кошовий Петр 
Калнишевский с товариством 

 

ЦДІАК України, ф. 229, оп. 1, спр. 288, арк. 14. 
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Примітка: на звороті ордера, який має сліди пізніших правок 
(можливо, на його заміну був виданий новий, з дещо уточненими 
повноваженнями, у зв’язку з утворенням тут Комісарівської паланки), 
зазначено: "Быть же Вам и оселяемой Вами слободе единственно под 
ведением Коша В.З. до дальнейшего нашего разсмотрения".  

Пізніше, з весни 1774 р., при слободі Петровій на основі 
арештованого млина жителя пікінерної слободи Верблюжки Савки 
Себера, збудованого при Інгульці у межах території Запорожжя, 
кошовим отаманом Петром Калнишевським, було влаштовано греблю 
(див. ЦДІАК України. Ф. 229. Оп. 1. Спр. 354). Деяких змін зазнала також 
конструкція млина, який після ліквідації Січі у відомостях арештованого 
майна кошового отамана значився "о трех колах, дву мукомольных, а 
третье толчее о 6 ступах" (див. Полонська-Василенко.Н. Запоріжжя ХVІІІ 
століття та його спадщина. Т. І. Мюнхен, 1965. С. 204).  

Як і слободу, осаджену Петром Старим, млин і греблю Петра 
Калнишевського з часом також почали називати Петровими, але попри 
спільну назву, ці антропоніми є різними за походженням. При роздачі 
запорозьких земель колишній осадник слободи Петрової Петро Старий 
отримав власний земельний наділ при річці Зеленій, де ним була 
заселена також приватна слобода Надіївка (в тогочасному діловодстві – 
Надеждовка)*”.  

Стаття та поданий в ній документ підтверджують, що поселення 
засноване запорожцем, на ім’я Петро і населене вихідцями з 
Запорожжя, вільними козаками. Що ж стосується розбіжності в датах, 
то такі вже наші перекази й легенди – коли йдеться про старі часи, то 
майже всі вони починаються словами ‚Було це за часів батька Хмеля…‛ 
або, як вищенаведене,  ‚Було це років триста тому…‛. 

Вперше особу Петра Старого зустрічаємо в документі за № 53 від 
05.10.1756 р. у реєстрі зимівників та їхніх господарів Кальміуської 
паланки: ‚Понад речкою в Бердах Куреня Ивонивского, бердянский 
отаман Петро Старый‛ [3]. 

Про особу запорожця Петра Старого і його слободу також знайдені 
матеріали у збірці документів видатного українського історика Дмитра 
Яворницького [4], в якому, зокрема, йдеться, що 15-го квітня 1774 р. 
більш ніж 15 пікінерів (колишніх слобідських козаків; пікінери – вид 
піхоти в XVI–XVIII ст., озброєної переважно 5–6-метровими піками) 
переїхали на проживання в сл. Петрову зі Спасової, а 17-го квітня того 
ж року є відомості про козаків, які населяли тодішню Петрову. Також 
згадується про ‚команду в военной исправности до 150 человек‛ 
                                                

* В реєстрі чолобитних запорозьких козаків на ім’я Катерини ІІ читаємо, що ‚Полковой 
асауль Петрь Ивановь Старой, проживаючий в сл. Петровой Саксаганскаго уезда, атестат 
дань в 1776 году за подписью асаула Василія Пяшмич‛ просить ‚о производстве в военные 
чины россійскихь строевых войск‛ [4]. Вірогідно, якийсь чин він отримав, адже він давав 
право на дворянський титул і немалий земельний наділ, яким його наділили на р. Зеленій. 
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запорозького полковника Кодацької паланки Григорія Поповича, яка 
стояла в Петровій, а в ній згаданий військовий писар Афанасій Фрідріх.  

До уваги читачів – перелік запорожців, які проживали в 
сл. Петровій, згідно зі збірником архівних документів Д. Яворницького: 

 

Прізвища та ім’я Місце служби Звідки, рік 

Агроменко Денис  

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

з містечка Власівки, яке 
покинув в 1754 р. 

Баранник Григорій пікінер роти 16-ї 
Верблюзької* 

вийшов з поселення 
Крюкова в 1754 р. 

Бесилинський Федір 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

вийшов з шанця 
Крюківського в 1754 р. 

Білий Павло 

 

пікінер роти 17-ї 
Спасівської 

зі сл. Тернівки вийшов у 
1771 р. 

Великий Грицько 

 

 згаданий в листі до 
Катерини ІІ за 1774 р., як 
житель Петрової, який 
йшов в Кобеляки і 
сплатив мито з возу 
риби в м. Царичанці 

Гуслистий Трохим пікінер роти 17-ї Спасівської з м. Орла вийшов в 1770 р. 

Даценко Артем 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

з містечка Городища, 
яке покинув в 1754 р. 

Девляш Тимофій запорожець  

Добренко Юхим 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

 

Задорожний 
Михайло 

 

пікінер переселений зі 
сл. Спасової, до того 
переселився з 
Підпольської України 
с. Торного у 1752 р. 

Задорожний Олексій 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

виходець з поселення 
Омельничка, яке 
покинув у 1754 р. 

Зубенко Іван 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

з містечка Власівки, яке 
покинув у 1754 р. 

Коваль Йосип 

 

пікінер 14-ї роти 
Жовтівської 

з Підпольської України 
с. Кам’янки вийшов у  
1754 р. 

                                                

* Назва невідомої до сьогодні Верблюжки, а від поселення з такою ж назвою, згодом 
це Чечеліївка. Детальніше у флоемі “Дві Верблюжки”. 
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Коновал Дмитро  

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

 

Кравець Василь житель Петрової на  

1774 р. 

 

Крикненко Григорій Пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з Підпольської  України 
в 1772 р. 

Кришня Павло, він 
же Орел 

пікінер 14-ї роти 
Жовтівської 

з Підпольської України 
с.Кам’янки вийшов 1754 р. 

Лазоренко Кирило 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

 

Лемешенко Гнат запорожець  

Лепетченко Данило 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

переселенець з 
Підпольської України в 
1772 р. 

Лепицький Федір 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

переселився з Підпольської 
України в 1772 р. 

Лях Іван запорожець  

Мирко Савка 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

вийшов з Гетьманщини 
в 1770 р. 

Моциєнко Олексій 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов в 1754 р. 

Охрименко Іван пікінер  

Орел Кіндрат 

 

пікінер 14-ї роти 
Жовтівської 

зі с. Стецівки вийшов в 
1758 р. 

Пиляй Степан 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

переселився з Підпольської 
України в 1772 р. 

Пиляєв Яків, 
можливо, син 
Степана Пиляя 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

переселився з 
Підпольської України в 
1772 р. 

Полежай Яків житель Петрової на 1774 р.  

Постельняк Михайло 

 

пікінер роти 17-ї 
Спасівської 

переселився з 
Підпольської України з 
м. Умані в 1765 р. 

Рубан Максим 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов в 1754 р. 

Садило Мартин житель Петрової на   1774 р.  

Санилат Яків 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов у 1754 р. 

Седуненко Яско 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов у 1754 р. 
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Скринников Яким 

 

капрал роти 16-ї 
Верблюзької 

зі сл. поручника 
Касинова, яку залишив в 
1773 р. 

Сукур Іван 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов у 1754 р. 

Устименко Пилип 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов у 1754 р. 

Халемон Степан 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

вийшов з Запорожжя в 
1770 р. 

Халимон Корній 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

вийшов з Запорожжя в 
1770 р. 

Халимон Федір 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов у 1754 р. 

Чадай Влас 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з Запорожжя вийшов у 
1770 р. 

Чадай Іван 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов у 1754 р. 

Черноков Степан 

 

 переселений зі 
сл. Спасової 

Чернявський Петро 

 

згаданий в листі до 
Катерини ІІ від 1774 р., як 
житель Петрової, котрий 
сплатив мито з 4-х возів 
солі в м. Царичанці 

 

Шаваль Іван 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов в 1754 р. 

Шапошник Федір 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов в 1754 р. 

Швець Григорій 

 

пікінер роти 16-ї 
Верблюзької 

з шанця Крюківського 
вийшов в 1754 р. 

Шевченко Грицько пікінер  

Шевченко Григорій, 
батько Грицька 

пікінер  

Шпак Олексій 

 

пікінер 3-ї Овнянської роти 
Єлисаветградського полку 

 

Щербина Тимош 
(Тимофій) 

пікінер роти 20 
Аджамської 

 

Яровий Михайло 

 

 переселений зі сл. 
Спасової 
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Цікаво було б дізнатися, чи проживають нащадки колишніх 
славних запорожців та пікінерів (колишніх козаків) у Петровому донині.  

Чимало документів згаданої вище збірки [4] свідчать, що 
запорозька старшина, зокрема, Григорій Попович та Афанасій Фрідріх, 
зі своїми козаками боролися проти московської експансії на 
споконвічні землі Вольностей Запорозьких. Окрім вказаних людей, 
також переселяли з 5-ї роти Краснокам’янської до 30 родин і зі 
сл. Турченівки 24 родини, але останніх також і в запорозьку 
сл. Комісарівку.  

Про хутір з чотирма дворами запорозького кошового 
Калнишевського поблизу сл. Петрової йдеться в документі від 
04.07.1775 р., який опублікувала історик Н. Полонська-Василенко, де, 
зокрема, згадується про млин, який будувався біля вказаного хутора на 
р. Інгулець, а також:  

‚При слободе Петровой в амбаре пшеницы шесть четвертей 

Рогожок старих зьшитых на четверти ………………………….. 50  

В томь же амбаре войсковой пшеницы три четверти с половиною…‛ [5]. 

Отже, Петрове має зв'язок і спільну історію з відомою постаттю 
української історії – останнім кошовим отаманом Запорозької Січі у 
1762 та 1765–1775 роках Петром Івановичем Калнишевським. Він 
народився у липні 1691 р. в с. Пустовійтівка (Лубенський полк) на 
Гетьманщині. Помер 31 жовтня 1803 р. в Соловецькому монастирі. 
Канонізований УПЦ КП у 2008 р. Вшановується як Петро 
Багатостраждальний. 

Згадував про Петрове також академік Гільденштедт, який 
подорожував цими краями в 1774 році [6]. 
 
 

Посилання: 
1. Шеремет М. Петрові скарби. Я родом з Варварівки.  У 2-х томах. Т.1. 

Дніпропетровськ, 2009. С. 160–161.  

2. Пивовар А.В. Поселення Правобережного Запорожжя в другій половині 
половині XVIII ст.  Інгульський степ, альманах. Вип.І. Київ, 2016. С. 8–36. 

3.  Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734-1775. Том 5. К., 
2008. С. 257. 

4. Эварницкий Д.И. Источники для истории Запорожских козаков. Т. ІІ. 
Владимир, 1908. 1179 с. 

5. Полонська-Василенко, Н. Запоріжжя XVIII ст. та його спадщина. Т. 2. Мюнхен: 
Дніпрова хвиля, 1967. 247 с. 

6. Гільденштедт Йоган-Антон. Подорож Єлисаветградською провінцією 1774 
року / Упоряд. Пивовар А. В. К.: Академперіодика, 2005. 48 с. 
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Додаток 

 

 
Фрагмент “Генеральная карта Новороссийской и Азовской губерниев с 

показанием разделением оных на уезды и смежности к оным других 
губерней и протчых земель. Сочинена 1778 года сентября ... дня. 

Масштаб к карте: английской дюйм содержит 10 верст. Фонди РГАДА. 
Фотокопія аркушів карти: ЦДІАК України. Ф. 2194. Оп. 1. Спр. 415. 

 
Досить цікавий для дослідників нашого краю фрагмент карти з 

РДАДА (РГАДА) 1778-го року, де, крім іншого, позначені слободи 
“Куцая” на р. Кам’янці (згодом Куцівка – Новгородка), Петрова на 
р. Інгулець і Комісарівка саме, як запорозькі.  
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ДО ПИТАННЯ ЗАСНУВАННЯ СЕЛА ГУРІВКИ  

ДОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ * 

 
Історія колись великого села Гуриного, як ще називають це село, 

цікавило і цікавить багатьох краєзнавців. Спробуємо розібратися, коли 
ж саме і ким була заснована Гурівка. 

Один з найвідоміших фольклористів і краєзнавців Придніпров’я 
М. С. Шеремет (*27.06. 1925, с. Варварівка – †2010, м. Кривий 
Ріг) вмістив у своїй збірці чудовий переказ про походження назви села, 
який хотілось би нагадати читачам повністю: 

"Яких тільки перевідок не ходило межи старими гурівчанами про 
лісовиків, перелесників, відьом, водяників та іншої нечисті, а найбільше 
про походження назви рідного села. Всі сходяться на думці, що їхній 
Гурівці років триста, а може, й більше. Називали її по-різному: ще коли 
була зимівником – не то Гуртовим, не то Гурою, а коли стала селом – 
Гуриною і Гурівкою.  

Одні знавці пов’язували історію села зі старовинним чумацьким 
шляхом. Широкою стрічкою він прямував поза дубовою дібровою, 
перетинав Бокову і тягнувся в бік Криму, звідки чумаки везли сіль. 
Колесами та воловими ярмами без кінця поскрипували чумацькі хури. 
Іржали стригуни, мекали вівці, яких гуртоправи з віддалених зимівників 
провадили в Січ. На ніч табуни коней і отари овець заганяли на вигонах 
між Боковою і Глибокою балкою у великі загони та кошари. Від тих 
загонів, кошар та куренів для гуртоправів худоби започаткувався 
зимівник, який прозвали Гуртовим. 

- То де ж поділася та назва? – кепкували інші й показували в бік 
Романового дуба на Гнилушці. – Звідти пішло наше коріння. 

Біля озерця, виявляється, поселився відставний січовик Роман. 
Поки був хвацьким рубакою, служив охоронцем отамана Сірка, згодом 
вістовим. Ходив з ним у походи. А підкралася старість – передав свою 
справу відчайдуху Івану Гурі й поселився на Гнилушці. Оскільки кошовий 
звався Іваном, вістового почали кликати Івасем. Де Сірко, там і він. 
Охороняв кошового, мов рідного неня. Помахом шаблюки відчикрижував 
кримчакам руки разом із ятаганами.  

Провідував Івась свого незваного батька, а коли Сірко помер, 
поселився біля Романа. Невдовзі там був заснований зимівник 
зашелестів вітами дубок. Звідтоді його звуть Романовим, а зимівник, 
що переріс у велике село, Гурівкою.  

                                                

* Флоема друкувалась в газеті “Провінція” (Долинська), а також в ІІІ випуску збірника 
“Інгульський Степ”. Тепер подається у новій редакції з доповненнями. Зображення, 
використані у даній флоемі, люб’язно надані подружжям вчителів Ламанових з с. Гурівки. 
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Так це чи ні, ствердно не скаже навіть свідок тих далекий подій – 
Романів дуб, бо давно розпрощався із зеленими штанами. Стовбур у 
три обхвати біліє, мов слонова кістка, біля озерця і мовчить" [1]. 

Майже всі легенди та перекази починаються словами ‚Було це за 
часів батька Хмеля…‛ або ‚Було це років 300 тому…‛. Любили 
оповідачі прикрашати свої перекази, надавати їм більшої ваги. Тому 
брати це до уваги не варто, як і прив’язку до отамана Сірка, який жив в 
середині XVII ст. Але в переказі зустрічаємо Романа і Романів дуб, біля 
якого той жив і Іван Гура. Вказується, що Роман і був засновником 
Гурівки. 

 Подружжя вчителів гурівської школи Ламанови, лауреати премії 
ім. В. Ястребова, у своїх розвідках з історії рідного села пишуть з цього 
приводу наступне [2]: 

 ‚Після розгрому Запорозької Січі 1775 року частина козаків, як 
відомо, подалася на південь, за Дунай, а от січовик Гурій залишився в 
рідному степу. Він вибрав розкішне місце поблизу річки Бокової і там 
заклав хутірець. Великою пасікою, білими гречками та буйними 
пшеницями славився Гурїїв хутір. Минали літа. Три Гурієві сини 
поселилися поряд…‛.  

Звернімося до архівних документів. Виявляється, що згадка про 
Романа, як засновника села, правдива і це підтверджує документально 
відомий київський історик, також лауреат премії ім. В. Ястребова 
Анатолій Пивовар, який у своїй статті до І випуску альманаху 
“Інгульський Степ”, крім іншого, пише наступне [3]: 

‚Більш конкретні відомості щодо осадчих державних слобід на 
теренах колишнього Запорожжя зустрічаються в матеріалах 
Херсонської губернської креслярні (ДАХрО), в описах втрачених справ 
Новоросійської губернської канцелярії (ДАДрО), окремі з копій яких 
збереглися в фондах Н.Полонської-Василенко (НА ІІУ НАН), де, зокрема, 
згадуються осадчі … слободи Гурівки – Роман Гура, колишній 
поселенець слободи Маржанівки (там же, Спр. 569, п. 364; НА ІІУ НАН. Оп. 
2. Спр. 145. Арк. 28; ЦДІАК України. Ф. 229. Оп.1. Спр. 358. Арк. 185)…‛. 

Також те, що Роман з прізвищем Гура існував і жив саме в Гурівці, 
підтверджує виявлений запис в метричній книзі Свято-Покровської 
церкви за 1788 рік, де він значиться як житель гурівський [4]. І 
частковим підтвердженням процвітання його господарства є факт, 
зазначений в тій самій метриці, що в услужінні у нього була Наталія, 
жінка першого гурівського священика ієрея о. Василя Соколовського 
(*бл. 1735 – †07.08.1796, Гурівка). Цілком ймовірний і факт про трьох 
його синів – в метриках Гурівської церкви 1786-1810 рр. [5] 
зустрічаються Герасим Гуренко, Григорій Гуренко і Дмитро Гуренко 
(*бл. 1743 – †20.03.1809, Гурівка). Якщо Дмитро син засновника села 
Романа, то приблизною датою народження Романа є 1713 рік. Також за 
1786 рік є запис про Михайла Гуру, можливо брата Романа.  
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Крім цього, згадку про Романа Гуру зустрічаємо в документі за 
1774-1775 рр.) [8] “Реестр сколько у кого и в каком урочище с 
признатой дачи войска запорожского на зимовлю скота в десятин 
взято скотинъ либо за оной денгами значится”, де серед іншого є 
запис: 

 

в Верблюжке 
рогатой 

скот 
овци рубли копεйки 

государевой слободи Маржановой 

жителя Романа Гури 
5 

   

 

Серед перших родин села в 
метриках Гурівки фігурують такі 
прізвища [5] – Дудник, Зуб, 
Левченко, Литвин, Малий, 
Науменко, Олійник, Сердюк, Стріха, 
Таран, Ткач, Шаповал, Швець, 
Школа, Чорний, Чуприна та інші. 
Цікаво, що деякі з цих прізвищ також 
зустрічаються в документах 1773-
1774 рр. згаданої вище сл. 
Маржанівці (зараз с. Іванківці 
Знам'янського р-ну), але це вже інша 
тема. 

Що ж стосується питання точної 
дати чи хоча б конкретного року 
заснування Гурівки, то поки що про 
це писати зарано, необхідно 
детально проаналізувати архівні 
документи. Існує кілька версій. 

Вперше на картах сл. Гурівка зустрічається досить пізно – це 1790-ті 
роки. Можливо, Гурівка бере початок з другої половини 1770-х років, 
як пишуть її дослідники [2]. Також можливо, що це 1774–75 роки, якими 
датується справа, де згадується зимівник на р. Боковій козака 
Донського куреня Хоми Чорного [6]. Згодом Хома Чорний фігурує в 
метриках Гурівки за 1780-ті роки, як її житель [5]. Але потрібно довести, 
що це одна і та ж персона. За іншою версією – це може бути і квітень 
1768 року – рік архівної справи, де вказується зимівник козака 
Дядьківського куреня Петра Литвина при р. Боковій [7].  

Взагалі Гурівка, Гурівський ліс, річка Бокова зберігають для нас ще 
багато таємниць. Не так давно виявлені учнями й досліджені 
археологами скельні зображення це підтверджують. За версією 
археологів, на зображеннях Бог Тенгрі та відомий тюрський знак 

 
Малюнок Гурівської  

Свято-Покровської церкви 
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“тамга” [9]. Хоча знавець старотурецької мови, відомий історик 
Олександр Галенко (Київ) вказує, що такими знаками киримли 
(кримчаки) зазвичай позначали свої митниці [10]. 
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ДВІ ВЕРБЛЮЖКИ  
 

Здається, що питань про рік заснування і місцезнаходження 
поселення Верблюжка, яке нині знаходиться в Кіровоградської області, 
не виникає. Село та його жителі готуються до урочистого відзначення її 
270-річчя, що, на мою думку, досить передчасно. Поясню в чому справа, 
не претендуючи на особисте відкриття, бо факти наведені нижче були 
відомі, як дослідникам історії краю першої половини ХІХ століття, так і 
сучасним.  

Для початку пропоную читачам розглянути фрагмент московської 
карти Єлисаветградської провінції із зазначенням запорозьких 
поселень та зимівників, яка датується 1775 роком [1]: 

 

 
 
Насамперед нас цікавлять наступні населенні пункти – 

“сл. Верблюжка” та “слобода Запорожская Верблюжка”. Так, на 
карті дві різні Верблюжки! 

У 2016 році була опублікована та описана карта, на якій на річці 
Верблюжка нанесено наступні поселення – ш. Спасов, ш. Верблюжський і 
сл. Верблюжка [2]. Фрагмент цієї карти до Вашої уваги: 
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Розберемо назви – ш. Спасов – означає шанець Спасов (нині село 
Спасове), сл. Верблюжка – слобода Верблюжка (нині село 
Верблюжка). Залишається розібратися з назвою Верблюзький. 

Щоб читачеві було зрозуміло, про що саме йдеться, наведу 
фрагмент ще однієї, більш ранньої карти другої половини XVIII 
століття, яка зберігається в фондах Бібліотеки князів Чарторийських 
(Краків) [3]: 

 

 
 

На цьому фрагменті добре видно напис польською “wies 
Warbluszka lub Czeczellowa" що означає “село Верблюжка або 
Чечелова”. Прізвище Чечеля тут згадане невипадково. Саме Чечель 
був сотником слобідської Верблюжки і в пізніших документах та 
картах (з 1780-х років) це поселення вже іменується “Чечелова”.  

Згідно з переписом Слобідського полку 1758 року сотник 
Верблюжки – Йосип Дмитрович Чечель, який до цього він був 
значковим товаришем Миргородського полку [4]. Сотник Чечель 
також був причетний до нової хвилі заселення слобідської 
Верблюжки. До речі, він є сином знаменитого сердюцького 
полковника та наказного гетьмана Дмитра Васильовича Чечеля, який 
очолював захист Батурина від московської навали.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Крім цього, Верблюжка (Чечелева) входила в список поселень, де 
станом  на 1756 р. діяли православні церкви [5], а згідно з документом з 
ЦДІАК, який наводить Анатолій Пивовар у своїй книзі [6], прихід у 
Верблюжці був уже в 1754 році. 

Фігурують дві Верблюжки (запорозька та пікінерська – центр 16 
роти) і в документах Московії за 1774 рік [7], а також Коша 
Запорозького [8, c.67]: 

 

06.05.773 б/н козак куреня Калниболотского Алексей Головко, 
проживающий в слободе Чечелевке, она же Верблюжка 
(за повідомлення до Коша осадчика слободи Петрової 
Петра Старого про відмову поручика Челеля у видачі 
козака) 

 

Висновок: перше відоме нам поселення з назвою Верблюжка нині 
знаходиться в межах села Чечеліївки Петрівського району 
Кіровоградської області. 

Додатково доводяться ці всі відповідності сучасним населеним 
пунктам дуже просто – нанесенням старої карти на нову, де бачимо, що 
саме Чечеліївка знаходиться нижче річки Верблюжки, при її впадінні в 
р. Інгулець, тоді як сучасна Верблюжка – на місці запорозької 
сл. Верблюжки близ с. Спасове. 

Крім цього, відповідність назв перших церков в обох Верблюжках 
очевидна – Свято-Покровська у Верблюжці-Чечелевій і Успіння 
Пресвятої Богородиці в запорозькій (ці дані можна зустріти в збірниках 
“Інгульський степ”, а також у відповідних архівах, де зберігаються 
документи по ним – ДАОО і ДАКрО).  

Висновок, звісно, досить невтішний для сучасного села Верблюжка 
Новгородківського району, яке виникло, за версією відомої української 
дослідниці Н. Полонської-Василенко в 1768 році, як одна з перших 
запорозьких слобід на межі з Слобідським козацьким полком [9]. А за 
іншою версією, А. Пивовара, запорозька Верблюжка, як і решта 
найближчих запорозьких слобід, виникли з 1772 року за аналогією зі 
сл. Петровою, ордер Коша на заселення якої вказаному досліднику 
вдалося знайти в ЦДІАК. Датувався ордер саме 1772 роком. Цілком 
можливо, що йдеться про різні поняття – перша згадка про те чи інше 
поселення у Н. Полонської-Василенко і початок їхнього масового 
заселення у Пивовара.  

В подальшому, для більшої ясності, пропоную ввести поняття стара 
Верблюжка і запорозька Верблюжка, коли мова йде про поселення під 
назвою Верблюжка в XVIII ст. та про мікроісторію сучасних сіл 
Чечеліївки і Верблюжки. 
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Що стосується року заснування старої Верблюжки, то ще дід 
Скальковський в 1836 році відносив цю подію до 1751 року,  
посилаючись на тепер добре відому карту [10]. У свою чергу відомий 
дослідник московської колонізації Південного степу В.  Кабузан 
відносить рік заснування старої Верблюжки до 1754 року [11].  

На мій погляд, вказані вище роки, які наводять московські 
історики в рамках імперської “цивілізаційної місії”, викликають 
сумнів через те, що саме в цей період створювалися чергові 
імперські авантюри – так звана Нова Сербія, а відповідно 1753–1754 
– Слобідський козацький полк (відомий в історіографії, як 
Новослобідський). 

Звісно, ніякого сумніву не викликає той факт, що в старій 
Верблюжці проживали українські козаки. Всього станом на 1761 рік 
там жило 215 осіб, серед яких шестеро – козацька старшина на чолі 
з сотником і отаманом, а також 4 священнослужителі, 27 виборних 
козаків, 142 підпомічники та 36 підсусідки [12]. 

Перейменування старої Верблюжки на Чечелеву відбулося, 
ймовірно, в період з кінця 1770 – початку 1780-х років, хоча на 
імперській карті Ісленьєва 1779 року фігурують все ті ж дві 
Верблюжки [13]. До речі, у совєцькому виданні “Історія міст і сіл 
УРСР. Кіровоградська область” також фігурують дві Верблюжки, але 
вони між собою переплутані, – чомусь Чечеліївці Петрівського 
району приписується перша письмова згадка 1767 року і вказується, 
що її перша назва Верблюжка фігурувала до 1822 року [14]. Дивним 
є факт того, що у зазначеному виданні історії Верблюжки 
Новгородківського району присвячено більше 10 сторінок, тоді, як 
історія більшості сіл до окупації більшовицькою імперією в 1921 
році описується сухо і коротко (як приклад, ‚село засноване в 1803 
році‛). Автором статті про Верблюжку є Г. В. Григір, який в 3 і 4 
параграфах перераховує факти, які насправді стосуються старої 
Верблюжки, тобто сучасного села Чечеліївка. 

Щодо року заснування старої Верблюжки, то йдеться про те, що 
це той самий населений пункт, відображений на вказаній 
Скальковським карті 1751 року, вже існував. Більше того – 
поселення Верблюжка фігурує на врізці до карти Великого 
князівства Литовського Радзивілла 1613 року (!) [6, с. 182], але 
щоб остаточно довести факт, що це саме ті населені пункти, потрібні 
додаткові пошуки в архівах (скоріше за все, польських та 
османських) або археологічні дослідження.  
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Сочиненная в 1779 году Иваном Исленьевым.  

14. Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область. Київ, 1971. Чечеліївка – С. 
699. Верблюжка – С. 435-446.  

  

https://opac.mnk.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__tytul_Karta+Nowo+ufundowanych+Miast+Gubernii+Zadnieprskiey+z+wyra%C5%BCeniem+Ussarskich+Czarnego+Zo%C5%82tego+i+Pikinierskiego+Regiment%C3%B3w+tudziez+Zaporowskich+Kozakow+i+Pogranicznych+Pa%C5%84stw+Turcii+i+Polski
https://opac.mnk.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__tytul_Karta+Nowo+ufundowanych+Miast+Gubernii+Zadnieprskiey+z+wyra%C5%BCeniem+Ussarskich+Czarnego+Zo%C5%82tego+i+Pikinierskiego+Regiment%C3%B3w+tudziez+Zaporowskich+Kozakow+i+Pogranicznych+Pa%C5%84stw+Turcii+i+Polski
https://opac.mnk.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&view=1&sort=byscore&plnk=__tytul_Karta+Nowo+ufundowanych+Miast+Gubernii+Zadnieprskiey+z+wyra%C5%BCeniem+Ussarskich+Czarnego+Zo%C5%82tego+i+Pikinierskiego+Regiment%C3%B3w+tudziez+Zaporowskich+Kozakow+i+Pogranicznych+Pa%C5%84stw+Turcii+i+Polski
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ДО ПИТАННЯ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ ТОЩО* 

 

Відомо, що Верховна Рада України ухвалила досить важливе 
рішення з декомунізації назв міст, сіл, вулиць, провулків тощо. Багатьом 
населеним пунктам України нарешті повернуть історичну назву.  

Яким шляхом піде та чи інша громада в перейменуванні вулиць? Чи 
знову у нас всі вулиці будуть називатися однаково – ім. Шевченка,  
ім. Хмельницького, ім. Лесі Українки тощо? Це однозначно найвидатніші 
люди в українській історії і їхніми іменами вже названо багато головних 
вулиць, в т.ч. столичних, а також вулиць інших великих міст. Життя, 
діяльність і творчість цих людей вивчають у школі, їх знають всі українці.  

Але виникає питання – чи кожне містечко і село повинно 
дублювати ці назви? Можливо, варто зберегти свою історію, пам'ять 
про своїх героїв, вчителів, лікарів, священиків, осадчих? Імена великих 
збережуться, а тих, хто жив і творив в вашому рідному чи 
батьківському селі? Чи збережуться через 20–30 років історичні назви 
кутків села, балок і доріг, хуторів і невеликих сіл, які увійшли у великі? 

Якщо йти шляхом збереження своєї історичної спадщини, то варто 
добре попрацювати з краєзнавцями села і краю. 

Візьмемо для прикладу декілька сіл Долинського району (Бокову 
(Кірове) і Варварівку) та спробуємо розібратися на честь кого або чого 
перейменувати вулиці, щоб зберегти свою історію. 

Перші відомі жителі. Осадники  

З карт і документів ХVIII ст. відомо, що на річці Боковій були 
зимівники наступних козаків (від початку і вниз по течії):  

Григорія Заденка (Задої), Петра Горбенка, Антона Козельського, 
Якова Семидівки, Івана Одновола, Івана Коваля, Корнія Чорного, 
Василя Теслі. 

Відомо, що 235 років тому сл. Бокову (зараз с. Кірове) заснував 
козак Герасим Денисович Карабило. Відповідно і вулиця може носити 
назву ім. Герасима Карабила або Карабилівська.  

Варварівку на початку чи в середині ХVIII ст. заснував запорозький 
козак Григорій Задоя – відповідно Задоївська чи ім. Григорія Задоя. 

Священики  

Перший варварівський священик — ієрей о. Олексій Угринович. 
Відповідно вулиця – ім. отця Олексія Угриновича.  

о. Василь Захарович Качановський – перший священик церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці с. Бокового. Служив в церкві довго, до 
1840-х рр. Вулиця може мати ім’я отця Василя Качановського. 

                                                

* Флоема була надрукована в газеті “Долинські Новини” насамперед для Долинського 
району, але була і є досить актуальною для більшості населених пунктів України. 
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о. протоієрей Даниїл Давидов – заклав Покровську церкву в 1804 р. 
і провів її освячення в 1807 р. – вулиця імені отця Даниїла Давидова. 

Лікарі  

Михайло Іванович Чеканов – перший земський лікар в с. Бокової. 
Після відкриття земської лікарні і аптеки різко впала смертність серед 
населення, особливо серед дітей до 3-х років, яких помирало від 50 до 
70% від загальної кількості померлих. Відповідно вулиця може бути 
ім. Михайла Чеканова. 

Вчителі  

Коваленко Іван Ілліч працював в церковно-приходській школі 
с. Варварівка на початку XX ст.  

Сергій Вікторович Щелкан, Віктор Афанасійович Спицький – 
вчителі земської школи в с. Бокова. 

Відомі сучасники 

В колишньому селі Порфирівка, яке увійшло в с. Кірове (Бокової) 
народився герой Радянського Союзу полковник Задорожній Михайло 
Гнатович; в самому селі Боковій – учасник війни, генерал-майор 
Лісовий Андрій Львович, а також борець за вільну Україну, учасник 
Холодноярського повстання Гайдук Василь Федотович. 

В колишньому селі Котівка, яке увійшло до Варварівки, народився 
Буцький Володимир Романович – один з кращих господарів-поміщиків 
Херсонської губернії, землевласник, депутат Державної Думи 
Російської імперії, походив з козацько-старшинського роду; в селі 
Варварівка – Шеремет Михайло Сергійович — один з найвідоміших 
фольклористів і краєзнавців Придніпров'я, журналіст, редактор, 
самобутній літератор, автор видань “Я родом з Варварівки”, “Осінні 
мотиви”, якими прославив і увіковічнив своє рідне село; класик 
совєцького живопису, видатний майстер пейзажних полотен Іван 
Григорович Савенко. 

Кутки села або назви колишніх поселень  

Відомо, що в 30-х роках XX ст. відбулася адміністративна реформа і 
досить багато населених пунктів було ліквідовані.  

В с. Боковій вулиці можуть носити наступні назви – Лубенська (в 
кутку села, який історично називався Лубни), Гадячанівська (в р-ні – 
Гадячанівка), Штабська (центр села), Левадська (в р-ні Зірки, так колись 
називавсь той р-н); Чечелівська, Порфирівська, Бойківська, 
Мажарівська, Новоселівська, Кіндратівська, Долинська (за назвою 
колишніх сіл і хуторів); Піщанська, Золотоноська, Миргородська, 
Сорочинська, Янівська, Яблунівська, Жовнинська (з цих повітів і 
містечок переселялись жителі в с. Бокове на поч. ХІХ ст.). 

В с. Варварівці – Котівська (за назвою колишнього села), Сотенна 
(відомо, що село колись ділились на сотні), Москальцівська тощо. 

Є і такі варіанти назв вулиць: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Задніпровська – краї називались Задніпровські місця; 
 Гурівська, Спасівська, Верблюзька, Варварівська – для вулиць, які 

близькі до цих сіл (в церкви цих сіл ходили перші поселяни); 
 Херсонська, Вознесенська, Миколаївська – село входило в ці 

губернії; 
 Інгульська, Олександрійська – за назвою повітів, до яких входили 

села; 
 Слобідська – практично всі старі села були колись слободами; 
 Запорозька – на річці Боковій були зимівники запорізьких козаків 

в XVII–XVIII ст.; 
 Скіфська, Сарматська – колись тут кочували скіфи і сармати, є їх 

кургани навколо; 
 Козацька – більшість поселенців – нащадки козаків. 

Центральна влада дає кожному з нас, кожній громаді шанс не бути 
байдужими, повернути з забуття та увіковічити наше з вами історичне 
минуле, спадщину, зберегти її для наших онуків і майбутніх поколінь. 
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ДО 130-РІЧЧЯ ВТРАЧЕНОЇ СВЯТИНІ С. БАШТИНЕ 
 

Дату храмового свята Олександро-Невської церкви с. Баштине,     
12 серпня, дізнаємося з одного з численних документів, які зберігає 
Державний архів Кіровоградської області*. 

Малюнок церкви зберігся завдяки родині баштинського жителя 
Якова Сидоровича Рябокобили. Як бачимо, будівля церкви мала цікаві 
архітектурні форми. Церква була побудована зі зрубу на гранітному 
фундаменті, однокупольна з дзвіницею. Автор проекту – Аркадій 
Дмитрович Тодоров (м. Одеса).  

 

 

 

 

До Вашої уваги історія баштинської церкви та села, а в кінці – 
короткі відомості про осіб, які заслуговують на увагу. 

В 1890 році в селі Баштине відбулась досить значна подія – 
освячено церкву, під назвою Олександро-Невська.  

На 1890 рік знаходимо наступні дані: ‚В приході села Баштине є 
земське однокласне училище, в цьому році навчається 50 хлопчиків і 4 
дівчинки; вчителькою в училищі – Марія Якубович, законовчителем – 
священик села Бокової Федір Ногачевський‛.  

Відомо, що поміщиця, вдова почесного громадянина, Катерина 
Федорівна Шапошникова, виділила сільській громаді позику, на яку 
збудували церкву. До Вашої уваги фрагмент спогадів жителя 
с. Баштине Стрижебока Івана Яковича (1892 р. нар.): ‚Їхали з батьком 
сіяти жито, виїжджаємо з села – з однієї сторони церква, з іншої велика 
цегляна панська стодола. Батько розповідає, чому ця стодола стоїть 
поруч з церквою. Селяни вирішили побудувати церкву. За три роки 
наробили цегли, написали архієрею, щоб посвятив місце під церкву. 
Приїхав, переночував у поміщика. Приїхав з поміщиком на збір і каже – 
гарне діло ви вирішили, дорогі миряни, але робити з цієї цегли дім Божий 
не можна, її робили жінки, а жінки різні бувають. Цю цеглу віддайте 
пану, а він закупить ліс на церкву, ви перевезете, а пан і за будівництво 
церкви заплатить, а ви йому відпрацюєте згодом. Погодилися і десять 
років косили по 1 десятині на косаря – скосити, зв’язати в снопи і 
скласти в копни. Мені було 8 років і я пам’ятаю, як мамі снопи підносив, 
це був останній рік покосу за церкву [1900]‛.  

  

                                                

* ДАКрО. Ф. 2011. Оп.1. Спр.2. 
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На 1893 рік головою церковно-приходського опікунства був 
землевласник Михайло Шапошников, який подавав прохання на 
призначення ‚содержания притча из каких-либо сумм‛. Синод 06 
вересня 1894 р. прийняв рішення про виділення коштів на утримання 
притчу Баштинської церкви.  

Найстаріша метрична книга Баштиного, яка збереглася в архіві, 
датується 1894 роком. 
Решта, скоріш за все, як і 
інші документи (сповідні 
відомості тощо) були здані 
на макулатуру під час 
правління більшовиків. 

Перший священик 
Баштиного, який служив з 
1890 р. – о. Григорій 
Петрович Грабенко. 
Перший відомий нам 
псаломник – Іван 
Телятников (ймовірно, 
зросійщене від Телятник), 
церковний староста – 
Прокоп Іванович Кухта 
(1814 р. н.). До приходу 
Баштинської церкви 
Братолюбівського округу 
Херсонської єпархії також 
належали сусідні села 
Лелеківка та Федорівка.  

Служителі церкви, 
о. Грабенко і псаломник 
Телятников, фігурують в 
документах до 07.07.1895, 
коли тимчасово 
з’являється інша пара – 
священник о. Федір 
Ногачевський і псаломник 
Платон Голубовський з 
сусідньої Бокової. А вже з 
жовтня цього ж 1895 року в баштинській церкві нові служителі – 
священник о. Никифор Брюховецький і псаломщик Всеволод 
Біантовський, якого в кінці 1896 замінює Климентій Нагірний. 

В 1899 році головою опікунства вибраний землевласник 
Володимир Олександрович Шапошников, а членами опікунства 
наступні селяни: Митрофан Васильченко, Євдоким Кухта, Прокофій 

 
Титульний лист метрики 1894 року 

Олександро-Невської церкви  
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Кухта, Севастян Моргун, Федір Ухатенко, Герасим Січкар, Андрій 
Журавель, Никифор Журавель, Тимофій Журавель, Авакум Гриценко, 
Іван Волошин, Петро Васильченко, Назарій Тимчур, Іов Кухта, Феодосій 
Шинкаренко, Андрій Гупал, Іван Кухта та Михайло Кравченко. 

Священику Никифору Брюховецькому на початку 1901 року 
допомагав у якості в.о. псаломника Михайло Брюховецький. З 
23.06.1901 фігурує новий священик – о. Іван Чернявський також з в.о. 
псаломника Михайлом Брюховецьким. З 06.1902 жодного псаломника 
у о. Івана немає до появи в серпні іншого в.о. псаломника Івана 
Пильненького. На 1902 р. церковний староста Олександро-Невскої 
церкви – почесний громадянин Леонід Шапошников. На цей самий 
1902 рік по баштинській церкві такий штат – 1 священик (жалування – 
292 руб.), 1 псаломник, а прі церкві є приміщення для священика і 
псаломника. 

Подальші зміни відбулися в серпні 1904 р., коли священиками 
баштинської церкви були о. Георгій Селецький і о. Ф. Ногачевський 
(обидва з боковської Покровської церкви), а з кінця вересня служить 
о. Семен Дубенко при тому ж в.о. псаломника, якого в 1905 замінив 
інший – Сава  Хруль. Наведемо ще один фрагмент зі спогадів 
І. Я. Стрежибока: ‚…Мені 12 років [1905 рік]. Хожу на співку в хижу в хор 
церковний і в церкву на клирос співати. Церковна сторожка, тут дяк, 
Сава Григорович займається. Вивчаємо за нотами святкові 
‚песнопенія‛. 

З середини листопада 1906 року в метриці баштинської церкви 
з’являється підпис ‚завідувач парафією священик Федір Куделинський‛, 
а “головою опіки вибраний селянин Михайло Прокопович Кухта; членами 
опіки – селяни Авакум Гриценко, Семен Якович Кухта, Микола 
Кравченко, Семен Прокопович Кухта, Петро Великий, Денис Кухта, 
Антоній Майстренко, Тарас Кухта, Василь Кухта, Пантелеймон Тороп, 
Андрій Тороп, Кас’ян Приходько, Михайло Щербак, Іван Литвиненко, 
Семен Задорожний, Сергій Саєнко, Дмитро Сулій, Стефан Херсонець, 
Павло Чинщуця, Яків Колесников, Василь Коломієць, Григорій Гриценко, 
Дмитро Остапенко, Гнат Белаш, Василь Ісак, Пилип Херсонець, Трохим 
Берзовенко і Феофан Васильченко‛. 

З документа “Відомості про церкву Олександро-Невську 
Олександрійського повіту Херсонської єпархії в селі Баштине” за 1910 
рік дізнаємося: ‚Будівля дерев’яна на кам'яному фундаменті з дзвіницею 
в одній зв’язці, але дзвіниця потребує ремонту, бо ‚балки‛ другого ярусу 
вже зточені деревотоцем; вкрита залізом; дах церкви й дзвіниці 
місцями заіржавіли та потребують ремонту; в середині церкви місцями 
фарба обсипалася, потрібне перефарбування внутрішніх стін… Платня 
священику 300 руб., а псаломщику – 100 руб. Кружечних доходів за рік 
отримано 381 руб. і 20 коп. Якість церковної землі – родюча, але 
вівсюжна, середньої врожайності. Середній дохід від неї: псаломник 
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свою частину обробляє сам найманою працею; священик здав 5 дес. в 
оренду за сто руб. на сільськогосподарський рік, а частину – 14 дес. 
віддав ‚з половини‛ – частину обробляє сам, найманою працею. Будинки 
для священо- і церковно-служителів на церковній присадибній землі 
дерев’яні, плетені, побудовані місцевою власницею Шапошниковою в 
1889 році та є власністю церкви, інші будівлі, які належать церкві – 
‚сторожка‛ при ній. Стан будинків – старий. В церковній бібліотеці 
книг для читання 21 том, плюс періодичні видання за минулі роки. 
Церковні гроші в цілості під ключем церковного старости і печаткою 
церковною. Нерухомої суми в кредитних установах 696 руб. 38 коп., 
білет знаходиться в цілості в ощадній касі в м. Братолюбівці по книжці 
№ 394/1. При церкві старостою церковним є селянин с. Баштине 
Данило Журавель, який на цій посаді з 02.11.1909 р.‛. 

В 1910 р. ‚псаломщику Успенської церкви с. Ново-Красного 
Єлисаветградського пов. о. Леоніду Черніченко надане місце священика 
при Олександро-Невській церкві с. Баштино‛. В метриках він з’являється 
з травня 1910 року, в.о. псаломника той самий – Сава Хруль, який 
фігурує на цій посаді і в останній збереженій в архіві метриці Баштиної 
за 1913 р.  

На 1911 р. при Олександро-Невській церкві с. Баштиної було 900 кв. 
саж. присадибної землі у володінні церкви та 1 дес. 1800 саж. у 
володінні притчу, а також 33 дес., які в якості пожертви на утримання 
притчу передала громада. 

18.10.1913 р. о. Черніченко переміщений у Миколаївський собор 
Новомиргорода. Його замінив священик о. Іван Гераскевич.  

В березні 1914 р. церковним старостою затверджено селянина 
Феофана Васильченка, а в 1915 р. – селянина Давида Беленка. 

З 12.01.1916 р. ‚закінчивший Житомирське училище пасторства 
диякон Корнилій Юха рукоположений у священика до Олександро-
Невської церкви с. Баштино". Але досить скоро, вже 08.08.1916 р. він 
переміщений в церкву с. Федорівка (Юхимове). 

Наступний священик в с. Баштине – о. Іван Сохацький з 26.11.1916. 
Він і зустрів разом з селянами лиху годину…  

На 1928 р. Сохацький Іван Васильович – священик, Хруль Сава 
Григорович (51 рік) – диякон, Годун Авдій Юдович (31 рік) – диякон, 
церковний казначей Кухта Василь Івович (50 років), Кравченко 
Никифор Якович (56 років) – церковний староста (голова релігійної 
громади),  Біленко Давид Іванович (65 років) – колишній церковний 
староста – всі вони позбавлені виборчих прав на 1928/1929 рр. На цей 
самий рік головою церковної ради був Колесник Василь Самсонович 
(59 років). Почалась кампанія з розкуркулення та колективізації, 
знищення інституту церкви в країні.  

В 1929 р. був проведений опис церковного майна, серед якого 
значиться: церква на кам’яному фундаменті дерев’яна, сторожка 
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цегляна, престол дубовий, жертвеник сосновий, ікона “Розп’яття”, 
ікона “Трійця”, 18 ікон алтарю, 5 (?) ікон “Євангелістів”, 4 образи, 46 ікон 
малих, 1 чаша срібна (вагою майже 1 кг), 1 великий дзвін мідний, вагою 
425 кг, 4 дзвони мідні (загалом більше 260 кг) тощо. Всього описано  92 
найменування і оцінено в загальну суму 4234 руб. 30 коп. Опис 
підписано членом сільради, головою церковної ради Давидом 
Івановичем Біленком (1864 р.нар.) і секретарем Федором 
Михайловичем Рябокобилою.   

Зі звіту релігійної громади за 1929 р. дізнаємося, що загалом прихід 
в грошах склав 534 руб. 57 коп., на утримання церковнослужителів, 
церкви і сторожки витрачено 532 руб. 38 коп. На 07.01.1929 р. в 
релігійній громаді було 420 членів, які мали право голосу (всього 850 
членів), які на зборах головою вибрали Ф. М. Рябокобила (1875 р.н.), 
казначеєм Стефана Кухту, секретарем В.С. Колісника. На 12.08.1929 р. 
священика в Баштинській церкві, вірогідно, уже не було, оскільки 
релігійна громада запросила на храмове свято 2-х священиків з сусідніх 
сіл – відповідно, Варварівки о. Максима Журавльова і Бокової – 
о. Йосипа Сорокіна (згодом репресованого).  

Більшість жителів села, які складали релігійну громаду – 850 осіб, 
не змогли нічого зробити проти меншості у складі 113 осіб з так 
званого ‚комітету бідноти‛ на чолі з головою Баштинської сільради 
Трегубенком Назаром. Звісно, бо за ними стояла злочинна влада 
району, округу, губернії та всієї країни. Ще в кінці грудня 1928 р. ці 
“діячі” постановили повести роботу з перетворення церкви 
с. Баштиного в ‚культурний очаг‛. В першу чергу, на адресу 
райадмінвідділу відсилалися письмові наклепи на голову релігійної 
громади Ф.М. Рябокобила, вимагаючи притягнення його до 
відповідальності за ‚вербовку неповнолітніх‛ (18–20 річних!). Вісім осіб 
з церковної ради були викликані у райвідділ міліції на 26.05.1929 р. А 
11.10.1929 р. Ф. М. Рябокобила дав підписку про невиїзд за межі 
Баштиного. Далі пішла підробка документів – в архіві виявлена 
невеличка записка зі штампом сільради написана від руки, де 
значиться, що на зборах 459 осіб голосувало за відчуження церкви від 
релігійної громади! Жодних протоколів, заяв та ін. документів, які це 
підтверджують, немає. Крім цього, також знайдено списки трьох змін 
так зв. “старших і молодших виконавців” сільради (загалом 60 осіб, в 
основному, це молодики віком 18–30 років).  

Майно за описом, про який вище, було у релігійної громади 
відібране 14.10.1929 р. Церква була зачинена, дзвони зірвані й здані на 
металобрухт, більшість ікон знищено, а церковні книги, в т.ч. метричні 
та сповідальні (парафіяльні копії) – спалені… 
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Відбиток печатки з підписом голови  

так званого “комітету незаможних селян” 

 

В період німецької окупації 
(1941–1943 рр.) жителі села 
проголосували за відкриття церкви 
й входження приходу до Української 
Автокефальної Православної 
Церкви (УАПЦ). Служба в церкві була 
відновлена до моменту знищення 
церковної будівлі ‚красною‛ армією 
в 1943 р. 

 

 

Короткі відомості про село 
Баштине 

До 1775 р. землі краю у 
володінні Війська Низового 
Запорозького. На великих степових 
теренах існували чисельні 
запорозькі зимівники. Тільки в кінці 

1760-х і на початку 1770-х Кіш Запорозький вирішує створити декілька 
слобід на кордоні з землями Слобідського полку – Верблюжку, 
Петрове, Куцівку, Комісарівку, для припинення подальшої експансії. 

Після руйнування Січі Московія роздає землі колишніх Вольностей 
своїм покірним слугам. І на річці Боковій поряд з державними 
слободами Бокова, Гурівка, Варварівка та ін. для “вчорашніх” козаків та 
вихідців з “польської” України, засновуються і поміщицькі поселення, 
серед яких Ситаївка, Котова, Бойкова, Кіндратівка (перша назва села 
Баштине) та ін.  

Вдалося знайти запис, з якого і дізнаємося про походження назви – 
‚...сільця Кіндратівки майора Кіндрата Якимова сина Бродського...". У 
відомості 1781 р. маємо опис земель сільця – ‚В Інгульському повіті 

 
Одна з малих ікон баштинської 

церкви, збережена жителями села 
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прапорщика Бродського 7500 дес. при річці Боковій по течії з лівої 
сторони і балки Баштиної з обох сторін, води достатньо, є мілка риба, 
береги круті, сінокос посередній, для вирощування хліба здатна‛. А в 
відомості 1784 року – ‚сц. Кіндратівки поручика Бродського 7200 
десятин зручної та 300 незручної землі, поселенських душ – 36 чол. і 30 
жін.ст.‛.  

Згідно з Атласом Катеринославського намісництва на 1787 р.          
"... сц. Кіндратівка поручика Бродського – 58 душ чол.ст. і 48 жін.ст.".  

Прізвища жителів Кіндратівки станом на 1801–1803 рр.: Бойченко, 
Бондар, Білий, Великий, Вовдаченко, Даниленко, Демченко, Заволука, 
Задорожний, Задгар, Закопенко, Заможенко, Кахленко, Корнощенко, 
Клименко, Коваль, Козел, Кониця, Корж, Криворукий, Лісовенко, 
Литвиненко, Лищенко, Макушенко, Микитенко, Монотренко, 
Недоборенко, Павлюк, Поліженко, Рудченко, Розлад, Сачко, Саєнко, 
Смаглюк, Стриженко, Стрижський, Тимчур, Холош, Шинкар, Чорний. 

Пізніше поселення у володінні поміщиків Красовських – з архівного 
документу від 09.09.1808 відомо наступне – "...землі Олександрійського 
пов. сільця Кіндратовки власність корнета Івана Федорова сина 
Красовського". В архіві зберігається документ ‚Межова книга 
с. Кіндратівки, власність провіант-майора Красовського І. Ф.‛ (1808 р.).  

На 1810 рік жителі сл. Кіндратівки належали до приходу Свято-
Покровської церкви с. Бокової, але, як раніше, жителі відвідували 
сусідні церкви в селах Варварівка, Петрове, Спасове, Гурівка, 
Новомиколаївка тощо. 

На 1840 р. "в сільці Кіндратівці поміщика Порфирія Івановича 
Красовського (від його імені назване сусіднє сц. Порфирівка, нині у 
складі Бокової Долинського р-ну) селян – у 80 3/4 дворах 323 душ 
чол. ст., 327 душ жін. ст. Від церкви (Покровська в с. Бокова) у 7 
верстах, перешкоджає річка Бокова". 

Згідно з повітовими алфавітами, складеними на підставі 
відомостей земських судів 1856 р., відомо, що в Баштиному 
спадкоємців Красовських 90 дворів. Найімовірніше назву село 
отримало від назви балки Баштина, про яку є згадка в документах кінця 
ХVIII сторіччя і яка впадає в річку Бокову.  

На 1860 р. Баштине у володінні Андрія Красовського з населенням 
246 осіб чоловічої статі у 97 дворах.  

З відомостей про церковно-приходські школи, які були відкриті 
станом на 01.04.1862, дізнаємося, що ‚в приході Покровської церкви 
с.Бокової в сільці Баштиному школа [керується] свящ. Костянтином 
Крижановським 19 хлопчиків і 4 дівчаток, [навчання проводиться] в 
громадському будинку‛, на 1874 рік – 16 хлоп. і 2 дівч. (загалом 
населення села – 496 осіб). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5_(%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD)
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У 1881 році в сц. Баштине 
відчиняє двері земська школа.  

Через Баштине проходили такі 
дороги – з Олександрії в Миколаїв з 
гілкою з Баштиного до Лозоватки, з 
Кривого Рогу на Крюків, з самого 
Баштиного дорога йшла через 
Бокову, Братолюбівку, Куцівку і 
Покровське на Єлисаветград. 

Станом на 1886 рік у селі, центрі 
Баштинської волості, 
Олександрійського повіту Херсонської 
губернії мешкало 620 осіб, 
налічувалося понад 125 дворових 
господарств. За версту – лавка, 
недіючий винокурний завод. За три 
версти – цегельний завод. За 12 верст 
– графітна копальня. 

В 1894 році в селі народилось 50 
дітей (28 хлопчиків і 22 дівчинки), 
серед яких 2 двійні, померло 20 осіб, 
зокрема 10 дітей до 5 років.  

Вчитель земської школи 1900–1903 рр. – Михайло Васильович 
Брюховецький.  

 
Як згадує І. Я Стрижебок, 

“в 1905 р. після відомих 
заворушень в Російській 
імперії у ‚волость‛ в 
м. Петровому всіх чоловіків 
викликали на великий схід. 
Зібралось декілька тисяч 
люду. Їх оточили кілька 
сотень озброєних козаків на 
конях, згодом на горб 
показово вивели гармату, 

з’явився генерал і після його короткої промови почали викликати 
певних людей з кожного села для прилюдної порки. В основному, пороли 
за шкідництво і крадіжки – з Баштиного пороли Кравченка Т., 
Майстренко і Задорожного (імена невідомі), які вкрали у пана сіно. 
Згодом всіх відпустили додому зі словами ‚Пам’ятайте і працюйте 
чесно‛.  

На 1910 р. в с. Баштиному 150 дворів, 489 осіб чол. і 479 жін. статей.  

 
Фрагмент кольоризованої  

“карти Шуберта” (сер. ХІХ ст.) 

 
Будівля колишньої школи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0
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У 1916 р. в с. Баштиному 192 господарства, жителів – 388 осіб 
чоловічої та 529 жіночої статей. 

 

 
Фрагмент карти Олександрійського повіту 1908 року 

 

У період встановлення влади 
Української Народної республіки 
старостою села був Михайло Прокопович 
Кухта (згодом загинув від рук злочинців), а 
під час Гетьманату – Кухта Семен 
Прокопович (один з 5 осіб, вбитих 
сільськими молодиками-‚активістами‛ під 
керівництвом Беленка Мефодія). Село було 
поділене на 2 сотні, сотник 1-ї – Гриценко 
Олександр, 2-ї – Венецький Н. Відомо, що 
баштинець Канатенко Д.С. брав участь у 
визвольній боротьбі у складі армії 
Н. О. Григор’єва, керівника 
антибільшовицького повстання на теренах 
Степової України. 

 
Яків Сидорович Рябокобила 

1882 р. н. 
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Після поразки українських визвольних змагань більшовики через 
каральні органи вдалися до жахливого терору селян. Згадує 
Стрижебок, що ‚в селі влада – рев.трійка, а в ній я. Контрюг, які 
сховались, виловили. Мого хрещеного, Гриценка Олександра, спіймали 
вночі і розстріляли в кінці села…‛. Це тільки один приклад зі свідчень 
очевидця й учасника тих страшних подій. 

Не всі жителі села пережили голод 1921–23 рр. Стрижебок, який 
був членом президії сільради в ті роки, у своїх спогадах пише, що в 
1921–23 ‚багато людей померло‛. В одному з документів ГПУ читаємо: 
‚В селі Баштине селян били, підвішували на ременях, садили у вигрібні 
ями, зачиняли у погребах‛. 

Зі спогадів Ганни Гаврилівни Васильченко (дів. Пузик, 1887 р.нар.): 
‚Чоловіка мого поранили в голову [воював під час І Світової], вилікували 
і знову пішов в 17 році [1917]. Повернувся, а тут переворот, безвладдя. 
Через Україну їдуть солдати, потрібно всіх годувати, в кожному селі 
командири і всіх бійся, всі озброєні. Беруть вола, ріжуть корову. Ріжуть, 
а жалітися немає кому. А тут голод, немає чим годувати, а у нас 8 
людей з дітьми, самій старшій 10 років…‛.   

З 1923 р. в селі діяла сільськогосподарська “комуна”, головою якої 
був Семен Федорович Задорожний (‚розумний і хитрий кулак‛, – так в 
записках його назвав Стрижебок).  

У 1925 р. (період НЕПу) в с. Баштиному Долинського р-ну – 242 
господарства, 579 
чоловіків і 636 жінок, 
2354 дес. землі в 
користуванні. 

Після невеликої 
перерви (період НЕПу) 
терор продовжився – 
почалася кампанія 
‚розкуркулення і 
колективізації‛ 1929– 
1931 рр. Вже у 1929 р. 
створено три “артілі” – 
“Красний пахарь", 
“Красний луч”, “Красная 
звєзда”. На кожен двір 
був доведений план зі 
здачі хліба, не виконали 

– забирали силою, деяких арештовували. Практично знищеною 
виявилась родина Біленка Івана Давидовича – в 1930 р. його 
господарство було ‚розкуркулене‛ і вся сім'я вислана у Вологодську 
обл., де дружина і діти померли. Також ‚розкуркуленими‛ були родини 
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Кухти Василя Васильовича (1930; згодом засуджений) і його сина Павла 
Васильовича (1931) у складі 7 осіб.  

У 1930 р. всі три артілі 
влилися у колгосп, 
головою було “обрано” 
Кірієнка Терентія 
Афанасійовича, завгоспом 
– вже згаданого 
І. Стрижебока, який в 
спогадах цитує слова 
нового керівника – 
‚знаєшь, я по сєльскому 
хозяйству знаю только 
как запрячь лошадь…‛. 
Ймовірно, Кірієнко був 
одним з тих тисяч 
робітників Донбасу, яких 
направляли керувати 
новоствореними 
колгоспами і радгоспами в Україні виконувати намічений злочинцями з 
Москви план зі знищення сільського господаря як класу. Як наслідок – 
голодний 1931– 1932 рік – репетиція великого Голоду. 

1932–1933 рр. Голодомор… ‚Весно, ох, довго ж на тебе чекати! Весно, 
голубко, чому ж ти не йдеш? Чом замість себе до вбогої хати голод і холод, 
руїну і страти в гості ти шлеш?‛ (І. Франко). “Активісти” разом з 
озброєними бандами ЧК забрали у селян все їстівне. Стрижебок згадує 
‚райуполномочєного т. Бродского‛, який привіз постанову вивезти останнє 
– насінневий фонд, а на питання що ж буде далі, відповів: ‚Партія лучше 
знаєт‛. Вмирали, в більшості, діти і старі люди. Згадує жителька с. Баштине 
Рябокобило Марія Панасівна (1923 р.нар.): ‚Сім'я у нас була велика – 
п'ятеро дітей. Їсти не було чого. Батькові дадуть жменьку дерті із сої та 
кукурудзи, мама добавить листків з вишень, берестка, затовче і їмо. З 
лободи пекли маторженики. У селі був випадок людоїдства…‛. Знайдені 
сумні відомості і про колишнього поміщика Шапошникова (з листа Аліни 
Чабаненко (Кривий Ріг): ‚Коли дідусь (Трифон Назарович Коробченко) 
відзначав день народження, серед найпочесніших гостей був поміщик з 
Київщини Шапошников… Поміщик зробив Трифона Назаровича 
розпорядником на своєму лісоскладі в Братолюбівці. Згодом допоміг 
Трифону побудувати будинок…Коли встановилася сатанинська влада, 
дідусь продав дім і переїхав у Кривий Ріг… Ніколи не забуду, як у голодну 
весну 1933 року нас розшукав давній дідусів доброзичливець, колишній 
лісопромисловець Шапошников. Обірваний. Босий. Голодний. Мама готує на 
стіл, а він хапає з помийного відра недоїдки і їсть. Потім кудись пішов, 
більше ми його не бачили…‛. Частина родин врятувалася тим, що дорослі 
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чоловіки виходили з колгоспу в листопаді-грудні 1932-го і їхали працювати 
на рудники, а згодом передавали рідним щось їстівне. 

Під час німецької окупації селяни головою господарського двору 
(колишнього колгоспу) обрали Журавля Василя Андрійовича, який, за 
спогадами жителів, завжди піклувався про добробут і безпеку 
баштинців, вони і відстояли його від репресій карателів НКВД восени 
1943-го. Після ‚визволення‛ баштинців чекав голод 1947-го, непомірні 
податки, робота за “галочки”-трудодні тощо. 

З записок Сердюка Миколи Павловича (1922 р. нар., вчитель в селі у 
1949–1951 рр.): ‚Баштинська 7-річна школа була маленька, приблизно на 180 
учнів. Школа розміщувалась в 3-х селянських хатах під соломою, підлоги — 
земляні. Опалення пічне, топили соломою, освітлення — гасові лампи. 
Приміщення не провітрювалися (берегли тепло), діти і вчителі дихали 
чадом. Класні кімнати маленькі, переповнені, хоча в класах по 20-27 учнів. 
Замість парт — довгі столи — „козли‚, за кожним могли сидіти по 5-6 
дітей. Директор — Савченко Михайло Іванович, який був зовсім нещодавно 
призначений на цю посаду. В старших класах вчились переростки, які під час 
війни в школу не ходили, але більшість дітей вчились добре, не дивлячись на 
те, що не було в що одягнутися і взутися, не вистачало підручників і 
зошитів. В 1951 році в нашому випускному 7 класі було 12 чоловік відмінників 
(з 27 учнів). В школі було половина вчителів мужчин, працювали дружньо, 
жили всі бідно, але були, як одна родина, часто ходили один до одного в 
гості… Вчитель математики та фізики — Вітряк Михайло 
Ксенофонтович. В цій школі вчились також і діти з поселень Байраки, 
Красно-Костянтинівка, Новопетряка. Влада села в той час – голова 
сільради Ф. М. Макуха і секретар В. Мозговий, обидва пияки‛.  

 

 
Хата родини Херсонець 

 

У травні 1966 р. життя селян дещо  покращилось – їх звільнили від 
більшовицького кріпацтва – роботу за трудодні, і почали платити 
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зарплату грошима. А ось отримати паспорт селянин вільно зміг тільки з 
серпня 1974 р.  

З 1991 р. с. Баштиному Петрівського р-ну Кіровоградської обл. в 
складі незалежної України. Після скачування колгоспно-радгоспного 
господарювання на селі та розпаювання сільськогосподарських 
земель, почався занепад більшості населених пунктів степової 
Правобережної України з переважаючим сільським населенням.  

 

 

 

 

Персоналії с. Баштиного 

Бродський Кіндрат Якимович – засновник і перший власник 
сільця Кіндратівки (згодом с. Баштиного), майор. Син Якима 
Бродського, значкового товариша Полтавського полку (1777–1779), 
вихідця з Кобеляцької сотні, згодом колезького асесора (поч. ХІХ ст.). У 
1791–1795 рр. Кіндрат Якимович – маршалок дворянства 
Костянтиноградського повіту Полтавської губернії.  

Брюховецький Никифор Васильович (1864 р.нар.) – священик 
Олександро-Невської церкви в 1895–1901 рр. З 1888 – вчитель 
церковно-приходської школи, з 1890 – псаломщик, з 1891 – диякон, з 
1893 – священик, з 1901 і на 1906 р. – священик церкви Преображення 
Господнього с. Талова Балка. 

Васильченко Карпо Митрофанович (26.05.1890, Баштине – 12.1918, 
Бруер, Франція) – учасник І Світової війни, 45-й Сибірський стрілковий 
полк – підпрапорщик, 3-й Особливий полк 4-ї бригади Експедиційного 
корпусу Російської імператорської армії – прапорщик, з 1917 – поручик, 
кавалер 4-х Георгіївських хрестів, мав нагороди: Бельгійську медаль ПР 
(1916), орден Св. Анни 4 ст. (1917); після більшовицького перевороту – в 
складі Легіону Честі (Франція) – молодший лейтенант, отримав тяжкі 
поранення, від яких помер в битві за м. Нансі. Шанований герой Франції, 
його портрет зберігається в мерії міста.  

Васильченко Пилип Митрофанович (10.10.1895, Баштине – 1969, 
Будапешт (Угорщина) – учасник І Світової війни, служив у складі  
Експедиційного корпусу Російської імператорської армії на Балканах, 
офіцер морського флоту. 

Васильченко Яків Митрофанович (02.10.1882, Баштине – 1965, 
Горький (Нижній Новгород)) – учасник І Світової війни, 52-й піхотний 
Віленський полк, поранений в 1915 р., в 1920-х рр. – міцний господар, 
розкуркулений і вигнаний з села (1930), репресований у 1931 р., в ув’язненні 
на будівництві Біломорканалу, згодом – в каменоломні Мурманська. 
Реабілітований в 1994 р. Його нащадки проживають в Нижньому Новгороді, 
Парижі, Оксфорді, Москві, серед них – три відомі художники. 

https://ria1914.info/index.php/45-%25D0%25B9_%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BA
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Про життєві долі 3-х синів подружжя Митрофана Микитовича і 
Наталії Карпівни Васильченків, а також їх нащадків, читайте далі в 
підрозділі ‚БАШТИНЦІ‛.  

Васильченко Володимир Григорович (12.03.1925, Баштине) – 
учасник ІІ Світової війни, отримав 5 урядових нагород, ст. викладач 
Криворізького педінституту (до 1986 р.), автор навчальних посібників з 
вищої математики.   

Галуган Олексій Іванович (21.03.1912, Баштине – 01.11.1948, Київ) 
– військовий  офіцер, Герой Совєцького Союзу, в роки ІІ Світової війни 
командир роти 337-го гвардійського стрілецького полку 121-ї 
гвардійської стрілецької дивізії 13-ї армії 1-го Українського фронту, 
гвардії старший лейтенант. Нагороджений орденом Леніна, 
Олександра Невського, ВОВ ІІ  ступеня, Червоної Зірки, медалями. В 
м. Миргороді на Алеї слави йому встановлений бюст, його ім’ям 
названа одна з вулиць цього міста. Похований у Києві на Байковому 
кладовищі (ділянка № 2). 

Гераскевич Іван Феоктистович (1880 р. нар.) – священик 
Олександро-Невської церкви з жовтня 1913 до січня 1916 рр., з 1901 по 
1906 рр. (як мін.) – священик  Покровської церкви с. Губівка, одружений. 

Грабенко Григорий Петрович (1854 р.нар.) – перший священик 
Олександро-Невської церкви з 1890 по 07.1895 р.; син священика,  
псаломник Михайлівської церкви у с. Себеному з  09.1877 р., працював 
у Миколаївській гімназії вчителем у період з 12.1877 – 08.1879; з 
11.1881 р. – псаломник Покровської церкви с. Гурівки, з 1884 р. – 
диякон при тій самій церкві; в 1890 р. рукоположений в сан священика 
Олександро-Невської церкви с. Баштиного; з липня 1895 р. і станом на 
1906 р. – священик церкви Святих Апостолів Петра і Павла 
с. Петровського Одеського пов. Очаківського округу.   

Дубенко Семен Стефанович (1841 р. нар.) – священик 
Олександро-Невської церкви на поч. 1900-х рр., одружений, псаломщик 
з 1863, диякон з 1866, священик з 1876 рр.; законовчитель у 2-х 
земських училищах. 

Куделинський Федір Афанасійович (1863 р. нар.) – священик 
Олександро-Невської церкви в період з 1906 по 1910 рр., з 1889 –
псаломник, з 1898 – диякон, з 1905 р. – 2-й священик церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці с. Варварівки Олександрійського пов. 
Херсонської губ. 

Кухта Михайло Семенович (1896 р.нар.) – баштинський селянин, 
освіта початкова, бурильник шахти ім. Комінтерну Жовтневого рудника 
Кривбасу. 15.04.1938 звинувачений у приналежності до “к/рев групи”, 
30.05.1938 розстріляний в Дніпропетровську. Реабілітований 11.12.1957.  

Тодоров Аркадій Дмитрович (1852–1927) – інженер, автор 
проекту Олександро-Невської церкви в с. Баштиному (1890), архітектор 
Херсонської єпархії, його відомі роботи – Свято-Олексіївський храм 

https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1948
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2580
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2580
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2589%25D0%25B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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(Одеса), Вознесенська церква (Одеса) – 1888, Пантелеймонівська 
церква — Куяльник (1886). В 1883 р. був обраний міським архітектором 
м. Одеси. З 1891 р. – член ради Одеського товариства витончених 
мистецтв. Член Одеського відділення інженерного імператорського 
технічного товариства. Спроектував і збудував промислові будівлі 
корпусів вагоноремонтних майстерень та ін., які за своїми рішеннями 
на десятки років йшли попереду промислового будівництва Одеси. 
Унікальні споруди А. Тодорова – це і криті корпуси Нового ринку 
(1891—1911). З 1920 по 1927 рр. працював у ВО “Пайбуд” і комісії з 
рецензування перепланування Одеси. 

Сохацький Іван Васильович 
(1863 р. нар.) – священик 
Олександро-Невської церкви з 
1916 по 1928 рр. До 
рукоположення в сан священика 
служив земським вчителем в с. 
Олександрівці (Кефали). Ймовірно, 
син псаломника (в сані диякона) 
Покровської церкви с. Бокової (на 
1906 р.) Василя Григоровича 
Сохацького (1840 р. нар.). 

Черніченко Леонід – 
священик Олександро-Невської 
церкви в період з 1910 по 1913 
рр., в 1908 році закінчив курс 
Одеської духовної семінарії по 2-
му розряду, рукоположений 
28.02.1910.  

Чернявський Іван Петрович 
(1846 р. нар.) – священик 
Олександро-Невської церкви в 
1901–1904 рр., одружений, з 1866 
– диякон, з 1896 – священик; з 
1904 та на 1906 р. священик 
Миколаївської церкви с. Плоского 
Олександрійського пов. 

 

 

Автор висловлює подяку за надання матеріалів до цієї публікації 
А. В. Пивовару (м. Київ) і О. М. Рябокобилу (с. Баштине).  

 

Обкладинка буклету “Храмове свято 
Олександро-Невської церкви.  

130 років втраченій святині с.Баштине 
1890 – 2020”, автор Сердюк В. А. 
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ІІ.І. БАШТИНЦІ 
 

УКРАЇНЕЦЬ – ГЕРОЙ ФРАНЦІЇ, НЕВІДОМИЙ НА БАТЬКІВЩИНІ* 

 
Кілька років тому, спілкуючись з жителем с. Баштиного (колись 

належало до Боковської волості, згодом до Долинського району, а нині 
у складі Петрівського району) Олександром Рябокобилом, відзняв 
кілька старих дореволюційних світлин з його родинного альбому – 
жителі села, хати тощо. 

І ось цієї весни, пишучи коротку історію с. Баштиного (перша назва 
– Кіндратівка, засноване у 1780-х рр.), переглядав їх знову, щоб в кінці 
додати кілька слів про баштинців, які заслуговують на увагу. Зацікавила 
світлина часів Першої світової війни: на ній знято військовика, у якого 
на грудях ордени та медалі, серед яких – кілька Георгіївських хрестів. 
Це фото, з якого все і почалося. Хто ж він – той військовик? 

У своїх коментарях до цього фото пан Олександр розповів, що це 
брат його бабусі, Карпо 
Митрофанович Васильченко. 
На звороті напис: “На память 
любій сестриці Тані від брата 
підпоручика 3-го Особого 
полку К.М.В. 30 січня 1917”. 
Можливо, знайду про нього 
додаткові дані в мережі 
Інтернет як про Георгіївського 
кавалера, подумав я, і набрав 
його повні дані у пошуковій 
системі, яка, на моє 
здивування, видала 
посилання на статтю під 
назвою “Кинуло нашу родину 
в революцію, як у пральну 
машину” на сторінці відомої у 
світі служби ББС (Велика 
Британія). Черговий збіг імені і 
прізвища, відразу подумав я, 
але все таки почав читати і 
трохи не впав зі стільця, коли 
побачив там таке ж фото і той 
самий дарчий напис рукою 

                                                

* Флоема публікувалася на сайті “Кропивницький час-Time” http://chas-
time.com.ua/liudyna/ukrainets-heroi-frantsii-ne-vidomyi-na-batkivshchyni.html 

 
Карпо Васильченко 
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Карпа тільки іншій сестрі. Прості селяни-баштинці на шпальтах видання 
ББС! 

ББС ще й зняло короткий документальний фільм про їхні долі: 
історію про трьох братів – Карпа, Якова і Пилипа, які воювали в часи 
Першої світової. Вона досить відома в Росії та Франції, але чомусь не 
дома, в Україні. Стаття певного ідеологічного напряму, хоча вона і 
розміщена на шпальтах британського видання, до того ж ні слова про 
родину та місце народження. Насправді усі три брати, як і троє їхніх 
сестер і ще двоє старших братів – Михайло і Василь, народилися у селі 
Баштиному Олександрійського повіту в українській селянській родині 
Митрофана Микитовича та Наталії Карпівни Васильченків, про що 
свідчать записи в метричних книгах боковського Свято-Покровського і 
баштинського Олександро-Невського храмів – Яків у 1882, Карпо – 
1890, Пилип – 1895 роках. Спочатку – розповідь про Карпа Васильченка, 
про його коротке, але насичене подіями життя. 

 

 
Метричний запис про народження Карпа Васильченка 1890 року 

 
Народився він 130 років тому – 26-го травня 1890 року за старим 

стилем. Ходив до церковно-приходської школи, яка працювала в сільці 
Баштиному з 1862 року. До речі, у тому ж 1890-му, з серпня місяця 
відчинив свої двері й баштинський Олександро-Невський храм.  

У 1914 році розпочинається війна. Багатьох українців, і зокрема 
трьох наймолодших братів Васильченків, мобілізують на чергову 
імперську війну за території. Молодий Карпо після навчальної частини 
потрапляє до 45-го Сибірського стрілецького полку, де дослужився до 
підпрапорщика. Він вже мав нагороди за свою хоробрість. Згодом 
Карпа переводять в 3-й особливий полк Експедиційного корпусу РІА, 
спеціальний підрозділ армії (по-сучасному – спецназ), який створено в 
рамках Антанти для військового співробітництва між Російською 
імперією та Францією. 

У 1916 році четверту бригаду, в якій служив Карпо, направляють на 
фронт в Салоніки (Греція). Воювати довелося у неймовірно важких 
умовах: переходи по крутих гірських перевалах, постійні перепади 
температур, ночівлі в горах просто на лінії фронту тощо. Багато солдатів 
помирало від ран внаслідок малярії. До 1-го січня 1917 року більша 
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половина особового складу бригади вибули… Так зване “отєчєство” 
ніколи гарно не піклувалося про своїх воїнів (згадаймо XVIII ст. – 
покинутих напризволяще і померлих від голоду козаків та ін.). На 
Балканах Карпо дослужився до офіцерського звання, що траплялося 
досить рідко в царській армії – він спочатку прапорщик, згодом – 
підпоручик (1917). Станом на 1917-й Карпо Васильченко мав чотири 
Георгіївських хрести, бельгійську медаль ПР і орден Св. Анни ІV ст. з 
написом “За хоробрість”. 

 

 
Карпо Васильченко серед офіцерів Атланти  

(стоїть в третьому ряду четвертий зліва) 

 

Після більшовицького перевороту Експедиційний корпус 
розформовують, а солдатам і офіцерам пропонують або воювати далі в 
складі французьких частин, або працювати на підприємствах Франції та 
її колоній. Частина солдатів просто покидають місце служби. Карпо ж 
вирішує воювати за Францію. Він і ще близько 400 вояків формують 
підрозділ, який пізніше отримує назву Легіон Честі. Карпо Васильченко 
у цьому Легіоні воює в чині молодшого лейтенанта. Легіон 
направляють на північний схід Франції. Під час боїв за Лотарингію 
батальон Карпа несе великі втрати. Він сам був важко поранений і ледь 
не втратив руку, про що написав у листі рідним. "Мама Карпа довго 
плакала над листом і останньою світлиною, наче відчувала, що більше 
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не побачить сина", — розповідають онуки братів Васильченків. 
Незабаром Карпо загинув, це сталося у грудні 1918-го. Після кількох 
років пошуків праправнучці Якова (брата Карпа) Оксані Ігнатенко-
Десанліс (Париж) вдалося знайти місце поховання Карпа Васильченка у 
Франції. Це сталося у 2018 році – через 100 років після загибелі родичі 
нарешті змогли провідати його могилу. 

 

 
Онуки братів Карпа – Яків та Віктор з донькою Оксаною 

 

Карпа Васильченка вшановують у Франції, як героя Лотарингії – 
про нього пишуть статті, за його похованням на військовому цвинтарі 
доглядають, а його портрет висить у кабінеті мера м. Брюер. Тепер про 
нього знають і чисельні нащадки великої баштинської родини 
Васильченків в Україні та всі ми.   
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До 175-річчя Митрофана Васильченка 

 

ПРО РІД ВАСИЛЬЧЕНКІВ  

 
Продовжую розповідь про родину Васильченків, про трьох братів – 

Якова, Карпа і Пилипа. 

В першій була розповідь про Карпа, який шанується, як герой 
Франції, а далі йтиметься здебільшого про долю Якова Митрофановича 
і його родину. 

Маємо гарну для цього нагоду. Нещодавно сім'я Васильченків 
відзначала 175-річчя від дня народження батька цих трьох братів – 
Митрофана, який народився 2 
червня 1845 р. (за стар. ст.) в 
родині кіндратівських селян 
(Кіндратівка – поміщицьке 
сільце, яке належало 
Красовським, це перша назва 
с. Баштиного) Микити 
Олексійовича і Тетяни 
Тимофіївни Васильченків. 
Хрестив маленького Митрофана 
в Свято-Покровській церкві 
сусіднього с. Бокова священик 
о. Василь Качановський за 4 дні 
після його народження. 

Митрофан Васильченко 
виріс у тому ж селі, вже вільним 
від кріпацтва, одружився з 
Наталією Карпівною (дівоче 
прізвище невідоме) на початку 
1870-х рр.  

У 1874 р. в молодій родині 
горе – помирає перша дитина, 
зовсім маленька донька Текля. А 
в 1875 р. народився син 
Михайло, який згодом зіграв 
неабияку роль у долі меншого 
брата Якова, але про це далі. В 
1880-му в родині знову 
новонароджений – син Василь, в 
1887 – донька Ксенія, 1888 – Катерина, яка також помирає зовсім 
маленькою наступного року. Далі ще народжувалися діти (як відомо, 

 

Родина Васильченків. 

 Україна, прибл. 1910-ті рр.  

Стоять зліва на право:  

Митрофан Микитович, син Карпо 
(герой першої флоеми), донька 

Тетяна; сидять – Оксана і Наталія 
Карпівна 
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родини в той час були великі) – доньки Тетяна та Єлисавета, а також і 
наші герої – сини Яків, Карпо і Пилип. 

Яків народжується 9 жовтня 1892 р., запис про це зроблений в 
метричній книзі тієї ж Свято-Покровської церкви Бокової. Наступного дня 
маленького Якова хрестив боковський священик о. Корній Левицький. 

 

 
Фрагмент метрики з записом про народження Якова 

 

У віці 24 років Яків Митрофанович одружується з 18-ти річною Ганною 
Гаврилівною Пузик, яка походить з села Водяне (Миколаївка), що також 
колись належало поміщикам Красовським. Ще зовсім маленькою вона 
стала сиротою і перейшла на виховання до родини сестри її матері – 
Соломії Семенівни та її чоловіка Стефана Георгійовича Кухти. Про них вона 
дуже тепло відгукується у своїх споминах.  

До кінця життя Яків проходив з кулею в голові. Поранення він 
отримав під час Першої світової війни, лікарі так і не змогли дістати 
кулю. Але на поранення Яків ніколи не жалівся, а після лікування в 
шпиталі навіть повернувся на фронт.  

Після лютневої революції 1917 року солдати вибирали: 
продовжувати службу чи повернутися додому. Яків вирішив 
повернутися: дома, в Україні, чекала родина і четверо дітей. 

"Дід ніколи не розмовляв про політику. Не думаю, що він 
підтримував більшовиків. Просто любив свою землю і свою родину. 
Звичайний міцний селянин", — розповідає онук Якова, якого назвали на 
честь діда. 

Важко було пережити люті часи фактичного безвладдя після 
втрати контролю зі сторони УНР і Гетьманату. З 1919 р. все частіше 
почали з'являтися банди більшовиків, яких підтримували місцеві 
молодики-активісти. Через село пройшла так звана “пєрвая конная”, 
яка практично пограбувала всіх, кого могла. Пережили і голод 1921–
22 рр., спричинений неврожаєм і грабунком селян владою через 
“продподаток”. Не допомогли і чисельні отамани-самостійники, які не 
змогли об'єднатися і відстояти Україну, хоча й продовжували опір до 
1923 р. 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 

 145 

 З часом, після впровадження 
НЕП, справи у сім'ї йшли добре. 
Обжилися своїм господарством: 
дві корови, пара волів, 
маслобойка, була навіть своя 
машина — самозброска. 

Все це закінчилось в 1930 
році, коли на Якова доніс його 
рідний брат — Михайло.  

‚... а зле безталання 

Зустрінеться всюди - 

І на шляху, і без шляху, 

Усюди, де люди‛.* 

В сімейному архіві 
Васильченків про нього немає 
більше жодної згадки – ні 
світлин, ні листів. Наче його й не 
було. Це особливо помітно в 
порівнянні з дбайливо 
збереженою пам'яттю про всіх 
інших рідних братів і сестер. 

Після наклепу, злочинна влада 
родину Якова “розкуркулює”, у них 
відбирають все майно і виганяють 

за межі сільради… Більше того, в 1931 році Якова за вигаданою статтею 
засуджують і відправляють на будівництво Біломорканалу. Праця була 
пекельна. Більшість її не витримувала. 

‚З роботи поверталися зовсім безсилі. Але тих, хто падав чи 
стогнав, обливали холодною водою. Це було рівноцінно смерті. Яків і 
його друзі ставили слабких між собою, підтримуючи їх плечима. А щоб 
не було чутно стогнань — починали голосно співати. Так і рятували 
один одного", — розповідає Марина Федорова (дівоч. Васильченко-
Мучо) — онучка Якова. 

Після Біломорканалу Якова перевели “по етапу” в каменоломню в 
м. Мурманськ. 

В розмові онучка Якова Митрофановича Марина Федорова (Нижній 
Новгород) сказала, що ймовірно, оці поневіряння Якова і його родини –  
вигнання і заслання, врятували їх від жахливого Голодомору 1932–1933 рр.  

Тільки в 41-му Якова Васильченка звільняють і в червні цього ж 
року його родина переїхала в м. Горький (нині – Нижній Новгород), 
розуміючи, що на Батьківщині їх зустрінуть як ворогів народу. 

                                                

* Рядки з поеми Т. Шевченка “Сова”.  

 
Яків Васильченко – солдат 52-го піхотного 
Віленського полку з дружиною Ганною та 

першою дитиною 
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В Горькому Яків Митрофанович, як колишній засуджений, не зміг 
знайти гарну роботу, він підмітав міську набережну над на р. Волгою. 

 

 
Набережна, м. Горький в 1950-х рр. 

 

 
Родина Якова Васильченка, м. Горький, 1954 р. Зліва направо, 1 ряд: онучка Аня, 

онук Валера, онук Костя; 2 ряд: донька Зоя, Яків Митрофанович, Ганна 
Гаврилівна, донька Тетяна; 3 ряд: онучка Зоя, донька Катерина, чоловік доньки 

Зої — Мюфтар, жінка сина Костянтина – Манефа. 
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 Згодом, після “хрущовської відлиги”, Яків і Ганна Васильченки 
приїздили в рідне село Баштине, зустрілися з рідними та друзями. 

 

 
Васильченки – Тетяна Митрофанівна з чоловіком, Єлизавета 

Митрофанівна і Яків Митрофанович з дружиною (Україна, с. Баштине) 

 

Ганна Гаврилівна, дружина Якова, залишила своїм нащадкам 
декілька сторінок спогадів, які вона писала хімічним олівцем за півроку 
до своєї смерті. Перегортаючи сторінки, написані її рукою, відразу 
розумієш, чому вона не написала більше, чому не змогла – усі вони в 
плямах від крапаючих на папір сліз, сліз від переживань згаданого. 
Навіть мені, сторонній людині, читати їх було дуже важко, а Ганні 
Гаврилівні писати про своє життя було просто мукою.   

Помер Я. М. Васильченко 23.07.1965, його дружина Ганна 
Гаврилівна 15.08.1969, обоє поховані в м. Горький (нині – Нижній 
Новгород) на кладовищі “Мар'їна роща”. 

В 1994 р. Якова Митрофановича Васильченка реабілітовано 
Кіровоградською обласною прокуратурою. 

І Яків і Ганна Васильченки довго терпіли усі випробування, які 
випали на їхню долю. Терпіли, але жили. Жили заради майбутнього 
своїх дітей і онуків, які дбайливо зберігають пам'ять про них – кожну 
світлину, листівку чи лист, упорядковують їх могили.  
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БОЖІ ІСКРИ НАШИХ СТЕПОВИКІВ  

 

Розповім про наймолодшого Митрофанового сина – Пилипа, також 
героя короткого документального фільму і статей служби ББС. 

Народився Пилип Васильченко в с. Баштиному (нині в 
Петрівському р-ні) 10 жовтня 1895 року (незабаром 125-річчя), 
хрестили його у місцевому Олександро-Невському храмі. 

Так само як і старших братів, але дещо пізніше, його мобілізували 
на імперську війну, він також потрапив у Експедиційний корпус 
Російської імператорської армії (як і Карпо) на Балканах, але у 
військово-морські сили. 

Війна, а згодом 
більшовицький переворот в 
імперії розкидали братів – Карпо 
залишився воювати за Францію, 
Яків повернувся до родини в 
Україну, а Пилип зустрів кохання, 
угорку Ержібет – і переїхав до 
Угорщини, яка тоді щойно вийшла 
зі складу імперії. Карпо загинув, 
Якова засудили і відправили у 
концтабір, старший брат Василь і 
сестри жили у рідному селі усі 
страшні 1929–1941 роки, а Пилип 
шукав з ними зв'язку, практично 
нічого не знаючи про їхні долі. 

Після звільнення брата Якова 
зв'язок з ним нарешті вдалося 
встановити, але він знову 
обірвався у період ІІ Світової. 
Потім, завдяки рідні в Україні, 
зв'язок відновився. Брати мріяли 
про довгоочікувану зустріч, але 
доля так і не подарувала їм 
цього… Аж у 1963-му Пилипу нарешті дозволили приїхати в Київ, але 
Горький, де жив тоді Яків, був т. зв. закритим містом, куди іноземців не 
пускали, а брат уже два роки, як був паралізований… На зустріч поїхав 
його син Костянтин. Відвідав Пилип і малу батьківщину, с. Баштине, де 
зустрівся із сестрами та їхніми дітьми. Дивіться світлину на наступній 
сторінці. 

Дітей у Пилипа та Ержібет не було. Через шість років після відвідин 
України, Пилип помер у Будапешті. Онучці Якова Оксані дивом вдалося 
знайти його могилу! 

 
Пилип Васильченко. Балкани, під 

час Першої Світової війни 
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 ‚А глянь лиш гарно кругом себе, – 

І раю кращого не треба!‛ * 

…Згадайте степ під час цвітіння…  

Безкрайнє квітуче море, яке переливається прекрасними барвами, 
нескінченне розмаїття фарб, їхніх відтінків і переплетінь. Мабуть, 
красивішого творіння в природі і не існує! І так кожної весни. Ніде 
більше, крім степу і моря, у будь-яку пору року не відчуваєш себе 
частиною Всесвіту, коли вночі, закинувши голову, бачиш неймовірне і 
безмежне зоряне небо. 

Мені здається, що саме від спостережень такої краси природи і 
неба протягом кількох віків десь у глибинах душі чи не кожного 
степовика зоріє божа іскра – талант до творчості. А згодом він 
виривається з неї, коли є на це у людини час, терпіння та натхнення. 
Коли немає потреби кожного дня підніматися з сонцем, щоб ростити 
хліб і цілий день бути в полі. Розвивається талан, коли є можливість 
зрозуміти – хто ти є насправді і для чого ти на цій землі. Ось тоді з 
степовиків виходять видатні діячі науки, музики, поезії, а також 
мистецтва. 

                                                

* Рядки з поеми Т. Шевченка “Марина”. 

 
Пилип Васильченко. Село Баштине – побачення з рідними, на яке чекав 35 років 
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Згадаємо відомих художників-степовиків Феодосія Козачинського, 
Петра Оссовського, Бориса Вінтенка, Івана Савенка, Броніслава 
Домашина, Олександра Фойницького, Степана Проценка, Андрія 
Німенка, Віктора Коптєва, Костянтина Зарубу, Віталія Звенигородського 
та багатьох інших. Більшість з них походять з простих родин хліборобів. 

Так і в родині Якова Митрофановича і Ганни Гаврилівни 
Васильченків талан творчості вирвався, але вже тільки в онуків, коли 
були сприятливі на це умови – хрущовська відлига і горбачовська 
перебудова. Хоча він проявлявся і раніше – у сина. 

Згадує онучка Марина Федорова: “Костянтин Якович, син Якова 
Митрофановича, мій дядько, дуже гарно малював. За професією він був 
економістом, працював головним фінансистом великого заводу. А в 
юності, у ті часи, коли вони жили в Україні, допоміг родині виїхати. Він 
зробив художній розпис у приміщенні храму [прим. автора – коли його 
перетворювали на клуб], за це отримав віз, на ньому Ганна Гаврилівна з 
дітьми змогли поїхати. А взагалі родина мого діда була співуча – дід Яків 
і його брат Василь співали у церковному хорі”. 

Розповідає онучка Наталія Панкова: “Яків Митрофанович – мій 
дідусь. Я – донька Зої Яківни, у дівоцтві Васильченко. Якщо говорити про 
художників у нашій сім’ї, то нас троє. Один з них – мій двоюрідний брат 
Яків Васильченко, син Костянтина Яковича, рідного брата моєї мами. 
Зараз він займається іконописом, але раніше він був художником-
живописцем (іноді пише світські роботи й нині). Ми разом з Яковом – 
члени творчого об'єднання ‚Чёрный пруд‛, яке було створене в 80-ті 
роки ХХ ст. в м. Горький. Інформацію про нього можна прочитати у 
Вікіпедії – https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрный_пруд. Другий мій 
двоюрідний брат – Віктор Ігнатенко, син Уляни Яківни, рідної сестри 
моєї мами. Він художник і зараз живе в Парижі ”. 

На моє запитання – звідки у неї дар художника, Наталія відповіла: 
“Ми всі троє онуки Якова Митрофановича, з чого можна зробити 
висновок, що дар ми отримали по цій лінії. Мої батьки, мама Зоя Яківна і 
тато Юрій Дмитрович, мене безмежно любили. Саме їхня любов зробила 
мене тою, ким я стала. Моя любов до мистецтва була прищеплена в 
родині. Я завжди казала, що олівець у моїй руці з'явився раніше, ніж 
ложка. Я малювала на всьому, навіть на стінах. І батьки давали мені 
повну свободу. Те, що я стала художницею, не дивно. Не можу сказати, 
що мої брати могли на мене вплинути. Я тоді з ними не спілкувалася – у 
нас велика різниця у віці. Але творча атмосфера завжди панувала у 
нашій родині. Моя мама свого часу вчилася в Горьковському 
театральному училищі на одному курсі з Євгеном Євстігнєєвим і 
Людмилою Хітяєвою, зірками радянського кіно. І дружила з ними. Мої 
батьки любили мистецтво і це сформувало мої смаки”. 

Щоб читач міг зрозуміти клас та рівень художниці Наталії Панкової, 
членкині Союзу художників РФ, наведу два факти. Перший – живопис 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чёрный_пруд
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Наталії знаходиться у зібраннях Нижньогородського державного 
художнього музею, 
Мордовського музею 
мистецтв, Чуваського 
державного художнього 
музею, Балашинської 
картинної галереї, 
Державного музею 
мистецтв Алжиру, в 
приватних колекціях 
Маргарет Тетчер, Алена 
Жюппе, Бориса Немцова, 
Мстислава Ростроповича і 
Галини Вишневської, Юрія 
Башмета, Володимира 
Співакова тощо. Другий – 
персональні виставки 
Наталії у 1988–2020 роках 
відбувалися у різних 
великих містах РФ 
(наприклад, у Москві 20 

разів, як у галереях, так і в посольствах різних країн), а також – 
Люксембург (1994, 2014), Малага (1992), Барселона (1994), Мадрид 
(2017), Лондон (1998, 1999, 2000), Алжир (2002), Відень (2007, 2008, 2010,  
2012), Гельсінкі (2008), Будапешт (2008, 2012), Братислава (2012), Пекін 
(2009), Рим (2011), Париж (2015), Берлін (2016, 2018), Дрезден (2019) і 
т.д. 
 

Ось, що про неї пишуть у 
її рідному місті: “Наталія 
Панкова – настільки відома 
людина в Нижньому 
Новгороді, що стала вже його 
символом. Коли задуматися 
над цим феноменом, 
зрозумієш чому. Наталчин 
живопис у свій час прокреслив 
яскравою птахою (див. 
улюблені образи її картин) 
перехід старого совєцького 
Нижнього у нову якість 
енергійного і сучасного 
міста”*. 
                                                

* Васильєва С.  // Журнал “Самокат”. - Нижний Новгород, 2005. - №8. 

 
Зоя Васильченко та її однокурсники 

(Є. Євстігнєєв з гітарою) 

 

Наталія Панкова  
і Ростислав Ростропович 
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Мені здається, що гени степовиків дуже вплинули на живопис 
Наталії. Вона мисткиня і жінка, а жінки, як кажуть, відчувають і думають 
серцем, у них емоції на першому плані. Ось що вона розповідає про 
себе далі: “Я пам'ятаю, коли я стала художницею. Це було за містом. Я 
стою на просторі. Переді мною етюдник. Я бачу надзвичайну красу. Я 
хочу її передати на полотні. Але мені щось заважає. Наче наді мною 
скляний купол. Я бачу вітер, але не відчуваю його. Я бачу трави, але не 
відчуваю їхнього запаху. І я розбиваю скло. Летять уламки. Буря емоцій. 
На полотні з'являється колір. Дійсно так було. Так народився мій 
живопис. Кольоровий, яскравий, емоційний”. 

 

 
“Літній пейзаж”. Автор - Наталія Панкова, акрил на полотні, 70х90 см 

 

Одну з картин Ви бачите, бажаючі насолодитися іншими можуть 
відвідати сайт – pankova.ru і подивитися на дуже цікавий живопис з 
яскравою та різноманітною колористикою, який дає великий заряд 
позитивної енергії. 

Яків Костянтинович Васильченко, названий на честь діда, 
народився в 1953 році також в м. Горькому. У 1973 р. закінчив 

http://www.pankova.ru/
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Горьківське художнє училище. Живописець, графік, іконописець. 
Організатор іконописної майстерні “Традиція”. 

Яків з великим теплом 
згадує свого діда і бабусю: 
“Жили вони у центрі міста 
на вул. Ашарській. На свята 
дід любив зібрати всіх в 
саду. Співали українські 
пісні! У будинку висіла ікона, 
ймовірно, привезена ще з 
Баштиного. Пам'ятаю 
дуже смачний бабусин 
борщ. Дід любив доглядати 
за яблунями, у кожної було 
своє ім’я. Коли діда 
звільнили, він поїхав в 
Україну купувати будинок. 
Решта родини лишилась в 
Горькому, одна з доньок, 
Катерина, вийшла тут 
заміж. Але почалася війна і 
дід потрапив під окупацію. 

Після визволення, приїхав і залишився в Горькому. Батько мій, 
Костянтин, народився в 1910 р. в с. Баштине. Розповідав, що бачив 
самого Махна, який начебто ночував в їхній хаті. Навчався в Кривому 
Розі в індустріальному технікумі, але якийсь ‚добродій‛ написав 
статтю про нього ‚Вовк в овечій шкурі‛, як про сина куркуля. Його з 
технікуму вигнали і арештували, в 19-ти річному віці провів рік у 
в’язниці. Згодом воював на Карельському фронті під час ІІ-ї Світової. У 
батька була мрія стати художником. Років 50 тому ми з ним їздили в 
Кривий Ріг, заїжджали в Баштине, ночували там. Я з 5 років вже хотів 
бути художником. Спочатку всі жили на дідових 14 кв.м. Брат Валерій 
часто сидів біля нерухомої дідової доньки Ганни, яка розповідала йому 
багато історій з родинного життя. Вона йому розповідала і про Карпа, 
він згодом довідувався про нього у кузена Віктора, який переїхав жити в 
Париж, а той знайшов Карпа в одній з книжок про І-й Світову. Згодом 
донька Віктора Оксана почала пошуки. 

Після закінчення художнього училища, я був на практиці в селі. 
Потім забрали в армію. З 15-16 років любив ікони, як художній твір, 
якась в них загадка була. Коли повернувся почав писати, хотілось 
писати так, як відчуваєш, а не так, як комусь треба. З групою хлопців у 
1987 році заснували ‚Чорний пруд‛. На наших виставках збиралось дуже 
багато людей, особливо молоді, студентів. Згодом запропонували 
офіційні виставки. Почали картини купувати, стали жити живописом. 

 
Яків Васильченко зі своєю картиною 
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Потім зрозуміли, що живопис це не головне – звернулися до віри. 
Почали ходити до храму – почуття єдності віруючих відчувалося 
просто матеріально! У 1990-му створили братство, священик 
запропонував відновити храм Олександра Невського [прим. автора – у 
с. Баштине також був Олександро-Невський храм, де хрестили батька 
Якова, Костянтина]. Відновити – просто сказано, а як? Ніхто не знав. 

Після перенесення мощів Серафима Саровського ми привезли з 
Москви перші церковні книги – вони розлетілися. Так почався 
книжковий бізнес заради відновлення храму. Спочатку книги носили в 
наплічниках, сумках, їздили потягами туди-сюди. Згодом нам 
подарували машину. Організували бібліотеку, курси катехізаторів, 
потім створили своє видавництво ‚Братство Св. Олександра 
Невського‛. Ми видавали гарні книги, працювали з гарними 
художниками. Постало питання – хто буде ікони писати? Почали 
вчитися, паралельно організували дитячу студію. Навчилися і зробили: 
90% того, що є у храмі – робота нашої майстерні. Це все можна 
подивитися на сайті собору: nevskiy-nne.ru  

Відчувалося, що рясно лилася благодать, такі справи, які здавалися 
неймовірними, виходили. 

Треба було розписати близько 10 тис. м2 площі стелі і стін. 
Розписали алтарну апсиду і ще дещо, але зрозуміли, що для цієї роботи 
потрібні професіонали, яких згодом і запросили. 

На жаль, після 15 років існування братство розігнали, зачинили 
видавництво, будувалася вертикаль церковної влади московської… Але 
життя триває, зараз пишу ікони. Будуть вони три метри висотою, 
працюю просто в храмі”. 

Його племінниця Оксана згадує слова Якова Костянтиновича: “Я 
завжди шукав світло в живописі. Спочатку я його знайшов у вітражах, 
а згодом в іконі”. 

Ігнатенко Віктор, 1955 р.н., батьки – Уляна Яківна Васильченко (нар. 
1916 р. в Баштиному) та Володимир Ігнатенко (нар. в Полтаві). 
Виховувався в інтернаті для обдарованих дітей, починав з ліпки, 
згодом сподобався живопис. Закінчив Горьківське художнє училище. 
Як один з переможців Всесоюзного конкурсу 1991 р. у Москві (серед 14 
тис. художників!) отримав приз – поїздка у Францію з наданням творчої 
майстерні. 

Згадує його донька, Оксана (закінчила вищу школу Лувру, 
університет в Сорбонні): “Не впевнена, що батько вступив в ‚Чорний 
пруд‛, але він був дуже близький до його засновника, свого кузена Якова. 
Вони разом шукали форми, фарби, кольори тощо. Це був спротив 
офіційному живопису – соцреалізму. Згодом його назвуть колористом. 
Відомий французький колекціонер Глейзер під час відвідування 
Нижнього купив одну з його робіт і запросив знову до Парижа. Потім, 
десь в 1995-му, він переїздить туди назовсім. А ще в 1990-му спеціаліст 

https://nevskiy-nne.ru/
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з мистецтва Мангеттен-банку придбав картину батька. Тоді, на 
виставці в Третьяковській галереї, він придбав тільки три картини – 
відомого у світі М. Шемякіна, також відомої В. Кропивницької і 
батькову. Це був успіх! У нього цікаві пастельні роботи, пейзажі. Одна з 
картин, яку він писав пальцем – як дзвенить трамвай, зберігається в 
колекції Булата Окуджави. Відома його картина – ‚П'яниця‛. Про неї 
багато писали, зокрема, що вона не продається, що ‚очі п'яниці 
направлені в душу‛ і т.д. Але згодом батько її спалив, і пояснив це тим, 
що від неї йде якась неприємна енергія”. 

Роботи Віктора Ігнатенка виставлялися в Музеї сучасного мистецтва 
у Джер-Сіті, Московському музеї сучасного мистецтва, на міжнародних 
виставках. Його живопис знаходиться також в Парижі в музеї відомого 
колекціонера Рене Герра. Віктора прийняли в Асоціацію Російських 
художників у Парижі. Його роботи також є в колекціях великих бізнес-
корпорацій і зберігаються у приватних зібраннях видатних людей. 
 

 

 
Робота Віктора Ігнатенка “Мімоза”, олія/полотно, 50х60 см 
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Протягом більш ніж 15-ти років митець має успіх не тільки в 
живописі, але й у фотографії. В різних галереях проходять його 
виставки, на в аукціонах у Парижі його картини і фотороботи знаходить 
своїх прихильників. Яскраве сприйняття навколишнього світу 
художник передає у своїй творчості. 

Це, так би мовити, офіційний бік “медалі”, на якій я, напевно, і 
закінчив би свою розповідь, якби не два дні в Парижі, проведені у його 
товаристві. 

Мене насамперед вразила незахищеність та інфантильність (у 
доброму розумінні) Віктора, його відданість родині, його справжня віра 
в Бога. Ніхто, крім близьких йому людей, не знають, що насправді він 
пройшов, щоб його донька жила в Парижі, закінчила знамениті 
навчальні заклади й стала доктором мистецтвознавства. Сім років 
Віктор буквально виживав у своєму улюбленому місті Парижі, в яке він 
так мріяв потрапити ще з ранньої юності. Сім років він жив у великій 
скруті, іноді голодував, писав картини та відправляв гроші доньці. 
Розповів, що одного разу не витримав пахощів і проміняв одну зі своїх 
чудових картин на гарну вечерю. 

Сам він переконаний, що зміг все витримати завдяки вірі в Бога. 
Віктор зараз щасливий і живе у повній гармонії з собою, світом і родиною, 

яка нещодавно 
поповнилася ще одним 
онуком. 

Мені пощастило 
побачити кілька його 
прекрасних робіт, які на 
моє переконання, 
виконані під впливом 
тих самих генів 
степовиків, про які 
йшлося вище. 

Ось таких людей, 
шановний читачу, дав 
світовій культурі наш 
степ, його простір, 
небо, кольори! Мрію, 

що колись буде проведена виставка робіт усіх трьох майстрів на 
Батьківщині їхнього діда, Якова Митрофановича Васильченка. 

  

 
Віктор Васильченко та автор. Париж, 2020 
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ІІ.ІІ. БРАТОЛЮБІВЦІ 
 

До 110-річчя від початку лікарської діяльності, 

в пам'ять про Лікаря і Людину 

 

РЯТІВНИК ЖИТТІВ 

 

Перський мислитель Джувейні (ХІІІ ст.) писав: “Той, про кого 
зберігається добра слава, живе вічно”. Далі – розповідь про життєву долю 
саме такої Людини, лікарська діяльність якої пов'язана з Братолюбівкою, 
селом яке засноване вихідцями з городової козацької старшини, братами 
Лисаневичами на початку ХІХ ст. (нині в Долинському р-ні). 

Про відомого в краї лікаря Михайла Володимировича Бєлоярцева 
є змістовна інформація в біографічному довіднику “Степовики” 
(Долинська, 2007), автор якого – Заслужений діяч культури України 
Віктор Маруценко. Деякі відомості з нього використовуються нижче. 

Якось вчергове переглядаючи “Записки 
М. П. Сердюка” (видані в 2011 р. в Києві, 
згодом тричі перевидані) натрапив на 
важливий і цікавий факт, якому чомусь 
раніше не приділяв суттєвої уваги – мого 
рідного діда, Григорія Павловича Сердюка 
(роки життя – 1904-1968, с. Бокова), врятував 
саме лікар Бєлоярцев. Цитата з “Записок”: ‚В 
1917-му сильно захворів старший брат 
Григорій, у якого в середині з'явився якийсь 
набряк. В сусідньому селі Братолюбівка був 
гарний лікар Бєлоярцев, який пропрацював в 
сільській земській лікарні все своє життя. 
Мама повезла сина до нього. Лікар його 
оглянув і запропонував везти в Олександрію 
на операцію. Але нещодавно родина 
втратила меншого за Гришу Петра, який 
вже почав ходити в школу. Той застудив 
мочовик і загинув, згорів за тиждень. Мама 
боялась втратити і старшого, який був 
єдиною серйозною допомогою в 
господарстві. Батько з 1914 р. на війні й 
тоді вважався пропавшим без вістей на 
німецькому фронті. Мама вмовляла лікаря 
лікувати на місці.  

 
Григорій Сердюк, 1914 р., 

Тбілісі 
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Він подумав і прийняв рішення спробувати самому. Приготував ліки 
й особисто сам втирав йому в те місце, де був внутрішній набряк, через 
кілька днів викликав його назовні, чим врятував. Григорій поправився, 
коли став дорослим – одружився, мав четверо дітей‛. Крім цього, в 
“Записках” також є згадка, що сестра мого діда, Олександра, потрапила 
в братолюбівську лікарню і лікувалася під керівництвом лікаря 
Бєлоярцева, коли важко захворіла в листопаді 1949 р. Лікар її успішно 
вилікував і вона загалом прожила 82 роки.  

Більше того, Михайло Володимирович лікував і мого батька 
Анатолія Григоровича Сердюка, який в тому ж 1949 р. в десятирічному 
віці разом зі своїм другом знайшли снаряд і робили з ним все, щоб він 
вибухнув. Так, на жаль, і сталося. Друга до лікарні не довезли, він 
отримав сильні поранення і помер в дорозі. А батька врятував 
армійський пасок – він зупинив один з уламків, інший прослизнув по 
голові і, на щастя, не зачепивши череп, пройшов на виліт. Але 
поранення отримав в ліву ногу, трошки вище п'ятки. Лікар Бєлоярцев 
гарно зробив операцію, згодом власноруч постійно робив перев'язку, а 
через потрібний час зі словами ‚буде бігати‛ відправив додому. Так і 
сталося – в студентські роки батько займався легкою атлетикою і 
виборював медалі для своєї “альма-матер” (УСГА) навіть на всесоюзних 
змаганнях “Колосу”, а згодом перейшов у волейбол, ставав 
переможцем і призером всеукраїнських змагань серед викладачів 
(наприклад, І місце серед ВНЗ м. Києва) і ветеранів (ІІ місце на 
чемпіонаті України в категорії 70+). Грає і до тепер у свої 81 з гаком 
роки. Отакі були у лікаря чарівні руки!  

Батько згадує: “Я гарно пам'ятаю лікаря Бєлоярцева. Він був дуже 
доброю людиною, невеликого зросту, худорлявий. На місці його будинку, 
як і братолюбівської лікарні, зараз росте бур'ян...‛.  

Тому, спираючись на факти, наведені вище, можна з глибокою 
вдячністю назвати доктора Бєлоярцева ангелом-хранителем нашої 
родини на землі. 

Користуючись сучасними технологіями, ми з колегою, Віталієм 
Гриценком, зробили запити у всі можливі групи ФБ – Братолюбівки, 
Долинської, Кривого Рогу з проханням запитати батьків, бабусь і дідусів 
про братолюбівського лікаря. Та відгукнулися лише двоє, за що їм 
велика подяка, ось їхні повідомлення:  

“Бутвіна (дів. Бардась) Зінаїда Василівна жива, врятував наш лікар 
Бєлоярцев приблизно в 1944-45 р. – розповідали її рідні мама, Бардась 
Ольга Сергіївна, і бабуся, Бардась Єфросинія Карпівна‛. 

‚Ніна Павленко. Пам'ятаю Бєлоярцева з дитинства. Будучи 
дитиною до шкільного віку, лежала на печі, а там мама підсушувала 
зерна жита, мабуть, щоб легше було його перемолоти на жорні, тоді 
були такі "млини" домашні. І я граючись насипала це жито собі у вуха по 
черзі, то в ліве, то вправе. І у лівому вусі залишилося зернятко, почало 

https://www.facebook.com/groups/976996629027902/user/100046085441438/?__cft__%5B0%5D=AZXquuLMagKbdXxl9BGW7fzkGFZwYA9BrD4yaUecYr36xzaYax7Iw_mDqRM8nwYJ3To5nNdk6YX7IvgGqUVtKNazQRJyhW3o7BxM0r8LqpcHS-vCMMsCa1OhKLzIHAWoj6UyvCPlpyiFZydF529Wrrd3&__tn__=R%5D-R
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боліти вухо і мамі довелось викликати лікаря. Я не пам’ятаю чим він на 
той час добирався з Братолюбівки у Варварівку, але приїхав швидко і за 
допомогою маленької груші вимив те зернятко. Мама дуже зраділа, 
навіть не сварила мене. Ось така історія була‛. 

Решта, якщо і прочитали прохання, ймовірно так були зайняті, що 
забули... 

В метриці сусіднього з Братолюбівкою села Григоро-Денисівки за 
1910 р. зустрічаємо Михайла Володимировича у статусі дворянина, який в 
серпні вказаного року став хрещеним батьком новонародженому 
Володимиру селян Василенків з Полтавської губ. Виходить, що в наших 
краях лікар з 1910 р. Згідно зі згаданим вище довідником “Степовики”, 
М. В. Бєлоярцев починав працювати в повітовій Олександрії, а в селах 
однойменного повіту боровся з епідемією холери. 

Яким було містечко Братолюбівка до так званої “революції”, можна 
уявити з коротеньких спогадів, які залишили нам її мешканці, а також з 
різного роду довідників Російської імперії. Відомо, що це був один з 
центрів благочиння Херсонської єпархії. Станом на 1913 р. 
в.о. благочинного священика був панотець Павло Євсійович Євсевський, 
а почесним мировим суддею – Григорій Осипович Шершеневич. Тут 
також був центр 9-ї земської дільниці з перебуванням начальника 
поручника запасу Костянтина Захаровича Зодорина, а крім цього 
фігурують пристав 7-го стану капітан Дмитро Семенович Садоцній. Була в 
містечку і аптека пр. Бісарнова, ветеринарна клініка з ветлікарем Павлом 
Кіндратовичем Стежкою (його, до речі, згадує в своїх “Господній зернах” 
український літератор Г. Д. Гусейнов, як людину, яка вчилась за гроші 
Миколи Львовича Давидова, засновника знаменитого Давидовського 
парку “Веселі Боковеньки”). Працювали в Братолюбівці і помічник 
окружного наглядача акцизного управління 3-го округу – Олександр 
Павлович Колодзовський і контролер цього ж управління Іван Петрович 
Матвєєв. В метриках братолюбівської Святодухівської церкви (освячена в 
1821-му році) зустрічаються: за 1914 р. – начальник поштово-телеграфної 
контори Василь Іванович Дуденко та інші її працівники, 1915 – Полікарп 
Сидорович Рубленко – вчитель церковно-приходської школи, 1918 – 
Даміан Афанасійович Зибін – вчитель земської школи та агроном 
Олександр Гнатович Новицький (тоді агрономів було вкрай мало). 
Вірогідно, під час свого перебування у своїх маєтках, зверталися до 
талановитого лікаря і місцеві поміщики Долинські, Кефали, Буцькі, 
Давидови, Шапошникови та інші. У Братолюбівці проживали і родини не 
місцевих, наприклад, поляка Леонтія Осиповича Маслянки-Маковського 
(працював у Давидова), Трохима Назаровича Коробченка (управитель 
складами лісопромисловця Шапошникова) та багато інших, серед яких 
були навіть “турецько-піддані”. Це приблизне коло тих, з ким у вільний 
від роботи час, могла спілкуватися родина Бєлоярцевих. Бо, на жаль, 
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практично неможливо встановити більшість осіб на світлині, яка 
подається нижче.  

 

 
Родина Бєлоярцевих з друзями на відпочинку 

(можливо, Давидовський парк, до 1917 р.) 

 

Інші відомості, які будуть вказані в наступній флоемі, пов’язаній з 
Братолюбівкою, доводять, що в період 1900–1918-х рр. це містечко, 
центр волості, в якому проживало бл. 1400 осіб,  було свого роду 
діловим і торговим центром досить значної частини Олександрійського 
повіту, а саме великих навколишніх сіл (в деяких з них проживало по 5-7 
тисяч людей – Гурівка, Варварівка, Бокова та інші). Все це, звісно, щезло 
вже після поразки український визвольних змагань 1917–1923 років, 
“завдяки” загарбникам з півночі та місцевим голодранцям-активістам.   

Але повернімося до головного героя флоеми. Мене цікавив факт, як 
Михайлу Володимировичу, дворянину, вдалося врятуватися у страшні й 
криваві роки більшовицького свавілля та беззаконня, не втікаючи і не 
змінюючи прізвища? На це питання відповіла онучка: ‚Коли приходили 
‚білі‛, вони ставили його ‚до стінки‛ за те, що лікував їхніх ворогів – 
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українських патріотів, коли потім прийшли більшовики, вони також 
ставили його ‚до стінки‛ за те – що лікував і патріотів, і ‚білих‛, але люди 
не дали його розстріляти ні ‚білим‛, ні ‚червоним‛, відстояли свого лікаря! 

А під час Голодомору 1932–33 років вижили також завдяки селянам, які 
підгодовували родину лікаря, хто чим міг. Одного разу на поріг будинку 
Бєлоярцевих прийшла жінка з донькою, вмовила, щоб вони її взяли до себе, бо 
помре від голоду. А згодом хтось привів ще й хлопчика... Так мої дід та бабуся 
врятували Раю (прізвище, на жаль, не пам'ятаю) і Сергія Мигасенка‛.  

Лікар Бєлоярцев врятував багато життів і вилікував неймовірну 
кількість людей. В 1935 році з нагоди  25-річчя його лікарської діяльності 
відзначалося, що за роки роботи ним і його помічником А. Єсауловим 
зроблено 325 операцій і оглянуто понад 100 тис. хворих. Згодом Михайла 
Володимировича нагородили знаком "Відмінник охорони здоров'я" (1940).  

З початком ІІ Світової війни на території СССР в 1941-му, лікаря з 
родиною евакуйовано в Сталінську (нині Донецька) область. За 
доблесну працю під час війни він нагороджений медаллю. У вересні 
1944-го М.В. Бєлоярцев повернувся у Братолюбівку, поновив знищену 
лікарню, створив амбулаторію у своєму будинку. Згадує його онучка: 
‚Після звільнення нашого краю від німців ми повернулися з евакуації. 
Приїхали з Донецька на ст. Долинську потягом. Досить довго чекали на 
гарбу, яка повинна була відвезти нас в Братолюбівку. Дід Михайло не 
витримав і пішов пішки. Коли ми його наздогнали гарбою, біля нього 
вже було більше сотні людей, його дуже радо зустрічали‛.  

Багаторічна лікарська практика М.В. Бєлоярцева відзначена 
почесним званням "Заслужений лікар УРСР" в 1949 році. 
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А народився Михайло 31 грудня 

1882 р. у дворянській родині 
Володимира Бєлоярцева у м. Люботин 
Харківської губернії. І який збіг! Саме 
в Люботині, поблизу Харкова, 6 січня 
1930 року помирає Микола Львович 
Давидов, який також зв'язаний з 
Братолюбівкою (саме тут він довгий 
час був почесним мировим суддею). 
Вони добре знали один одного (див. 
нижче спогади онуки).  

Навчання своє починав юний 
Михайло в Сумської гімназії, яку 
закінчив в 1905 р. Згодом вступив до 
медичного факультету Харківського 
університету, який закінчив у 1911 
році.  

Мені вдалося знайти список 
студентів цього університету за 
1909/10 рр., де Михайло 

Володимирович Бєлоярцев фігурує під № 517, як студент 7-ї групи 
медичного факультету, дворянин, православний, місце народження – 
м. Суми (ймовірно, помилка), а в графі ‚звільнений від сплати, стипендія‛ 
стоїть прізвище ‚Дурново‛. 
Можливо відповідь на це 
дасть фрагмент спогадів 
А. А. Григорова (1904–1989): 
“У дворянства був дуже 
значний капітал, який 
передав у спадок в 1834 
році капітан-лейтенант 
В. А. Дурново на виховання 
дітей збіднілих дворян…‛. 
Григоров вчився завдяки 
такій стипендії, як і його 
дядьки раніше. 

Вдалося зв'язатися з 
онукою Михайла Володимировича, Тетяною Павлівною Ковригіною 
(1939 р.н.) – далі кілька уривків з її споминів. Нащадки й досі живуть під 
Києвом, куди вже на пенсії переїхав і М. В. Бєлоярцев з дружиною 
Анастасією Яківною, у дівоцтві Глинська. Онучка також розповіла і про 
цей рід. 

 
М. В. Бєлоярцев з нагрудним знаком 

Заслуженого лікаря УРСР, 1950 р. 

 
Медичний факультет Харківського 

університету 
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Рід Глинських також дворянський, але на поч. ХХ ст., з невідомих 
причин, збіднілий. Щоб якимсь чином підтримати Глинських, влада 
дозволила їм тримати власний буфет на залізничній станції Куцівці. В 
родині досі зберігаються деякі рецепти буфету, а також родинні столові 
прибори. 

Донька Бєлоярцевих, Ольга, вийшла заміж за Павла Григоровича 
Ковригіна, який згодом став директором Давидовського парку “Веселі 
Боковеньки” у 1930-х рр. (нагадаємо, що спаплюжили парк, в 
основному, після 1960 р.). У подружжя народилося двоє дітей, Тетяна й 
Олексій. Взагалі з Давидовським парком багато чого пов'язано. Згадує 
Тетяна Павлівна: ‚Дід Михайло часто спілкувався з засновником парку 
М.Л. Давидовим, бував у нього. І згодом, поки батьки мами, Бєлоярцеви, 
жили і працювали в Братолюбівці, ми кожного року приїздили туди. 
Зазвичай, їхали і в дендропарк разом з Раєю і Сергієм, колись врятованих 
від голоду дітей, які вважались членами родини. Ми довго там гуляли, 
поки нам ловили раків і готували смачний обід. А потім з повною гарбою 
кавунів і динь нас відпускали додому в Братолюбівку.  

Був у діда завгосп на прізвище Кашель, бабуся Ася дружила з його 
жінкою, здається, звали її Тетяна 
Антонівна. Мій брат, на жаль, вже 
покійний, Олексій, 1935 р.н., міг би 
більше розповісти, він дуже добре 
пам'ятав Братолюбівку. 

Дідусь Міша був тихим, спокійним, 
інтелігентним чоловіком. А ось 
бабуся Ася була дома головою. Майже 
всі сумнівні відвідувачі лікарні 
проходили через неї і вона вирішувала, 
кому можна робити в той час 
заборонені аборти, а кому ні‛. 

Ольга Михайлівна Бєлоярцева 
(прізвище не змінювала) також стала 
лікарем – закінчила 
Дніпропетровський медичний 
інститут з дипломом хірурга, 
починала працювати в лікарні Братолюбівки. Згодом чоловік отримав 
нове призначення і родина переїхала в Пущу-Водицю під Київ. Там О. 
Бєлоярцева (1908–1998) змінила профіль і працювала педіатром, 
лікувала вона діточок і в Бучі, куди був переведений на роботу Павло 
Григорович.  

У подружжя Бєлоярцевих була ще одна донька – Надія, яка жила в 
м. Олександрії, а згодом у Харкові. Чоловік її, Геннадій Сергійович 
Коровін, був досить відомим адвокатом. Надія Михайлівна вже життя 
пропрацювала вчителькою іноземних мов. 

 
Подружжя Бєлоярцевих з 
донькою (фото до 1917 р.) 
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Похований Михайло Володимирович разом з дружиною, Анастасією 
Яківною на старому цвинтарі Лісової Бучі (вул. Малиновського). 

І дотепер в с. Братолюбівці старожили пам'ятають світлу людину і 
лікаря, а одна з вулиць села носить його ім'я.  

 

 
М. В. Бєлоярцев і братолюбівці 

 

Музей історії Долинського району зберігає фотодокументи, 
спогади та інші відомості про видатного лікаря нашого краю, який, 
можливо, врятував життя і Вашому діду чи прадіду, мамі чи бабусі.  

 

 

Світлини Бєлоярцевих, використані у цій флоемі, люб'язно надані 
В. Г. Маруценком (м. Долинська) і родиною Ковригіних (Київська обл.). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАРОГО ЗНІМКУ.  

І 

 

Колективна світлина, про яку йде мова в цій статті, була випадково 
знайдена на початку 2000-х років. Вона зберігалась в сімейному архіві 
Аліни Григорівни Чабаненко (м. Кривий Ріг). Ось що вона про неї 
писала: ‚Портрет мами, відколи відійшла вона у вічність, висів проти 
столу, за яким у святкові дні збирались ми всією родиною. Моя мама, 
Наталія Трифонівна Гандебура (з Коробченків)... Я сама щосуботи 
змахую зі скла пилинки. Якось вирішила протерти скло й зсередини. 
Зняла підкладку, а під нею груповий знімок. Та ще й який! Це ж про нього 
багато разів згадували мама та бабуся. А чому заховали його таким 
незвичайним чином рідні, пояснити не беруся. 

Тільки тепер стала його уважно розглядати. Одразу на знімкові 
впізнала дідуся Трифона Назаровича Коробченка. На ньому і засновник 
Давидовського парку Микола Львович Давидов, а ще братолюбівський 
панотець, суддя, жандарм, поштмейстер і власник торгових рядів та 
гуральні. Очевидно, знімок зроблено в дідовій садибі в Братолюбівці. А 
всі ці люди прийшли вшанувати Трифона Назаровича з Днем ангела. 
Отже, знімок зроблено приблизно в 1910 році‛.  

Читаємо вищенаведені рядки в листі пані Чабаненко, який 
опубліковано разом зі світлиною в томі “P.S.‛ серії ‚Господні зерна‛ відомого 
українського літератора Г. Д. Гусейнова. Згодом Григорій Джамалович 
передав копії цього знімку в Музей історії Долинського району, в музейну 
кімнату парку “Веселі Боковеньки”, а також нещодавно люб'язно переслав і 
мені. Цей унікальний знімок представляємо  до уваги читача:  
 

 

Місцева еліта міжріччя Бокової-Боковеньки 
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Як бачимо, люди на світлині одягнені досить легко – троє чоловіків 
у білих літніх костюмах. Можемо зробити висновок, що знімали саме 
влітку. І, вірогідно, саме цей фотограф, прізвище якого читаємо на 
звороті світлини: 

 
На задньому плані помітні три 

будівлі – справа бачимо частину 
будинку під солом’яною стріхою, в 
середині за деревами здається стоїть 
церква (Святого Духа, мурована, 
1821 року будови), а зліва – солідний 
цегляний будинок критий залізом.  

Мені стало цікаво дізнатися 
якнайбільше про людей присутніх на 
цій світлині і спробувати довідатися 
про їхні долі. Хоча й пройшло понад 
110 років, але цікавості це тільки 
додає! 

На фрагменті відомої карти – 
містечко Братолюбівка на балці 
Дубровиній (раніше на картах кін. 
XVIII ст. – річка Дубровина), села 
Іванівка (Давидова), Весела Балка на 

балці Веселій, Весела Боковенька, Устинівка, хутір Комишеватий і парк 
(виділено зеленим) вище по річці Боковеньці та балках, які в неї 
впадають. Звісно, сучасні кордони парку накладені, бо ніякого парку в 
середині XIX ст. ще не було, але саме так читач може побачити картину 
краще. 

 

 

Фрагмент кольоризованої “карти Шуберта” (сер. XIX ст.) 
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Щоб почати роботу над дослідженням світлини, я в першу чергу , 
розділив на окремі фрагменти фотопортрети кожної персони. Були 
відомі імена та прізвища лише двох осіб, про які буде мова в даній 
першій частині – М. Л. Давидова і Т. Н. Коробченка. 

Далі в цьому розділі дивіться флоему 
“Писар УНР і невідомий художник – брати – 
нащадки дипломата гетьмана 
Хмельницького?”, в якій розповідається про 
життєвий шлях Трифона Назаровича 
Коробченка. Народився він у 1876 році в 
с. Калаборок Чигиринського повіту Київської 
губернії, був управлявителем 
братолюбівськими складами лісопромисловців 
Шапошникових. Відповідно, на світлині він у віці 
близько 35 років.  

Хотілося б написати й про невеличке диво, 
пов'язане зі згаданою статтею. Трапилось воно 
на Святвечір, який нещодавно минув. Досі не 
розумію що спонукало мене зазирнути до 
першої книги антології ‚На землі. На рідній...‛, бо 
робити це не збирався. А на її сторінках зустрілась переповідка під 
назвою ‚Презент від духів‛, яку розповіла колись та ж пані 
Чабаненко. Дія відбувається в Братолюбівці. Йдеться в ній про трьох 
музик – повертаючись з бенкету, біля руїн маєтку добрим словом 
згадали власника його – пана Шапошникова та його управителя 
Коробченка, які гарно ставилися до людей, та на їхню честь 
“ушкварили заповзяту пісеньку”. Звідкись взявся низенький чоловік у 
старомодному сюртуці, який передав “від розчуленого пана”  
чудернацькі презенти їхнім діткам – обліпихові галузки. Дорогою 
додому двоє музик їх згодом кинули в ярок – не сподобавсь їм такий 
“панський” подарунок. А третій таки доніс і поклав біля донечки, яка  
прокинувшись вранці, прибігла запитати, чому ж ягідки не 
розкушуються. Виявилось, що були вони з чистого золота. Згодом, як 
дізналися про таке ті двоє, то побігли галузки шукати, але крім 
бур'яну нічого не знайшли, лише почули звідкись сміх. 

Переслав я такий чудовий святвечірній подарунок і нащадкам 
Коробченків, які з задоволенням знову згадали своїх пращурів.  

Пропоную пригадати й людину, день пам'яті якої припадає також 
саме на шосте січня. Тим більше, що є цей чудовий чоловік і на фото.  

 
Т. Н. Коробченко 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 

 168 

 

На цій світлині гарно відомому в краї 
засновникові “степової перлини” Миколі 
Львовичу Давидову (с. Іванівка) близько 
50 років.  

Доречно навести фрагмент споминів 
про нього іванівського вчителя Олександра 
Павловича Линенка: ‚Цей стрункий, високий 
чоловік, з грудиною, що випинається, 
світлими добрими васильковими очима, з 
довгим носом, осідланим пенсне, рожевими 
щоками, з сивими вусами і такого ж кольору 
бородою, завжди усміхнений і привітливо 
розмовляючий, віє на Вас здоров'ям, та й 
осанкою схожий на богатиря‛.   

Народився М. Давидов, як стало 
нещодавно відомо завдяки знахідці 
історика Анатолія Пивовара (Київ), 27 липня 
1860 р. в родині штабс-ротмістра у відставці 

Лева Івановича Давидова і його жінки Анни Семенівни, в дівоцтві – 
Плакса (?). Текст свідоцтва про народження опублікований у книзі 
В.Г. Маруценка ‚Боковенька 2020. Долинська‛.  

Завдяки допомозі директора ДАКрО Олега Бабенка 
(Кропивницький), мені вдалося встановити роки життя батьків Миколи 
Львовича – його тато народився в 1805 р., а помер 14 листопада 1901 р., 
мама з'явилась на світ у 1821-му. На жаль, не прожила Анна Семенівна 
без свого чоловіка і року – померла 27 жовтня 1902 р. 

Відповідно, минулого року повинні були хоча б на рівні 
Кіровоградської області (чому б і не всієї країни?) згадати про 160-ліття 
людини, яка нам всім залишила такий скарб, як Давидовський парк 
(нині – “Веселі Боковеньки”). Відомий факт – гроші і роки життя вклав 
він у парк не для себе, а задовго для смерті заповідав його 
географічному товариству. Згодом, втративши все своє майно разом з 
парком (з часів більшовицької окупації), повернувся до своїх 
улюблених чисельних дітей – дерев та інших насаджень, цілими днями 
доглядав їх “на громадських засадах” (тобто безоплатно), доки не був 
призначений завідувачем створеної на базі парку дослідної станції 
“Веселі Боковеньки”. 

З книг Г. Гусейнова відомо, що Давидов приймав ‚безпосередню 
участь в закладанні лісових масивів поблизу сіл Гурівки, Братолюбівки, 
Олександрівки‛, про що згадував вчитель Євген Силович Коваленко 
(згодом директор школи в сусідній Боковій), який також особисто знав 
Миколу Львовича з 1927 року. Молодий вчитель, який чудово грав на 
скрипці, створив в Іванівці й хор, бо ‚селянам потрібна загальна і 
музична культура, вони шанують пісню і музику‛, як казав йому 

 
М. Л. Давидов 
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Давидов, агітуючи за створення хору. Згодом він залюбки відвідував 
їхні заняття. Жив в ті часи Микола Львович в центрі парку в 
одноповерховому флігелі (батьківський маєток на той час був 
спалений):  

Імовірно, любов до 
природи та її краси, повага 
до простих людей-
трудівників у Миколи 
Давидова від Параски 
Арсентіївни Куделі, 
місцевої селянки, яка його 
вигодувала і виплекала. 
Він любив її як рідну 
матір: ‚У мене була не 
мати, що народила, а та, 
що вигодувала, і, хоча й 
була неграмотною, зуміла 
на все життя привити 
любов до трудівників, на 
якій власне сенс і краса 
життя, – казав так М. Л. 

Давидов вже в похилому віці... – Вона у своїх казках стверджувала, що 
колись народиться на землі така людина, яка насадить рай, де будуть 
рости дерева з усієї землі, а люди, дивлячись на нього, будуть забувати 
горе... Як і в дитячі роки, в молодості він любив бувати з своїми 
молочними братами – Никифором, Самійлом, Григорієм Куделями, з 
якими в ясні ночі залюбки гуляв по рідному українському степу і, 
особливо по луках долини річки Веселі Боковеньки. Боковенька звалася 
Веселою через те, що впродовж річки проходив головний шлях, по якому 
чумаки возили сіль з Криму і по берегах були розташовані корчми, де 
чумаки робили зупинки і згодом з піснями продовжували свій шлях‛, – 

фрагменти зі споминів вчителя О. Линенка.  

Згадує добрий його приятель-вчитель Олександр Павлович 
Линенко також і про те, як багато допомагав Микола Львович місцевим 
селянам – саджанцями, хлібом, грошима, худобою. Збудував він для 
них гарну школу з просторими класами й так, що стоїть вона і нині.  

“Дай людині рибу, і ти нагодуєш її лише раз. Навчи її ловити рибу, і 
вона буде годуватися нею все життя‛ (китайська приказка).  

Прості люди відповідали на його турботу великою пошаною, а 
згодом, під час відомих подій 1920-х років, стали захистом для нього і 
його парку. 

Григорій Колос, регент братолюбівської церкви з 1925 року, 
розповідав, що пан Давидов дуже любив грати в шахи й цінував 
сильних суперників. Згадував він і їхні баталії до пізньої ночі, після яких 

 
Малюнок Олександра Козарецького 
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Миколі Львовичу доводилось ночувати у Григорія Колоса вдома. 
Відомо це з рукописних записок його брата, волосного писаря Марка 
Захаровича Колоса. 

За переказом Бориса Івановича Семеренка (1927–2008), який свого 
часу закладав криворізький дендропарк і завідував культурою в Новій 
Празі, Микола Давидов під час відвідин хутору у верхів'ях Висуні, куди 
його запросили завзяті садоводи, на їхнє прохання допоміг створити 
план майбутнього села Згода з вулицями та зеленими насадженнями. 
Створював цей чудовий чоловік і парки в містах Долинська та Кривий 
Ріг. Дізнаємося про це з біографічного довідника ‚Боковеньки 2019. 
Степовики‛ Віктора Маруценка. 

Залишив нам Микола Львович Давидов і невеличку книжечку-
заповіт під назвою “Нарис Весело-Боковеньківського дендрологічного 
парку”, яка написав чудовою українською мовою (!) і видана 1928 року 
в Харкові (вважаю, що настав час її перевидати). Називає він у ній ім'я 
чоловіка, за проектом якого було створено дивовижний парк в степу – 
це ‚маляр-пейзажист Іполит Васильович Владиславський-Падалка‛.  

Коротко розповім і про ‚маляра-пейзажиста‛. Інформація з блогу 
“Old Akkerman'’. Народився він в 1872 році від першого шлюбу Василя 
Васильовича Владиславського-Падалки, дворянина, титулярного 
радника – секретаря Аккерманської повітової земської управи. Маму 
звали Надія (дівоче прізвище – Папашик), померла вона до 1877 р. – 
батько того ж року одружується вдруге. Але і тато помирає в березні 
1882 р., а Іполиту лише десять. На прохання вдови Анни Михайлівни 
земська управа, якій померлий віддав 13 років, виділяє гроші лише на 
поховання, на пенсію їх не знайшлося. Допомогли родичі, й усі п'ятеро 
синів Василя Васильовича отримали гарну освіту, а Іполит був 
найздібніший серед них. Він закінчив Кишинівську гімназію (там колись 
жив його дід, згодом і рідний дядько), наступна сходинка – Одеська 
школа садівництва ім. Маразлі.  

На конкурс, який 
оголосив М. Давидов, 
він подає п'ять 
малюнків і виграє його. 
М. Л. Давидов у 
згаданому нарисі 
напише, що Іполит 
Васильович понад два 
десятки років наглядав 
за усіма роботами в 
парку, який ‚розбито в 
англійському 
природному 
пейзажному стилі, що 

 
Будівля школи садівництва, Одеса, початок ХХ ст. 
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вважає за свою вчительку природу з усіма її принадами і красотами‛.  

За зароблені гроші він відкрив в Одесі ‚Перший на Півдні 
садобудівельний заклад‛:  

З часом Іполит 
Васильович створює інші 
надзвичайні шедеври – 
проектує знаменитий 
біосферний заповідник 
"Асканія-Нова" барона Фальц-
Фейна, дендрологічний 
заповідник в с. Цауль на 64 га, 
парк в с. Редю-Маре 
(Дондюшанський р-н) в 1912–
1914 роках (обидва останні – в 
Молдові). 

Більше про 
М. Л. Давидова, І. В. Падалку 
та багатьох інших читайте у 
вже згаданій серії ‚Господні 
зерна‛, а також двотомнику 
‚Тіні забутого парку‛ Григорія 
Гусейнова, котрого, за його ж 
словами, ‚історія парку 
захопила такою мірою, що 

пошук матеріалів, світлин, спогадів розтягнулися на два з половиною 
десятиліття‛, – приблизно стільки ж створювався Давидовський парк. 
Десять ‚Господніх зерен‛, зібраних автором в цьому й інших парках та 
куточках України, проросли для письменника заслуженим визнанням і не 
тільки на Батьківщині, а також Шевченківською премією 2006 року в галузі 
літератури. 

 

 

 

 

  

 

Рекламне оголошення “Першого на Півдні 

садобудівельного закладу” 
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До 200-річчя Святодухівської церкви 

 

 

ІІ 

 

Продовжую дослідження знімку 110-ти річної давнини. Нижче 
публікуються відомості лише про одну особу, яку бачите на знімку. Це 
чоловік, заняття якого досить очевидне. 

На цьому фрагменті впізнається священик у 
відповідному одязі. Для порівняння нижче схожі за 
віком і відповідним убранням церковнослужителі: 

 

 

 

 
о. Петро Любімов, 

1867 р.н.  
о. Микола Столєтов, 

1876 р.н.   

 

Нагадаю, що і пані Чабаненко у своєму листі також згадує, що на 
колективному фото, серед інших, присутній місцевий панотець 
(дивіться частину першу статті). 

В рік, коли було зроблено світлину, так само як і в роки до і після, в 
метричних книгах, інших документах, відповідних довідниках і 
єпархіальних виданнях фігурує тільки один священик Святодухівської 
церкви м. Братолюбівки у відповідному віці – отець Володимир 
Григорович Алєксєєв, 1879 року народження. Тобто на фотографії він 
у віці приблизно 31 року. 

Особисто радий гарній нагоді згадати про рід священиків 
Алєксєєвих. 130 років тому в Святодухівській церкві о. Григорій, рідний 
батько о. Володимира, вінчав батьків моєї бабусі Марії Лук'янівни – 
заможного господаря з Бокової Лук’яна Георгійовича Шарату (вихідця з 
козацько-старшинського роду містечка Піщаного Переяславського 
полку Гетьманщини) і олександрійську міщанку Олександру Кирилівну 
Чернявську. 
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Як відомо, дозвіл на будівництво кам'яної однопрестольної 
Святодухівської церкви в містечку Братолюбівка (тоді 
Єлисаветградського повіту) отримано в жовтні 1819 року. Закладено 
святиню 7 травня 1820-го, а освячено 4 грудня 1821 р. Побудована за 
кошти тогочасних власників села братів Григорія Івановича і Семена 
Івановича Лисаневичів (відповідно – генерал-лейтенант і статський 
радник). Батько їх, секунд-майор Іван Лисаневич, фігурує в документах 
1779 р. про будівництво церкви Іоанна Предтечі в сл. Петриківці (нині – 
Нова Прага). Найвідоміший чоловік з цього роду – Борис Лисаневич 
(1905, Одеса – 1985, Катманду) – людина дивовижної долі! Дружив з 
королевою Британії Єлисаветою ІІ, королем Непалу, Агатою Крісті, 
Франсуазою Саган, принцом Карлосом та багатьма іншими видатними 
людьми світу. Про нього писали книги й знімали фільми. В одному з 
інтерв'ю Борис сам назвав свого прадіда – генерал-лейтенанта Григорія 
Івановича Лисаневича (в родині добре знали свій родовід). В YouTube є 
цікавий документальний фільм про Бориса Лисаневича. 

Але повернімося з неба на землю. Братолюбівській церкві 
належало близько 33 десятин землі – це були пожертви приватних 
осіб, ймовірно, саме Лисаневичів. Найстаріша збережена метрика 
датується 1820 роком. Очевидно, служби відбувалися в тимчасовій 
дерев'яній каплиці (так в ті часи практикувалося часто).  

Перший священик Святодухівської церкви – о. Дмитро Олексійович 
Угринович (1794 р. н.), який служив у церкві щонайменше до 1842 р.  

З 1845 р. в метриках фігурують о. Григорій Александрович і о. 
Йосип Щербань; 1849-1858 – о. Іоанн Нікольський; з 1862 і до початку 
1863 – о. Семен Федорович Верещацький, згодом переведений до 
Свято-Покровської церкви сусідньої Бокової. У Братолюбівці він встиг у 
квітні 1862 року відкрити церковно-приходську школу, де в класі, який 
обладнав в своєму ж будинку, навчав 9 учнів. 

Метричні книги братолюбівської церкви збереглися частково і 
знаходяться в двох архівах – Одеському (1820–1880 рр.) і 
Кіровоградському обласному (1880-1919 рр.). 

До Вашої уваги один з записів з метрики 1914 року з припискою 
справи про усиновлення, яка є досить унікальною для того часу 
(принаймні для теренів, про які йдеться): 
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Батько отця Володимира, о. Григорій Леонтійович Алєксєєв, був 
священиком Святодухівської церкви м. Братолюбівки з лютого 1863 по 
1903 рр. При ньому в Братолюбівці в 1889 р. було організоване 
приходське опікунство. Ймовірно, його батько о. Леонтій Алєксєєв 
фігурує в Херсонських єпархіальних відомостях за 1862 р., як вчитель 
церковно-приходської школи при Миколаївській церкві с. Байдаківка 
Олександрійського повіту.  

В тому ж єпархіальному джерелі за 1902 рік о. Григорій згадується, 
як духівник Братолюбівського благочиння, а в списку Синоду за квітень 
1903 р. серед священиків, нагороджених саном протоієрея ‚за заслуги 
по духовному відомству‛.  За власним бажанням в тому ж 1903-му 
виходить ‚за штат‛ у віці 65 років, хоча він і далі допомагав сину в 
церковній службі до 1908 р. В 1909-му отець Григорій відійшов у 
засвіти, урочисто похований ‚в огорожі церкви‛. 

Маму о. Володимира звали Марія Семенівна, дівоче прізвище 
невідоме, роки її життя – 1840–1889. Як бачимо, вже у віці 10 років 
о. Володимир втратив рідну людину. 

Згідно з виданням ‚Справочная книга Херсонской епархии‛ (Одеса, 
1906), панотець Володимир закінчив Одеську духовну семінарію 
(1886 р.), отримав свідоцтво народного вчителя.  У 1889 році призначений 
псаломником, в 1896 – дияконом, з 1901 – рукоположений в сан 
священика. У Братолюбівці душпастирював з 27 серпня 1902 року, куди 
на прохання був переведений з с. Головківка Олександрійського повіту. 
На вказаний рік церковний капітал сягав 1600 руб., в приході було 1068 
осіб, як з містечка Братолюбівки, так і ближніх сіл Добрянки, Швединівки, 
Малої Іванівки та Іванівки, які своїх церков не мали. 

Крім служби в церкві, о. Володимир законовчителює у земській 
(станом на 1906 р. – 140 учнів) і церковно-приходській школах. Він 
також завідує останньою. Ймовірно, товаришував він і з 
М. Л. Давидовим, який дуже вболівав за освіту сільських дітей. 

Отець Володимир взяв шлюб з Анастасією Харитонівною (дівоче 
прізвище невідоме). Подружжя пережило трагедію – народжені в 
жовтні 1903 року близнюки Серафим і Олександр померли наприкінці 
серпня 1904 року, проживши всього 10 місяців. Згодом народився син 
Сергій (близько 1906 р.). 

Хотілось би принагідно згадати людей, які протягом багатьох років 
допомагали священикам Алєксєєвим – псаломщик Климент Романович 
Нагірний, церковний староста селянин Петро Горпенко та голова 
приходського опікунства, вчитель місцевої земської школи Яків 
Захарович Балан.  

‚Вітер в гаї нагинає 

Лозу і тополю, 
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Лама дуба, котить полем 

Перекотиполе. 

Так і доля: того лама, 

Того нагинає…‛. * 

Подальша доля о. Володимира, на жаль, трагічна. Короткі 
відомості про це знаходимо на сторінках книги другої видання 
‚Реабілітовані історією. Кіровоградська область‛. Підготовка до гонінь 
на священиків почалась в 1929 році, наприклад, відомий список 
релігійних громад, який надіслано в “Админуправление НКВД УССР‛ від 
Криворізького окрадмінвідділу 27 червня 1929 р., де, серед інших, 
значаться і дві братолюбівські громади – при Святодухівській церкві та 
юдейській синагозі. 

Матеріали кримінальної справи о. Володимира були люб'язно 
надані директором ДАКрО Олегом Бабенком (Кропивницький), за що 
йому велика подяка! 

 

Справа обсягом 40 
сторінок містить документи зі 
звинувачення і знищення отця 
Володимира. Документи 
складені, в основному, 
малоосвіченими людьми, 
трапляються чисельні 
помилки, іноді досить суттєві.  

Починається справа з 
довідки, виданої 
братолюбівською сільрадою в 
тому, що В. Г. Алєксєєв втратив 
виборче право. Далі – 
характеристика від 17 липня 
1937 р. на “попа, сина попа”, 
яка насправді написана як 
обвинувачення і підписана 
головою тієї ж сільради та її 
секретарем. Обвинувачували 
о. Володимира в тому, що він у 
себе на квартирі проводить 
богослужіння, організував 
свято Пасхи та проводив 
освячення. Крім того, 
звинувачувався в організації 
збору підписів на відкриття 

                                                
* Рядки з поеми Тараса Шевченка “Мар'яна-черниця”. 

 
Титульна сторінка кримінальної справи 
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церкви. Шкода, що на довідці не стоять прізвища підписантів. 

Наступні документи – протоколи допитів, які проводив 
уповноважений Долинським райвідділом НКВД Остапенко та інші 
“енкаведисти”. Перший – колишнього батрака (до 1928 р.), а нині 
голови (!) колгоспу “Червоний заклик” Сопка Артема Трофимовича 
(нар. 1903 р. в с. Інгуло-Кам'янка, члена ВКП(б) з 1935 р.), який свідчив 
зокрема таке: ‚Алексеева знаю давно. В прошлом поп, работает попом. 
Систематически занимается антисоветской пропагандой 
направленной против партии и правительства... проводит явную 
контрреволюционную агитацию против всех кампаний‛. Але крім слів 
о. Володимира про те, що скоро церкву відкриють і відремонтують, 
нічого конкретного не повідомив. Свідчив він також, щодо 
о. Володимира, як з Братолюбівки, так і з багатьох навколишніх сіл 
приходять люди хрестити своїх дітей. 

Другий протокол – бригадира колгоспу Гриненка Миколи 
Васильовича (нар. 1912 р. в м. Братолюбівці, член комсомолу з 1934 р., 
вірогідно, батьки цього “героя” хрестили його у о. Володимира), який у 
свої 25 років, маючи двох синів, також допомагав злочинній владі. 
Останній, зокрема, свідчив, крім відомого набору стандартних наклепів, за 
якими тоді фабрикувалися справи на “ворогів народу”, про те, що 
“Алексеев уже был арестован за контрреволюционную деятельность 
кажется в 1930 году… Ходит по окрестным селам и проводит сбор 
подписей на открытие церкви”. Третій протокол допиту – Гаєвського 
Олександра (нар. 1906 р. в с. Іванівці, ймовірно, також був хрещений 
священиком Алєксєєвим) – в ньому знову ті ж наклепи про антисовєччину, 
контрреволюцію і свідчення у зборі підписів на відкриття церкви. З решти 
однотипних протоколів допитів (Оксанича Гриця Івановича, Лоєнко Лізи 
Савелівни – обидва 1900 р.н., з бідняків, без освіти) стає, зокрема, відомо, 
що церкву в Братолюбівці зачинили в 1933 році.  

Очевидно, горе-слідчим не вистачало “доказів”, бо вже в останніх 
протоколах жінок, яких легше залякати (Лоєнко і Казимирович), 
містяться цитати, які приписані братолюбівському священику – в них 
він начебто закликає до саботажу роботи в колгоспах, руйнуванню 
сільськогосподарської техніки, а також розповідає про допомогу з-за 
кордону, яка повалить “совєцьку владу” і таке подібне... 

Далі у справі йдуть протоколи про очну ставку о. Володимира з 
громадянками Казимирович Феодосією Антонівною (1896 р.н.) і 
Лоєнко Л. С., де вони знову повторюють, хоча і в дуже скороченому 
вигляді (імовірно, за короткий термін не змогли вивчити текст, як слід) 
ті ж цитати, нібито почуті від священика. Отець Володимир заперечує 
усі ці наклепи, лише підтверджує здійснення релігійних обрядів.  

Того ж дня, коли проводилися очні ставки, 23 вересня 1937 р. 
помічник оперуповноваженого Долинського райвідділення НКВД 
Демчук підписав постанову про арешт о. Володимира. Згодом був 
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проведений обшук його особистого майна і арештована особиста 
переписка, але ці заходи ‚вещдоков‛ так званому “слідству” не дали.  

Акт про медичне обстеження, проведене 24 вересня 1937 р. 
комісією у складі двох лікарок ‚м. Долинськ‛ (очевидно, Долинська) – 
Фруміною і А.І. Шатохіною, містить запис про виявлені хвороби – порок 
серця і катаракту, але це їм не завадило зробити висновок: ‚по этапу 
следовать может‛. 

Наступне – анкета арештованого, з якої стає відома точна дата і місце 
народження о. Володимира – це 7 червня 1879 р., містечко Братолюбівка. 
Далі – короткий опис зовнішності – ‚шатен, середнього зросту, очі 
блакитні‛. Дізнаємось ми і про його родину: ‚син – Сергій, 31 рік; брат – 
Павло Григорович, 56 років, проживає в с. Михайлівське при ст. Цибулеве 
Одеської обл.; сестри – Анна 72 р. і Марія 66 р. проживають в м. Кірово (нині 
Кропивницький. – Прим. автора)‛. І, крім перерахованого – 
‚арештовувався в 1928 році за несплату податків”. Під анкетою підпис:  

 

 
 

Наступного дня після арешту був проведений допит, про що звісно 
складено протокол. Усі звинувачення у так званій ‚контрреволюційній і 
антисовєцькій пропаганді‛ о. Володимир вчергове відкинув, 
неодноразово заявивши, що це неправда і він не міг подібне казати, бо 
добре знав, чим це може скінчитися. Підтвердив тільки те, що святив 
пасхи, хрестив дітей і відспівував померлих.  

На жаль, далі все розвивалось жахливим, але типовим для таких 
справ, сценарію. Виконувався план Москви, доведений до кожного 
району за кількістю арештованих і розстріляних. Виходить постанова 
Долинського райвідділу НКВД про обвинувачення о. Володимира у всіх 
вищеперерахованих “гріхах” і передача справи на ‚позасудовий‛  
розгляд ‚спецтрійці‛ (які терміни придумано!). 

 Страшно читати останні документи в справі – постанову 
‚Николаевской тройки НКВД‛ від 2 листопада 1937 р.  і довідку про її 
виконання, з якої відомо, що за сфабрикованою справою без будь-
якого суду невинного священика, який все життя вчив дітей і служив в 
церкві, Володимира Григоровича Алєксєєва, було розстріляно 20 
листопада 1937 року о 24:00. Зверніть увагу на дати (з якою швидкістю 
нищили кращих людей) – від довідки сільради до розстрілу всього 
чотири місяці й три дні! 

Отець Володимир не відрікся сану в найзапекліші роки гонінь на 
релігію – період 1929–1938. В цей час практично було ліквідовано інститут 
церкви, священиків було або вбито, або заслано в табори, деякі 
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відреклися від сану. А о. Володимир продовжував служити людям і вів 
тиху боротьбу за відкриття церкви шляхом збору підписів – аж до кінця 
вересня 1937-го, до моменту потрапляння в руки злочинців Долинського 
‚райотдела НКВД‛  та кривавих катів з так званої ‚тройки‛, які засудили до 
смертної кари і його, й ще тисячі безвинних жертв.  

“Кому я і чим завинив? Чи тим, що народ свій любив?”*. 

Тільки в 1989 році о. Володимира реабілітовано Кіровоградською 
облпрокуратурою.  

Більшовики також зруйнували церкву, братолюбівську святиню, яка 
стояла на пагорбі в центрі села. Центральну частину мешканці іменували 
Нижньою Дубровиною. Нащадок родини Горбенків (ця родина в 1919 році 
переселилася з с. Бокової у Братолюбівку) згадує ‚велику красиву церкву‛.  

Вірогідно, будівлю Святодухівської церкви стерли з лиця землі 
місцеві безбожники-більшовики за допомогою активістів-
комсомольців в період з кінця 1937 року до моменту їх втечі перед 
німецькою окупацією в 1941-му.  Відомі імена деяких з них – Юхименко 
Пилип Григорович, Сердюк Микола Агапійович (соромно за такого 
однофамільця) – більшовики та голови колгоспів; “активісти” – 
Вернигора Михайло, Рець Олександр, Кокора Олександр, Коваленко 
Семен Павлович і вказаний вище Гриненко М. Ці та інші представники 
“нової влади”, колишні ледарі, п'яниці й гультяї, не знали, що церкву 
неможливо зруйнувати, вона все одно залишиться, лише невидима. Не 
знали, що руйнуючи будівлю святині, кидаючи у вогонь молитовники 
та книги, виганяючи цілі родини селян з домівок, відбираючи їх майно і 
харчі – прирікаючи їх на голодну смерть, відправляючи найкращих в 
табори ГУЛАГу або на розстріл, вони тим самим прирекли себе і весь 
свій рід на вічну ганьбу. 

З часів німецької окупації релігійна служба в с. Братолюбівці була 
поновлена. В селі діяв Троїцький молитовний будинок (Долинське 
благочиння). На світлинах бачимо його екстер'єр та інтер'єр (з фондів ДАКрО). 

 

  
Троїцький молитовний будинок. Братолюбівка, 1966 р. 

                                                

* Рядки з вірша І. Франка “Думка в тюрмі”.   
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Згадує онучка М. Бєлоярцева, завідувача братолюбівською 
лікарнею: ‚Пам'ятаю її. За городом дідуся стояла ця церква. Бабуся з 
дідусем її відвідували, я в неї не ходила. Мені тоді було 9–10 років. Велика 
була будівля, як для села‛. 

Під час другого етапу гоніння на релігію (вже без терору), 
постановою Ради зі справ релігій при Раді Міністрів СССР 
братолюбівська релігійна громада 13 липня 1966 р. знята з реєстрації, 
тобто ліквідована і заборонена. 

Вже у незалежній Україні в селі побудована нова церква.  

 

 
Сучасна Миколаївська церква, с. Братолюбівка. Фото автора 

 

Маю надію, що на місці будівлі Святодухівської церкви з часом 
встановлять пам'ятний хрест, проведуть молебень і добрим словом 
згадають усіх священиків, які в ній служили. А в селі почнуть шанувати 
духовний центр, де стоїть святиня, хоча й невидима. До того ж є гарна 
нагода – 200-річчя Храму (зверніть увагу, якого числа за старим стилем 
церква освячена, відповідно, століття припадає на 16 січня 2021 року). 
Можливо, відтоді й почне відроджуватися колись процвітаюче та 
багатолюдне містечко Братолюбівка.  

  

Вельми вдячний співробітницям Державного обласного архіву 
Миколаївської області за люб’язно наданий документ, який розміщено в 
додатку до цієї флоеми.  
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ДОДАТОК 

Архівний витяг з протоколу засідання трійки УНКВС  

у Миколаївській області від 02.11.1937 року № 3 
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ІІІ 

 

Радію, що перші дві частини, в яких йшлося про трьох чоловіків – 
М.Л. Давидова, Т.Н. Коробченка, В.Г. Алєксєєва, стали досить 
популярними – прочитало їх кілька тисяч людей, як в мережі Інтернет, 
так і в газетах. Можливо, щораз більше жителів України поступово 
охолонуть до так званої “масової культури”, як і до різного розливу 
політичних “шоу” і повернуться до свого 
рідного, близького й доброго. 

В цій частині дослідження мова йде ще про 
двох людей зі знімку. Обоє вони в формі, хоча, 
як виявилося, навіть маючи такі факти, як 
своєрідна форма, не так вже й легко зрозуміти, 
до якого роду занять належить той чи інший. 

На фрагменті вище наймолодший чоловік 
серед фігурантів знімку. Спочатку гадалося, що 
це випускник гімназії, але “пошук за 
картинкою” через мережу Інтернет та підказки 
спеціалістів дав такий результат – особа на 
фото належить до студентської 
університетської братії, про що свідчить 
відповідна форма. 

Відгадку, на якому саме факультеті міг навчатися молодий чоловік, 
знайшов на інтернет-сторінці Нікопольського краєзнавчого музею, а 
допоміг ось цей знімок: 

Микола Володимирович Копп (рік народження 
– 1894-й) в 1913 році закінчив Катеринославську 
гімназію. На 1915 р. – студент медичного 
факультету Новоросійського університету 
(м. Одеса). З початку 1930-х років він з родиною 
переїхав з Нікополя в м. Одесу, де і помер у віці 
майже 100 років.   

Лікар М. В. Копп виявився дуже цікавою 
особою. Він вважається одним з провідних 
краєзнавців Нікопольщини. Микола Копп – автор 
цікавих і досить об'ємних спогадів ‚Записки 
бійцівського півня‛, які хоча і не опубліковані, але 
копії машинопису доступні онлайн. В них, крім 
іншого, йдеться і про ‚козацького батька‛ Дмитра 
Яворницького, з яким він певний час працював і 

 
М.В. Копп, 1915 р. 
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багато років добре знав. 

Але повернімося до теми дослідження. Ще працюючи над статтею 
про братолюбівського лікаря Михайла Володимировича Бєлоярцева і 
пам'ятаючи, що фігурує він в місцевих метриках з 1910 року, я припускав, 
що це може бути саме він. На той час, я мав досить погану копію 
колективної світлини, тому онучка Михайла Володимировича не впізнала 
його. І тільки після того, як отримав від шановного Григорія  Гусейнова 
гарну скан-копію знімка, я переконався на 100%, що людина в цій формі є 
саме медиком, а тоді переслав цей фрагмент онучці знову. Її відповідь не 
дуже переконлива, але була вже позитивнішою: ‚Бачила і пам'ятаю його 
вже в поважному віці. Тому точно не впевнена, але схожий‛. 

Відповідно, є підстави припустити, що на світлині ще молодий 
лікар Михайло Бєлоярцев (1882–1959). 

Якщо світлина була зроблена в 1910 р., то саме того року випускник 
Харківського університету Михайло, як і сотні інших лікарів і навіть 
студентів медичних факультетів, були направлені в села та містечка для 
боротьби з епідемією холери. Про це колись розповіла донька лікаря 
долинському краєзнавцю Віктору Маруценку, який відобразив цей факт у 
біографічному довіднику ‚Боковенька 2006. Степовики‛. 

Після виходу моєї статті про лікаря Бєлоярцева в антології ‚На 
землі, на рідній...‛ пощастило знайти гарну легенду-переказ ‚Посланець 
від Спасителя‛, яку колись сам лікар розповів бабусі Тетяні, а вона 
згодом переповіла своїй внучці Лідії Коваленко з Братолюбівки:  

‚Сталося це, коли Братолюбівка не поступалася Єлисаветграду, бо 
стояла на перехресті торгового тракту і чумацького шляху. Містечко 
славилося велелюдними базарами, торговим рядом, гуральнею, паровим 
млином і славнозвісною земською лікарнею. У тій лікарні сталася 
нечувана оказія. Вчорашній студент-медик був тоді асистентом у 
старого хірурга. Перед тим, як подати лікареві скальпель, перевірив у 
пацієнта пульс.  

– Серце зупинилось, – забив тривогу.  

Штучне дихання й ін'єкції виявились марними. Коли з часом мерця 
переносили в морг – він ожив. Санітари перелякалися. На шум і гам 
наспіли лікарі. Послухали серце і пульс: дай, Боже, всім таких. Не 
виявили і ран, що загрожували б життю новоявленого.  

– Щойно від Спасителя, – сказав той.  

– Пролетів темними коридорами і опинився в казковому просторі. 
Довкола все у сріблі і позолоті. Звідкись долинають звуки псалмів, на 
деревах – велике восково-зелене листя, а плоди завбільшки з гарбуз. 
Простягнув руку, а бабуся, що супроводила: ‚Не смій, онучку! Тобі ще 
рано‛. І підвела до світлоносного чоловіка з німбами над головою.  

– Знаєш хто я? – запитав.  

– Спаситель.  
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– Побачив, як тут у мене. Повертайся тепер на землю. У тебе ще 
багато справ. Розповідатимеш про побачини зі мною і продовжиш 
справу своєї прабабусі, яка підвела тебе до мене. Вона була цілителькою 
від Бога, і ти відводитимеш від людей недуги. 

Відтоді посланець від Спасителя довго ходив по навколишніх селах і 
зціляв стражденних. Звертався до нього і Бєлоярцев, хоч і сам славився в 
окрузі‛. 

Знайшлась вона мені у Святвечір разом зі згаданою в першій частині 
переповідкою про Шапошникова і Коробченка. Як тут не повіриш у вищі 
сили? Вчинив так само – переслав нащадкам Лікаря. Такий вийшов їм 
маленький, але чарівний, різдвяний подарунок від діда-прадіда. 

Згадаємо про попередників пана Михайла. Відомо, що у 
братолюбівській лікарні працював почесний громадянин, колезький 
асесор лікар Йосип Станіславович Братанович, католик. На початку 
липня 1896-го року його жінка, Ганна Василівна, народжує дівчинку 
Євгенію. Невідомо з якої причини дівчинку хрестили тільки в жовтні 
того ж року, і саме в день, коли поховали її матір, яка, згідно з 
метричним записом, отруїлась.  

Цілком можливо, що саме це подружжя згадує Григорій Гусейнов в 
одному з томів своєї відомої серії ‚Господні зерна‛, де йдеться про жінку-
лікаря, яка отримувала знаки уваги з боку красеня-дворянина Миколи 
Львовича Давидова з сусідньої Іванівки й відповідала йому взаємністю. 
Якщо припустити, що донька народжена від Миколи Львовича і про це 
стало відомо лікарю, то розв'язка з отруєнням досить зрозуміла, як для 
дворян того часу. Якщо це так, то закінчилося все ще трагічніше, ніж 
переїзд під Київ, про який пише Г. Д. Гусейнов.  

Згодом лікар Братанович одружився знову. Його жінкою стає 
Феодора Онуфріївна, дівоче прізвище невідоме. В 1912 році вони 
усиновлюють зовсім маленьких ‚незаконно народжених‛ хлопчиків 
Йосипа і Володимира.  

Є відомості й про братолюбівського земського лікаря в чині 
колезького радника Журавського Павла Микитовича (згідно з 
довідниками 1890 і 1901 років). На кінець ХІХ сторіччя в 
Братолюбівській волості проживало 5218 осіб – можна собі уявити 
потік хворих. Ймовірно, саме про нього згадується у вищевикладеному 
переказі Бєлоярцева – на 1910-й йому виповнилось 80 років. 

Допомагали братолюбівським лікарям фельдшери. З метрик 
дізнаємося про кількох з них – з 1890-х років – земські фельдшери 
селянин Олександрівської волості Яків Павлович Лихошерст, Ілля 
Шпилька, Іван Дем'янович Малоок; запасний фельдшер селянин 
с. Петрового Микола Гнатович Копан, відставний фельдшер Микита 
Стефанович Пастухов.  

Також принагідно варто пригадати й про місцевого аптекаря, який 
співпрацював з земськими лікарями та допомагав їм своїми знаннями 
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й вміннями щодо медикаментів. Він не фігурує на груповому знімку, 
його фото люб'язно надали нащадки лікаря Бєлоярцева. 

В довіднику за 1890 рік управителем 
аптекою Олександрійського земства фігурує 
провізор Василь Васильович Бісарнов, як і у 
виданні ‚Медицинский список на 1914 год‛. 

В 1913 році Василь Васильович Бісарнов 
і його дружина, Марія Петрівна, удочерили 
шестирічну дівчинку Клавдію Бондаренко та 
її трирічну сестру Лідію, що засвідчило 
рішення Єлисаветградського окружного 
суду. Це були позашлюбні діти сестри 
дружини, на ім'я Марія. А одружився Василь 
Васильович у липні 1912 року в досить 
поважному віці 58 років на братолюбівській 
селянці Марії Петрівні Бондаренко, яка була 
молодшою за нього на три десятки літ. 
Вінчання відбулося у Святодухівському храмі, обряд здійснив 
о. Володимир Алєксєєв. 

Після більшовицької окупації лікарня продовжувала діяти. За 
архівними документами вдалося встановити чотирьох людей, які 
працювали під управлінням М. В. Бєлоярцева у братолюбівській лікарні 
за часів агресивного більшовизму. В 1935 році – донька завідувача, 
лікарка Бєлоярцева Ольга Михайлівна (вік – 27 років, хірург), в 1938-39 
роках – Загуляєв Андрій Захарович (39 років, дезінфектор в лікарні), 
Опришко Григорій Мануйлович (27 років, санітар-фельдшер), його 

жінка – Юлія Іванівна Опришко (26 
років, хірургічна санітарка), Хомінська 
Єфросинія Олексіївна (30 років, 
санітарка). На жаль, документів за 1920-
1940-і роки збережено дуже мало. 

Звернімо увагу на наступного 
чоловіка на знімку та дізнаймося, як 
вдалося його розпізнати. 

Для встановлення особи цієї 
людини також виникла потреба 
звернутися до спеціалістів, але навіть 
вони не змогли точно відповісти на 
питання, ким саме він міг служити. 
Відповіді коливалися від чиновника 
шляхів сполучень і військово-
санітарного відомства до поліцейського 
і т.п.  

Прийшлося скористатися тим 

 
Бісарнов В.В.  

Фото до 1918 р., 
Братолюбівка 
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самим “пошуком за картинками” і передивитися більше сотні світлин 
чоловіків у різноманітних формах. Але відповідь знайшов завдяки 
світлині початку ХХ ст., на якій зображено чотирьох офіцерів поліції, 
зокрема пристава, одного з міст Російської імперії. Нижче публікую цю 
світлину. 

 

 
 

Крім цього, за погонами вдалось встановити чин чоловіка. Так 
виглядали погони колезького секретаря міської поліції Російської 
імперії: 
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Далі звернувся до друкованих джерел і відкрив видання ‚Пам'ятна 
книжка Херсонської губернії за 1910 рік‛, де на сторінці 112-й прочитав 
таке: ‚Виконавчі чиновники поліції, станові пристави... 7-го стану — 
колезький секретар Георгій Юхимович Деденко (Діденко), 
м. Братолюбовка‛. Відповідність чину, званню і формі очевидна.  

Фігурує пристав Деденко в драматичній історії – справі про 
пограбування і вбивство трьох осіб в економії Марини Бурдзинкевич 
біля с. Миколаївки Братолюбівської волості. Сталося це наприкінці 
серпня 1907 року. Архівні документи щодо цієї справи наведені в 
першому випуску збірника ‚Інгульський степ‛ і дають нам змогу в 
деталях дізнатися про хід розслідування. Читаємо і про оперативні дії 
Г. Ю. Деденка, який вже на 4-й день разом з кількома підлеглими без 
втрат затримав і арештував двох злочинців, які переховувалися на 
квартирі свого “товариша” в м. Єлисаветграді. Третій і останній учасник 
злочину також були арештовані упродовж кількох днів. Відповідно, 
можна зробити висновок про дуже високий професіоналізм пристава 
Деденка. 

Увагу автора цих рядків привернув наступний фрагмент світлини – 
під кітелем у Георгія Юхимовича – вишита сорочка: 

 

 
 

Так само у сорочки одягнені й три інші фігуранти на фото. Добре 
відомо, що сорочки вишивали у більшості українських родин. І українці, 
до речі, зовсім не унікальні в цьому. Крім сусідів, навіть в автохтонів 
далекої Південній Америці був поширений вишитий одяг з подібною 
символікою в орнаментах, як геометричних, так і рослинних. 

На вишиванках так само, як на рушниках, інших речах та виробах, 
кожна майстриня старалася розмістити не просто красиві візерунки, 
але й важливі символи, які приносили здоров'я, довгу молодість, щастя 
в шлюбі, достаток. Був там і зв'язок з пращурами та інше. Орнамент, що 
складається з відповідного набору символів, слугує для людини 
оберегом. Відповідно, для кожного віку, статі та стану 
використовувалися різні орнаменти.  

На фото Георгій Деденко виглядає на 40–50 років. Ні він, ні його 
родина, якщо вона в нього була, не фігурують в метриках 
Братолюбівки та сусідніх сіл.   
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ПИСАР УНР І НЕВІДОМИЙ ХУДОЖНИК,  

БРАТИ – НАЩАДКИ ДИПЛОМАТА 

ГЕТЬМАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО? 
 

Є всі підстави вважати, що родина, про яку йтиметься, веде свій 
родовід від відомого чигиринського полковника Федора Коробки (сер. 
ХVII ст.), дипломата й урядовця, посла гетьмана Богдана 
Хмельницького до османського султана, шведського короля, князя 
Московії тощо. Як відомо, за козацькою традицією сина записували з 
приставкою “-енко”, наприклад, син Сердюка писався Сердюченко, в 
цьому випадку син Коробки – Коробченко (до речі, традиція ще 
існувала в першій половині ХІХ ст.). Є багато збігів між Коробченками, 
про яких мова нижче, і полковником Коробкою, зокрема, часові та 
географічні, але напевно зможу це довести після додаткового 
дослідження і роботи в кількох архівах України.  

А поки ознайомлю читачів з історією його імовірних нащадків. І 
починається вона, як у казці: ‚жили-були і горя не мали і все у них 
було…‛. Але якщо казки, як правило, закінчуються цими словами, то в 
цій історії все навпаки.  

Трапилася вона в першій половині ХХ ст. в степовій Україні, в 
містечку Братолюбівці. Не віриться, що нині занедбане людьми село 
Братолюбівка колись було багатолюдним містечком з двома школами, 
земською лікарнею, аптекою, поштово-телеграфним пунктом, 
церквою, синагогою, торговими рядами з різноманітним крамом, 
регулярними багатолюдними ярмарками й базарами, шинками, 
паровим млином Соколовського та вітряками.  

Передивляючи метричні книги братолюбівської Свято-Духівської 
церкви за 1900-1918 рр. вразила наявність великої кількості міщан з 
усіх усюд – Херсона, Чигирина, Умані, Харькова, Одеси, Черкас, Тифлісу, 
Гомеля та інших міст Орловської, Віленської, Курської, Кам'янець-
Подільської, Мінської, Самарської, Пермської, Радомської, Уфимської, 
Ліфляндської та інших губерній. Іноді трапляються навіть германсько-, 
австрійсько- і турецько-піддані! Це пояснюється просто – на межі XIX—
XX ст. на теренах Херсонської губернії м. Братолюбівка була значним 
ринком найманих працівників різного роду. Багато чого було до так 
званої “революції”... 

У 9-й книзі серії “Господні зерна” відомого письменника 
Григорія Гусейнова міститься лист Аліни Григорівни Чабаненко, 
пенсіонерки з Кривого Рогу, де вона з теплом згадує Братолюбівку, свого 
діда і прадіда з роду Коробченків, лісопромисловця Шапошникова, чиї 
землі і маєток були поблизу с. Баштиного (нині село Петрівського р-ну). 
Згадує також і свого дядька, Григорія Коробченка, який, за її словами, був 
художником, а його картини виставлялися в музеях.  
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Мене зацікавила постать останнього – як виявилося, ніхто з 
музейників району й області про нього не чув, як і в художніх музеях 
сусідніх обласних центрів. Звичайно, можна було б цю, на перший 
погляд, безперспективну справу залишити, бо здається неможливо 
знайти людей, які б пам'ятали чоловіка, який жив і творив ще до 1920-х 
років. Але, як кажуть, “audere est facere", і я таки почав пошуки. 

Спочатку довго нічого не траплялося... Якось вирішив поставити 
питання про Григорія Коробченка в одній з криворізьких груп в ФБ і це 
дало неочікуваний результат – відізвалася племінниця Аліни 
Чабаненко!  

Ось що вона, пані Наталія Іванченко (Супрун) з м. Кривий Ріг, 
розповіла:  

‚Коли Григорій Гусейнов збирав матеріали для своєї серії "Господні 
зерна", він дав оголошення на місцевому радіо і просив поділитися 
споминами. Моя тітка, Аліна Григорівна Чабаненко запросила Гусейнова 
до себе. Вони довго розмовляли (надзвичайно раділа, що може 
поділитися спогадами) і дала згоду на публікацію матеріалів.  

Григорій Трифонович Коробченко був їй дядьком (рідний брат 
матері). А мені двоюрідним дідом (мій дід його рідний брат). Григорій був 
художником. Помер він до мого народження (серце). Кілька портретів, 
виконаних Г. Коробченком, висіли в одному зі шкільних музеїв міста – 
портрети підпільників, учасників руху спротиву окупантам 1941–
1943 рр. 

Тільки я взяла в руки олівець, як всі в родині вирішили, що я повинна 
стати художницею. Так і вийшло. А його родина досі живе в 
побудованому ним будинку в парку на Гданцівкі. Живі його невістка, 
онука, праонука.  

Аліни Чабаненко давно немає в живих, але жива її донька 
Олександра. Вона багато пам'ятає з історії родини, має фотографії‛. 

Вдалося кілька раз поговорити і з донькою А. Чабаненко, 
Олександрою Григорівною. Крім іншого, розповіла вона наступне: "Про 
Шапошникова (ім'я, по батькові не пам'ятаю). У нього і в мого діда були 
доньки, які вчилися в одного домашнього вчителя. Уроки проходили 
дома у Шапошникових. Він був гарним поміщиком, добре платив людям 
за працю. Прабабуся розповідала, що перед Пасхою від Шапошникових 
приїжджало 2 підводи повні всього їстівного – чого там тільки не було!‛ 

 Також стало відомо, що Шапошникови мали власні ліси в 
Чигиринському повіті Київської губернії. Згодом вирішили влаштувати 
свої склади в степовій частині країни, де лісу, як відомо, майже немає. 
Оскільки найближчий до с. Баштиного діловий центр був у 
Братолюбівці, то відкрили склад і торгівлю тут. Звісно, управителем 
поставили надійну людину з родини, яку добре знали. Цією людиною 
був Трифон Коробченко, батько якого, Назарій, працював у лісах 
Шапошникових поблизу с. Калаборок лісничим.  
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Коробченки фігурують в метриках церкви Різдва Пресвятої 
Богородиці с. Калаборок (Чигиринський пов. Київської губ., нині 
затоплене водами Кременчуцького водосховища) в середині ХІХ ст. В 
цьому ж селі Калаборок, як знадує пані Чабаненко, у Шапошникових 
був маєток.   

Ріс біля батька і допомагав йому 
в справах син Трифон (нар. в 
1876 р.). Відповідно, і ліс знав і 
деревообробку. Тринадцятирічним 
його пан Шапошников забрав до 
себе і в невдовзі зробив діловодом, 
а через певний час підвищив до 
розпорядника складу в 
Братолюбівці.  

Вже у Братолюбівці 21-річний 
Трифон одружився з херсонською 
міщанкою Акилиною Гнатівною 
Сарницькою. Як свідчить запис в 
метричній книзі, вінчання відбулося 
12-го листопада 1899 року в місцевій 
Свято-Духівській церкві.  

Пізніше в Братолюбівці 
з'являються і брати Трифона – 
Тимофій і Йосип з родинами, а 

також їх батько (ймовірно, переїхав до рідних доживати віку і в міру сил 
допомагати).  

Справи йшли дуже добре, тоді був економічний підйом, степовики 
будувалися. Поруч росла залізнична станція Долинська (дивіться книгу 
В. Г. Маруценка. “Боковенька 2020. Долинська”). Шапошников допоміг 
побудувати для родини Трифона Назаровича дім (на той час у того було 
вже троє дітей), а потім і власний склад.  

Трифон Назарович і Акилина Гнатівна жили добре. В будинку на 
стінах висіли картини сина Григорія. ‚А про те, що нас чекає далі, ніхто 
й уявити не міг…‛, – це слова зі згаданого вище листа А. Чабаненко. 

Після поразки українських визвольних змагань і більшовицької 
окупації почався терор – вбивства, вилучення майна, репресії з 
засланням на Соловки, голод тощо.  

На першому етапі тим, хто під час війни не чинив відкритий 
спротив більшовикам, поталанило, що головою Братолюбівського 
ревкому став колишній дворянин Микола Владиславович 
Добровольський, який, як відомо, допоміг врятувати й Давидовський 
парк і домігся поверненню самого М. Л. Давидова. Можливо, він і був 
тією людиною, про яку згадують нащадки і яка дала добру пораду 

 
Назарій Коробченко 
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Коробченкам. Вони кидають все майно за копійки продають те, що 
можна продати, і переїздять хто в Долинську, а хто далі – в Кривий Ріг.  

Збереглися спогади й про долю Шапошникових, Олександра 
Григорівна згадує: ‚Після ‚революції‛ жінка з донькою 
Шапошникова, Аліною, виїхали за кордон. Сам пан, після того , як 
відібрали все майно, поїхав працювати бухгалтером на кар'єр в 
Ново-Данилівку. В 1932 році, його, як неблагонадійного, звільнили і 
він, не маючи рідних, якимось дивом дібрався до Кривого Рогу. Йому 
вдалося знайти доньку Трифона Коробченка – Наталію (бабуся Тася, 
я її пам'ятаю, ми жили через стінку). В ті роки вона жила біля 
Центрального міського ринку, а чоловік працював на руднику і 
отримував продуктові картки.  

Ринок якось, але працював, і вони були в змозі купувати щось з 
продуктів. Коли вона відчинила двері, то була шокована. 
Шапошников, від якого залишилась одна тінь, хапав зі смітника 
картопляне лушпиння і швидко їв. Він залишився у них на добу. 
Потім сказав, що повинен йти через те, що він "неблагонадійний" і 
у них можуть бути через це неприємності. Згодом хтось повідомив, 
що він кудись їхав потягом, в якому помер, вірогідно від голоду".  

 

Родина Коробченків, 1911 р. 
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Пізніше Коробченки з Кривого Рогу переїздять в Долинську, 
де мешкав їхній син Дмитро (народжений ще в Братолюбівці). 
Жили в будинку на вул. Транспортній біля залізничної станції.  

Старший син – Володя – навчався у Бобринецькому училищі, 
був у часи УНР писарем, вболівав за вільну Україну, згодом 
ув'язнений більшовиками і вбитий у в'язниці ЧК. А були ще 
доньки – Наталія (нар. в 1905 р.) і Олександра (1907 р.н.). Трифон 
Назарович помер на початку 1950-х років, похований у 
Долинській, як і його батько Назар.  

Другий син подружжя Коробченків – Григорій, народжений у 
Братолюбівці 10 січня 1902 р., також навчався у Бобринецькій 
ремісничій школі, але на художника. На жаль, відсутність 
більшості документів цієї школи в обласному архіві (ДАКрО) не 
дозволили знайти якихось подробиць про навчання Григорія.  

 

 

Бобринецька нижча реміснича школа на стрінках довідника  

Памятная книжка Одесскаго учебнаго округа. 

 Ч. 1–2: на 1913–14 учебный год. Одесса, 1914. С.422. 

 
До Вашої уваги на наступній сторінці – розклад занять школи, 

де, як бачимо, малюванню та кресленню приділялося багато уваги . 

В першому класі кожного тижня малювання викладалося 
майже три години, креслення – аналогічно, в другому класі – 
малювання – також три години, креслення – п’ять. Також п’ять 
годин шість раз на тиждень відбувалися практичні заняття. 
Зверніть увагу, що заняття в другому класі починалися досить рано 
– з сьомої години ранку і тривали аж до шістнадцятої з годинною 
перервою. 
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Розклад занять Бобринецької ремісничої школи на 1911/1912 навч. рік 
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Після одруження з Катериною Зіновіївною Дяченко (також з 
Братолюбівки) і кількох років поневірянь Григорій Трифонович 
проживав з родиною в Долинській, де викладав в школі малювання. 
Потім родина переїхала в Кривий Ріг. За словами онучки, Г. Коробченко 
був членом Спілки художників України. 

 

Григорій Трохимович 
любив писати портрети. 
Нащадки зберегли його 
автопортрет та портрет 
сина у військовій формі у 
повний зріст.  

Також в родині 
зберігається майстерно 
написані копії полотен 
відомих “дореволюційних” 
майстрів живопису, 
наприклад, Василя Пєрова 
“Охотники на привале”. В ті 
важкі часи треба було 

виживати, годувати родину (буквально – 
рятувати  від голоду), тому художники писали те, 
на що був попит – портрети “вождів”, копії 
відомих полотен. Григорій Коробченко не був 
виключенням, він навіть розмальовував сірі 
солдатські ковдри “під килими” для продажу їх 
на ринку. Відомий і майстерно виконаний ним 
портрет Сталіна (полотно, олія). Це дозволило не 
лише вижити великій родині (на руках подружжя 
було шестеро малолітніх братів і сестер 
дружини), але і побудувати власний дім.   

Як згадано вище, в одному зі шкільних 
музеїв Кривого Рогу зберігалося кілька 
портретів учасників руху опору часів окупації, 
виконані Григорієм. На жаль, зараз їх знайти 
не вдалося, хоча вчителі їх пам'ятають. 

Син Григорія, Олександр, малював для 
душі. Праонука ж Григорія також мріє стати 
мисткинею, наразі вона навчається на художника-графіста в Кривому 
Розі.  

Шляхом дідового брата пішла і Наталія Супрун, яка виявилася 
цікавою співбесідницею, що гарно володіє українською мовою (це 
приємно здивувало, бо народилася жінка в тому ж Кривому Розі). Вона 
мисткиня – пише чудові картини та гарні ікони, наповнені світлом. До 

 

Григорій Коробченко з дружиною 

 

Портрет сина 
(фрагмент) 
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того ж її донька також художниця, живе і працює в м. Празі (Чехія). Гени 
чигиринського полковника? 

 
Григорій Трохимович був 

затятим мисливцем і рибалкою, під 
час риболовлі художник і помер ще 
досить молодим в 1955 році. 
Похований на Широківському 
цвинтарі (Кривий Ріг).  

Онуки та правнуки Коробченків 
дбайливо зберігають чисельні старі 
світлини пращурів, які зроблені до 
1918 р. у фотомайстернях 
Кременчуга, Олександрії та 
Братолюбівки. Кілька з них Ви 
бачите у цьому виданні.  

У процесі написання цього 
тексту приємно було почути від 
нащадків Коробченків такі слова: ‚Ви 
вже зробили добру справу – звели нас 
до купи. Чекаємо на статтю!‛. 

Виникла ідея домовитися з 
нащадкаками художника та їхніми 
родичами-митцями про виставку 
робіт вихідців з роду Коробченків на 
малій батьківщині – в м. Долинській.  

 

 

Висловлюю вдячність за допомогу в написанні цієї статті 
Дмитру Колеснікову, Наталії Іванченко (Супрун) та іншим родичам й 
нащадкам Коробченків, з якими вдалося поспілкуватися. 

  

 
“Наймичка”, копія Г. Коробченка  

відомої роботи Платонова 
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ІІ.ІІІ. ІНШІ ПОСТАТІ 
 

 

ПРО СЛАВНИЙ ГУРІВСЬКИЙ РІД 

 

Після окупації Московською імперією земель Вольностей 
Запорозьких, новостворене поселення Гурівка, що на річці Боковій, 
заселялося переважно городовими і запорозькими козаками в період з 
кінця 1770 років до першої половини ХІХ століття. Звідси й вільний 
козацький дух його жителів. 

Через багато років велика кількість гурівчан брали участь у війні 
проти більшовицьких загарбників, в українських визвольних змаганнях 
1917–1923 років, як в складі військ УНР, так і в арміях та з’єднаннях 
повстанських отаманів Григор’єва, Іванова-Тишаніна, Пестушка, 
Клепача та інших. 

Один з них – відомий український герой Сергій Горячко. Народився 
він 25 вересня 1898 року в заможній селянській родині Кузьми 
Павловича і Марії Стефанівни Горячків у селі Гурівці Олександрійського 
повіту Херсонської губернії [1]: 

 

 
Запис про народження Сергія Горячка в метричній книзі Свято-

Покровської церкви с. Гурівка 

 

Батько Сергія, Кузьма, народився у 1865 році у подружжя 
гурівських селян Павла Савовича та Уляни Стефанівни Горячків [2]. 
Серед перших родин, які заселяли Гурівку в другій половині XVIII 
сторіччя, Горячків не виявлено, хоча цілком можливо, що це так зване 
вуличне прізвисько, яке згодом стало прізвищем одного з перших 
відомих гурівських родів. 
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Кузьма Павлович знав грамоту, займався землеробством на своїй 
землі. Унікальним фактом в його біографії є той, що 6-го лютого 1907 року 
його обрано депутатом Державної 
Думи Російської імперії другого 
скликання від з’їзду уповноважених 
волостей Херсонської губернії [3]. 
Однозначно, він був неординарною і 
сильною особистістю, поважною 
людиною, якщо його обрали серед 
такої великої кількості людей – від 
Херсонської губернії загалом було 
тільки 11 депутатів, а серед них 2 
селянина включно з Кузьмою 
Горячком. На момент виборів у Думу 
залишався безпартійним. З 
кримінальної справи його сина 
Григорія (про нього далі в цій флоемі) 
дізнаємось, що приїздив на Різдво 
1937 року до сина в Кривий Ріг, а 
станом на осінь 1937-го працював 
сторожем фабрики “Скороход” 
м. Гудаута, що в Абхазії (Грузія). В 
совєцьких документах він числився 

кулаком. Помер, ймовірно, в Гадауті.  

 Завдяки старанням та підтримці 
батьків, простий селянський хлопчик 
Сергій вступає до Саратовської гімназії. 

 

 
Cторінка з видання “Члени 

Державної Думи ІІ скликання” 

 
Кузьма Горячко (м. Гудаута) 

 
Приміщення Саратовської гімназії 
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Нагадаю читачам, що Сергій Горячко широко відомий в Україні тим, 
що брав участь у бою проти більшовицьких загарбників під Крутами, де 
був поранений. Згодом створив схему бою, яка відома в історіографії, як 
‚Схема бою під Крутами, виконана сотником С. Горячком‛ (1933 рік). 

 
“Схема бою під Крутами, виконана сотником С. Горячком” (1933 р.) 

 Хотілось би додати до біографії нашого видатного героя і рядки, 
які він написав про себе власноруч. Отримані вони від його сина 
Володимира з далекої Австралії (правопис збережено):  

 ‚Скінчив Київську військову школу 1-1-1916. 
Призначений в 13 запасовий полк. Висув на фронт 
Дійової армії до 414 Торопецького пішового Полку 10-
5-1916. Призначений старшиною 7 сотні. Отруєний 
газом в боях проти Австро-Венгерців та Німеччини 
20-5-1916. По 20-9-1917 нагороджений Орденом 
Св. Анни 4 ступені, Св.Анни 3 ступ. з мечем і бантом, 
орденом Св.Станіслава 3 і 2 ступ. з мечами і бантом. 
В боях у Київі з большевиками та військами 
Російского тимчасового правительства 28-9-1917 – 
2-10-1917. В боях з червоною гвардією в складі 
Черніговської Групи на станції Конотоп, ст. 
Часнеківка і ст доч. 27-12-1917.  

В бою на станції Крути з червоною гвардією 
Січень 1918. В боях з червоною гвардією в Київі в 
складі Гайдамацького кошу Слоб. України 19-1-1918. В боях з червоною 
гвардією від міста Київ до ст. Коростень на ст. Сарни і ст. Німовічі в 

 

Сергій Горячко в 
однострої сотника  

Армії УНР 
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складі Гайдамацького кошу Слоб. України та при наступі на Київ на ст. 
Буча і ст. Бородянка 20-2-1918 по 26-2-1918. У боях з денікінцями на терені 
Таврії-Мелітопольський і Бердянський повіти. З Махновцями на терені 
Катеринославщини-Олександрівськ та ст. Софіївка. З більшовицькими 
частинами отамана Григор’їва – м. Нікопіль – зі своїм партізанським 
відділом будучи Мелітопольким повітовим комендантом 14-12-1918 по 
22-1-1919. У боях, у складі Кінно-Горного дивізіону, проти большевиків та 
деникінців 10-7-1919 по 24-11-1919. У боях, в складі 6 Січової Стрілецкої 
дивізії проти большевиків 15-5-1920. Учасник Другого Зимового Походу в 
складі середної Групи полковника Палія. Ранений кулею в ліву ногу у бою на 
станції Крути. Раненний і легко контужений м. Київ 22-1-1918. Тяжко 
контужений  гранатою у ліву частину голови. У бою під селом Більська-
Воля в складі 6 Січової Стрілецької дивізії яка входила в склад 3 Армії 
Військ Польських 24-7-1920. Легко поранений кулею в праву ногу під 
ст. Жмеринка 14-10-1921. 

Нерухоме майно за батьком Станція Долинська на Херсонщині‛. 

Короткий фрагмент з записок С. Горячка під назвою “Крути”: 

‚Під час Крутянського бою я був з Черніговською групою на лівому 
крилі лави Студентського Січового куріня. Ці "вишколені" юнаки в час 
бою тримали себе спокійно і відважно, якости, які бувають у 
досвідченого бойового вояка. Страти оборонці Крут мали поважні‛.  

До Вашої уваги – унікальна світлина, люб’язно надана Володимиром 
Сергійовичем Горячком (Австралія). Публікується вперше. 

 

 
Горячко С. крайній праворуч із приятелями. Польща, 1923 рік 
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Зворотна сторона світлини. Власноручний напис Сергія Горячка 

 

 Текст запису на зворотній стороні: ‚Спомин художньо-малярської 
студії в таборі Щипіорно/Польща під передовим провідництвом Миколи 
Гавриловича п. Крушельницького 16 квітня 
1923 року. [Підпис С. Горячка]‛. Якщо 
шановний читач впізнає інших людей на 
цьому фотознімку, прохання повідомити. 

Згодом, серед інших вояків УНР, 
Сергій Горячко був інтернований 
поляками і перебував в таборі м. Калиша, 
де в нього і його жінки Валентини (1905 
року народження) народився син 
Володимир. До речі, в цьому ж таборі, а 
згодом в місті, жив до своєї смерті в 1945 
році генерал-хорунжий армії УНР 
Володимир Козьма, також степовик, 
народжений в сусідньому з Гурівкою селі. 

Пощастило знайти статтю 
журналістки Банні Вільямс під назвою 
‚Ми можемо здійснити їхні мрії...‛ в 
автралійській газеті “The Courier Mail" від 
22 травня 1951 року. До вашої уваги 
авторський переклад фрагменту статті, 
де йдеться про Сергія Горячка:  

‚В’язень німецьких таборів Сергій 

                                                

* Старший син Сергій (08.03.1930 – 30.08.1982). 

** Надія Мартянів (1925-2020), донька Валентини Горячко від першого шлюбу. 

 
Сергій і його дружина 

Валентина з сином Сергієм* і 
донькою Надією**. Польща, 

прибл. 1935 р. 
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Горячко мав таку ж надію, як і родина Малчареків. В 1915-му він 
приєднався до царської армії. Два роки потому він воював проти 
більшовиків. Після київської перемоги об'єднаних військ в 1920-му, 
капітан Горячко, молодий і амбітний, перебрався до Польщі. 

Разом ми пили пиво в камбузі з правником Войцеховським у якості 
перекладача, коли пан Горячко мені розповів: ‘В Польщі я одружився з 
українською дівчиною. І тепер, з нашим молодшим сином, ми на шляху 
до нашого хлопця Петра [прим. автора – помилка авторки статті], який 
працює на шкіряній фабриці в Мельбурні. Він заробляє 11 фунтів в 
тиждень. Так, дома в Польщі було добре, але я ніколи не почувався в 
безпеці. Росія була дуже близько. І в 1945-му я втратив все друге‛.  

Російська армія насувалась зі сходу і родина Горячків була 
переселена німцями в концентраційний табір, де 
вони працювали, як раби.  

‚Звісно, нам все одно треба було втікати‛ – 
каже він.  

Вони були звільнені союзниками в 1945-му і 
перевезені в табір для переміщених осіб. ‚Ми 
жили в ньому до тепер‛, – каже п. Горячко.  

‚Ви уявляєте себе в Австралії?‛, – спитала я 
старого військовика – все ще активного, але 
побитого життям і досить худорлявого.  

 Він відповів: ‚Австралія це добра країна, так 
мені повідомляє мій син. Я все ще молодий і можу 
працювати. І я там не буду боятися‛. 

‚Найду свою долю. 

За високими горами, 

За широкими степами, 

На чужому полі, 

По волі-неволі 

Найду свою долю!‛*. 

У Австралії родина Горячків живе з 1951 року. Сергій Кузьмович 
був незмінним головою Союзу Українських Комбатантів Вікторії (СУКВ) 
[4]. Він написав також короткі спогади, що будуть опубліковані згодом у 
колективній збірці мемуарів. 

Помер український герой 14 березня 1962 року. В третій частині 
українського видання “Тризуб” (Австралія) за 1962 рік [15] 
надрукований некролог “М.С. Сотник Сергій Горячко”. До Вашої уваги 
фото його поховання на кладовищі Фавкнер в Мельбурні (адреса 
цвинтаря – Мельбурн, 1187 Sydney Rd, Fawkner VIC 3060, Australia; місце 
219), яке люб'язно надане благодійним фондом “Героїка”. 

                                                

* Рядки з поеми Тараса Шевченка. 

 
Маловідома світлина  

С. Горячка [4] 

http://necropolis.uinp.gov.ua/cemetery?id=2449377349561484493
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В 2016 році на честь С. Горячка названа одна з вулиць м. Долинська 
[5], а з березня 2019 року нарешті і в рідному селі Гурівці Долинського 
району вулиця з дивною назвою Спокійна носить його ім’я. Жителі села 
стверджують, що саме на ній жили батьки Сергія. 

Постраждав від окупантів рідної землі й молодший брат Сергія, Григорій 
Кузьмович Горячко. Народився він також в Гурівці 9 січня 1904 року, 
хрещений у Свято-Покровській церкві цього ж села, мав 2 класи освіти [6]. 

В черговій хвилі терору проти українців – в 1930-му році його, як і 
багатьох інших селян-господарів України, “розкуркулили” – відібрали усе 
майно, в тому числі землю і будинок, худобу, засоби для життя. Щоб 
якось вижити самому і допомогти родині, влився до лав робітників.  

В терором створеній країні “совєтов‛  у 1935 році прокурором стає 
А. Вишинський, який скасував прокурорський нагляд за законністю у 
діяльності органів державної безпеки (якої й так майже не було де-
факто). “Особое совещание‛, а також інші позасудові органи, як ‚двойки‛ і 
‚тройки‛, стали знаряддям подальших масових репресій і вбивств. 

Працюючи ремонтником Криворізького кар’єру ‚Кривстроя‛, 
Григорій Горячко і потрапив в чергову хвилю більшовицького терору – 
він був арештований 12-го жовтня 1937 року Долинським райвідділом 
НКВД. Відоме тільки прізвище та ініціали головного районного 
злочинця, ‚начальника РОНКВД лейтенанта госбезопасности‛ – 

 
Автор – Володимир Сопилюк, фото 2020 року  

(кладовище Фавкнер в Мельбурні) 
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П. Я. Коробцов*, який підписав постанови про арешт і трус майна 
Григорія Горячка. При трусі ‚изъято‛: паспорт серії ШК 607649, 
виданий у 1936 році І відділенням РК міліції м. Кривий Ріг, військовий 
квиток та два листи.  

Син Сергія, Володимир Горячко, люб’язно надав світлину Григорія 
Горячка, яку той ще в 1920-х роках надіслав своєму брату зі словами (на 
звороті) ‚На довгу памятку братові Сергійові від брата Грицька‛: 

З анкети обвинуваченого дізнаємося, 
що Григорій вже арештовувався ГПУ в 
1932 році за зв'язок з братом (фактично 
за листування); до арешту працював на ст. 
Долинська; його родичі – жінка Марія 
Василівна (дівоче – Бендюгіна, 33 роки 
станом на 1937 р.), син Володимир (вік – 
13 років), донька Валентина (вік – 8 років), 
проживають в Кривому Розі (Карачуни); 
опис зовнішності – середнього зросту, 
блондин, очі блакитні.  

 

13 листопада 1937 р. 
утримувався в ‚КПЗ‛ Долинської. Вже 
наступного дня той же  ‚енкаведист‛ 
Коробцов провів допит Григорія, під 
час якого він відразу був 
звинувачений у шпигунській 
діяльності на користь Польщі.  

                                                

* На жаль, відомі тільки ініціали цього більшовицького бандита. Можливо, це він 

фігурує серед апаратників Золотоніського “горсовєта” на посаді завідувача відділу 
комунального господарства в 1950-х роках. Дивіться більше в Додатку до цієї флоеми. 

 
Фотопортрет Грицька Горячка,  

1926 р.  

 
Син Григорія Горячко Володимир, 

1944 р. На звороті напис:  

“На пам'ять братіку Володимиру  

від брата Горячко Володимира” 
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Допит Григорія Горячка 6 листопада 1937 р. проводився вже у 
Миколаївській в’язниці 
‚о/уполномоченным УНКВД по 
Николаевской области‛ (підпис 
нерозбірливий), який звинуватив 
його в шпигунській діяльності на 
розвідку УНР.  

Далі в справі № 21351 
підшитий документ під назвою 
‚Обвинительное заключение‛, в 
якому Г. К. Горячко 
звинувачується в шпигунській 
діяльності на користь польської 
розвідки за статтею ‚54-6 УК 
УССР‛ з дописом ‚сознался‛ і 
приписом – ‚направить для 
рассмотрения в особом 
порядке‛. Підписи під цим 
документом – ‚пом. 
оперуполномоченного 3 отд 
Городенский, ВРИД нач 3 отдела 
УНКВД по Ник. обл. лейтенант 
ГБ Кушнир, ВРИД нач. 
управления НКВД УССР по Ник. 
обл. капитан ГБ Фишер*‛. 
Характерним для такого роду 
справ є запис в цьому ж 
документі: ‚вещественные 
доказательства отсутствуют‛! 

                                                

* Брав участь у здійсненні геноциду українського народу, злочинець – Фішер Йосип 
Борисович (1896 р.н., с. Тростянець Подільської губ. – ?), єврей, більшовик з 1925 
(виключений з партії в 1958). Освіта – вечірні курси (Одеса 03.1918—02.1919), курси 
РККА (04.1919—09.1919). Переховувався від мобілізації в Тростянці 12.16—12.17; боєць 
більшовицького загону, Одеса 12.17—03.18; служба на лісовому складі, Одеса 03.18—
02.19; співробітник більшовицької розвідки ЧК, Одеса 02.19—04.19; переховувався у 
Подільській губ. та Одесі 09.19—02.20; уповнов. штабу 14 більшовицької армії Одеса, 
Кременчук 02.20—06.20. В органах ВЧК—ОГПУ—НКВД з 06.20 в різних областях 
України, начальник УНКВД Миколаївської обл. [прим. автора – практично безграмотна 
людина керувала обласним НКВД!]  01.10.37—03.03.38; до 06.38 – в НКВД на Півночі РФ; 
з 09.39 по 07.41 проживав в Одесі на пенсії, працював на різних роботах. Знову в 
органах НКВД: з 07.41—02.48. Згодом займався юридичною практикою. Заочно 
закінчив юридич. ф-т Одеського держ. ун-ту в 1952 р. (З книги: Петров Н. В., Скоркин 
К. В. "Кто руководил НКВД. 1934-1941").  

Наш великий Поет Тарас Шевченко написав про таких, як він: “Покарав його господь за 
гріх великий не смертію! - він буде жить, і сатаною-чоловіком він буде по світу ходить”. 

 
Підпис Г. Горячка під протоколом допиту 

 
Титульна сторінка справи  

на Г. К. Горячка 
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Відповідно, звинуватили тільки на підставі свідчень тестя, який 
розповідав долинським та миколаївським ‚енкаведистам‛, що 
Григорій в 1937 році отримав листа від брата, а також його ж свідчень 
про якогось чоловіка, який колись приходив до Григорія, а жодних 
інших доказів зібрано не було!  

Вже 7 грудня 1937 р. одним з позасудових органів ‚особым 
совещанием СССР‛ засуджений (хоча це не зовсім правильне слово, бо 
ніякого суду не було) до розстрілу, вирок виконано 22 грудня 1937 року 
о 24:00.  

 
Майбутня катівня НКВД. Миколаїв, 1918 рік (з архіву Ігоря Гаврилова) 

 
Доказ про вчинений злочин – розстріл Г. Горячка 
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Бачимо на документі прізвища двох більшовицьких 
високопосадовців, які очолювали злочинні більшовицькі органи, ГБ і 
прокуратуру СССР, що  складали так звану ‚двойку‛. Ці страшні злочинці 
своєю діяльністю прирекли велику масу невинного народу до 
вбивства, а ще більшу – до страждань в чисельних таборах ГУЛАГу. 
Бачимо на документі підпис і одного зі злочинців обласного масштабу – 
Крюковського*.  

Зверніть увагу – від арешту до вбивства два місяці та 9 днів (!), 
вороги знищували наших пращурів дуже швидко, без вагань і сумнівів, 
які притаманні нам, українцям. 

На жаль, до цього часу невідоме місце поховань багатьох тисяч 
людей безвинно вбитих більшовицькими нелюдами в м. Миколаєві. 
Дотепер на рівні держави не зроблена оцінка совєцького геноциду 
(крім одного з його проявів – Голодомору) і не засуджені за свої 
чисельні злочини криваві кати ... 

Реабілітований Григорій Горячко 31 травня 1989 р. 
Кіровоградською облпрокуратурою. Постанова про реабілітацію була 
відправлена його сину Володимиру, який станом на 1979 рік проживав 
у м. Долинська [7].  

Останній документ в справі з долинською адресою дав надію 
знайти нащадків Григорія Горячка. А допоміг в цьому, як часто буває, 
випадок, а саме – допис в ФБ-групі Боковської СШ про те, що деякі учні 
робили презентації про свій родовід. Одна учениця мала прізвище 
Горячко. Виявилось, що її дід, Анатолій Володимирович, є онуком 
Григорія. Наступного дня вдалося з ним поспілкуватися.  

В дитинстві пану Анатолію (1956 року народження) практично не 
розповідали про репресованого і замордованого владою діда, а тим 
більше про ворога совєцького злочинного устрою Сергія. Але, 
прочитавши попередню статтю про них, яка була написана до 135-річчя 
Кузьми Горячка, він зрозумів, що це рідня – його схожість з Сергієм на 
фото була доволі помітною. Розповів він і про свого батька 
Володимира Григоровича, який згадував, щоправда, без деталей, 
криворізькі Карачуни, де вони бідували після того, як більшовики 
відібрали у них всі засоби для життя. Пам'ятає свою бабусю Марію 
Василівну, яка померла в 1971 році в Долинській. Під час німецької 
окупації, Володимир Горячко був висланий в Німеччину на роботу, де 
його звільнили американці в 1945-му. Після повернення призваний на 
три роки до совєцького війська. Згодом, разом зі своєю дружиною 
                                                

* Про цього нелюда вдалося знайти коротку інформацію: Крюковський Федір 
Адамович, 1906 р. нар., с. Ріжки Таращанського повіту Київської губернії 
(відповідно, мав близько 30 років на 1937-й), був наймитом, у 1921– 1928 рр. – 
членом комуни. З 1931 р. комендант УНКВС Миколаївської області (перебував на 
цій посаді й в 1939 р.), як свідчить низка документів (фонди ДАМО) він був 
безпосереднім виконавцем чисельних розстрілів. 
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Ганною Михайлівною з роду Кумпан, Володимир Григорович проживав 
у Долинській, де працював на цегельному заводі. Помер в 1992 році. 

Також пан Анатолій 
розповів і про своїх 
дітей – Руслана (1979 
р.н.) та Людмилу (1985 
р.н.). У Людмили одна 
донька, Вікторія, 
завдяки якій і маємо 
тепер зв'язок поколінь. 
У Руслана ж дітей троє – 
Юрій, Олександр і 
Карина. Ще зовсім 
молодий Олександр 
вже має сина Марка. 
Славний рід Гарячків 
продовжується! 

Ще до цього часу 
ми на всіх рівнях 

відчуваємо прояви сімдесятирічного совєцького геноциду проти 
українців, жертвами якого є майже всі ми з вами. Декотрі з нас вже 
перемогли в собі того “гомо совєтікуса”, який жив в наших дідах, 
батьках, у нас самих. А декотрим ще не під силу видужати від 
своєрідної хвороби, названої стокгольмським синдромом. 

Але Україна і українці були, є і будуть. І ми будемо ставати все 
сильнішими!   
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Володимир Горячко і його родина.  

Долинська, 1975 р. 

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003732207#page540?page=429
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003732207#page540?page=429
https://web.archive.org/web/20160403154537/http:/dolmiskrada.org.ua/arhiv-rishen-iii-sesii-vii-sklikannya.html
https://web.archive.org/web/20160403154537/http:/dolmiskrada.org.ua/arhiv-rishen-iii-sesii-vii-sklikannya.html
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Хотів би висловити подяку п. Юрію Ткачу (Австралія) за допомогу в 
пошуку п. Володимира Сергійовича Горячка, а також всім тим, хто 
сприяв і надав матеріали: Володимиру Горячку (Австралія), Анатолію 
Горячку (Бокова, Кіровоградська область), Ігорю Гаврилову (Миколаїв), 
керівникам благодійного фонду ‚Героїка‛ (http://geroika.org.ua). 

 

 

 

ДОДАТОК  

 

Один з документів совєцьких каральних органів – доказ прояву 
геноциду українців 

 
 

г. Кировоград      17 апреля 1939 г. 

 

По существу, имевших место грубых искривлений при ведении 
следствия по проводимым следделам в Долинском РО НКВД в 1937 г., 
поясняю следующие известные мне моменты: 

В 1937 г. в июле м[еся]це перед началом массовой операции быв[ший] 
нач. Долинского РО НКВД — ныне пом[ощник] нач[альника] УНКВД по 
Кировоградской области — лейтенант госбезопасности КОРОБЦОВ был 
вызван в г. Днепропетровск или Кривой Рог (Межрайопергруппу).  

По приезде из совещания он собрал всех работников УГБ и оперсостав 
Милиции (включая сюда и участковых инспекторов) и всем 
присутствующим объявил, что предстоит большая оперативная работа 
по изъятию контрреволюционного и антисоветского элемента.  

Здесь же КОРОБЦОВЫМ было намечено, что делать. Весь 
технический аппарат был привлечен к составлению списков лиц, 
проходящих по агразработкам, делам-формулярам и первичкам, а также 
на всех лиц, на коих в РО НКВД имелись компрометирующие материалы.  

Оперсоставу УГБ и РКМ, в том числе и участковым инспекторам сразу 
же были даны задания на лиц, намеченных к изъятию[, которых следовало] 
подбирать на периферии р[айо]на и допрашивать свидетелей. 

По составлению списков КОРОБЦОВ, забрав с собою все агразработки, 
д/ф (дела-формуляры) и первички, поехал в Криворожскую 
Межрайопергруппу, где получил санкции в виде резолюций на обложках дел 
на арест ряда лиц. 

По приезде с санкциями — сразу же начались аресты. 

К этому времени была представлена оперсоставом целая кипа 
протоколов допросов свидетелей на лиц, намеченных к изъятию.  

В связи с тем, что большинство протоколов были написаны 
участковыми инспекторами неграмотно, бессмысленно и неряшливо, 

http://geroika.org.ua/
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КОРОБЦОВ сказал, что такие протоколы в следдела подшивать нельзя и 
организовал группу для переписывания протоколов и корректировки их.  

Для этой работы были привлечены: я, быв[ший] помощник 
оперуполномоченного РО НКВД — ДЕМЧУК, нач. паспортного стола 
ТОВСТИК, пом. уполномоченного по У[Г]РО РКМ — СУХОЙ, б[ывший] 
деловод архивариус ЗАГСа КОВСЮКОВА, кто еще[,] сейчас не помню, 
переписывал сам КОРОБЦОВ, он же давал и необходимые корректировки 
для записи в протоколы. 

После того, как протоколы были переписаны, каждому работнику, 
принимающему непосредственное участие в допросах свидетелей, были 
розданы подлинники протоколов, а также вновь переписанные для того, 
чтобы лица, дававшие показания[,] подписали те протоколы, которые 
были переписаны и скорректированы, что и было сделано. 

После оформления первой партии дел (не помню сколько их было) 
КОРОБЦОВ с ними поехал в Криворожскую Межрайопергруппу, откуда 
привез все их обратно, как не принятые опергруппой по тем мотивам,  что 
в протоколах в основном было отражено только прошлое того или иного 
лица арестованного, а [антисоветских] проявлений на тот момент почти 
не было записано. 

Кроме того, по словам КОРОБЦОВА, в опергруппе был сделан нажим 
на повышение темпов в ведении следствия по делам и чуть ли ими даже 
дан был ‚план‛ о представлении на определенное число энное количество 
дел. 

После этого, переписка и корректировка протоколов была 
прекращена и малограмотные участковые инспектора отстранены от 
ведения следствия. 

Оставлены были в качестве следователей: пом[ощник] 
оперуполномоченного УГБ ДЕМЧУК, нач. РОМ КАЛИСТНЫЙ, уполномоченный 
У[Г]РО ДРЕВОЙ, помощник уполномоченного У[Г]РО СУХОЙ, участковые 
инспектора КОРОЛЕНКО и ЗАЛЕCСКИЙ и частично привлекался нач. 
паспортного стола ТОВСТИК, ну и сам КОРОБЦОВ. 

На меня было возложено выписывать ордера на арест, получать в 
Прокуратуре санкции на арест, заполнять анкеты на арестованных и 
подшивать оконченные дела, в которых составлялись опись бумаг.  

При ведении следствия, со слов следователей, я слыхал, что трудно 
было подыскивать свидетелей, которые давали бы действительные 
показания о тех или иных антисоветских проявлениях арестованных, в 
основном показания давались о прошлом обвиняемого, а также дела, в 
которых не было отражено проявление антисоветской агитации или 
других контрреволюционных действий[,] на ТРОЙКУ не принимались. 
ТОГДА СЛЕДОВАТЕЛЯ ЗАИМЕЛИ СЕБЕ ПО НЕСКОЛЬКО ШТАТНЫХ 
СВИДЕТЕЛЕЙ ПО СЕЛЬСОВЕТАМ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО И НЕКОТОРЫХ 
СЕКРЕТНЫХ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ, как ПО УГБ, так И ПО РКМ, И ЭТИ 
‚СВИДЕТЕЛИ‛ ДАВАЛИ ПОКАЗАНИЯ ТАКИЕ, КАКИЕ БЫЛИ НУЖНЫ ДЛЯ СЛЕД 
ДЕЛА. 

В моей памяти остались такие лица, которые были штатными 
свидетелями: 
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СОКОЛЕНКО, кажется Никита — с/с РКМ; 

ПЛЮТА София Ильинична — с/с УГБ; 

ГОРБЕНКО Андрей Михайлович — агент УГБ; 

ШЛИНЧАК Андрей — кажется с/с РКМ; 

ЛАСКАВЫЙ Николай — председатель колхоза в с. Васильевка 
Бурдзинковского с[ель]совета; 

Какой-то СЛОН — с. Гуровка; 

СКАКУН Кузьма — по с. Ивановка; 

КОШУР Михаил — с/с УГБ; 

ЧЕРЕВИК Авксентий — с. Гурьевка. 

Эти лица при подшивке мною дел больше всего встречались по 
протоколам и целый ряд других лиц, фамилии их не помню.  

ГОРБЕНКО Андрей Михайлович, состоящий на д/ф по окраске б[ывший] 
петлюровец[,] был КОРОБЦОВЫМ завербован и[,] как мне позже стало 
известным, состоял на централизованном учете в Днепропетровском 
Облуправлении НКВД как агент. После вербовки, я часто видел ГОРБЕНКО, 
как он заходил в кабинет КОРОБЦОВА. 

Однажды я шел по улице недалеко от РО НКВД, меня встретил 
ГОРБЕНКО, который был пьян (он был алкоголик) и не сдерживая себя — 
ругался по адресу КОРОБЦОВА, высказывая слова, что он не будет 
работать агентом и разрабатывать лиц, о которых КОРОБЦОВ дает ему 
задание; поскольку на улице было много проходящих, я его немного 
успокоил и постарался от него уйти, придя в РО НКВД я сразу же доложил 
об этом КОРОБЦОВУ, он дал распоряжение дежурному по РО НКВД 
призвать ГОРБЕНКО к нему, через некоторое время мне было слышно 
через стену, что в кабинете КОРОБЦОВА большой крик и через 10-15 
минут КОРОБЦОВ позвал к себе пом. оперуполномоченного ДЕМЧУКА, с 
которым составили акт о том, что ГОРБЕНКО выражался словами ‚МАЛО 
ВАС...‛ (нецензурные выражения), ‚БИЛИ И ЕЩЕ БУДЕМ БИТЬ‛, и после 
этого ГОРБЕНКО был арестован и осужден ТРОЙКОЙ УНКВД по первой 
категории, дело вел сам КОРОБЦОВ. 

В конторе ТОПО НКВД в качестве бухгалтера работал ФИК [ФИХ] 
Мойсей Лейбович[,] по национальности — еврей, родственники которого 
во время оперирования банд убиты бандой ГРИГОРЬЕВА. 

На ФИХА [ФИКА] было подано заявление сотрудниками ТОПО 
СГОРИНСКИМ, ЛЕВ, третьей фамилии не помню, что он ФИХ [ФИК] — 
троцкист, по этому заявлению ФИХ был арестован, в процессе следствия 
авторы письма от показаний отказались, но КОРОБЦОВ освободить его 
не захотел, говоря, что это будет политически невыгодно и поручил нач. 
ЮМ КАЛИСТНОМУ вести следствие, последний при помощи фиктивных 
свидетелей, закончил дело и ФИХ [ФИК] осужден был на 10 лет.  

Подобное дело КАЛИСТНЫМ было сфабриковано на ДЕ-ФОРИСА — 
бухгалтера нефтесклада, ЛОБОДУ по Варваровке и ряд других лиц, 
фамилии не помню. 

Нужно сказать, что во всех без исключения делах следователям и[,] 
помимо действительного прошлого арестованных, натягивалось, т. е. 
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вписывались необходимые выражения антисоветской агитации, 
направленной на срыв мероприятий Соввласти, по адресу Вождя партии и 
членов правительства. 

Особенно (липователем) искусственным ведением следствия 
занимались: ДЕМЧУК, КОРОЛЕНКО, КАЛИСТНЫЙ и ЗАЛЕССКИЙ.  

ДЕМЧУК и КОРОЛЕНКО допускали, как потом выяснилось, 
подписывать протоколы допросов свидетелей своей же рукой[,] записывая 
в протокол показания того или иного свидетеля, без его ведома. 

Таких случаев теперь выявлено несколько. 

ЗАЛЕССКИЙ, как говорили между собой ДЕМЧУК и КОРОЛЕНКО, делал 
еще так: поедет по селам, ему штатные свидетели подпишут чистые 
бланки протоколов допроса, после чего он приезжает к себе, в канцелярии 
заполняет протокол в той редакции, которая ему необходима.  

КОРОБЦОВ сам лично фиктивных протоколов не составлял, но о том, 
что их составляли выше упомянутые лица — знал, и давал указания, как 
нужно средактировать протокол. 

 

Рапорт составил, быв[ший] секретарь Долинского РО НКВД 

ГОНЧАРОВ 

ВЕРНО:         [подпись]. 

 
 

ГДА СБ України (Київ). Ф. 5. Спр. 38809. Т. 2. Арк. 1-4.  

 

URL-доступ до джерела: http://istmat.info/node/64026   
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ЖИТТЄВА ДОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕЛІГЕНТА 
 

Відомості, які я отримав від головного зберігача фондів Музею 
історії Долинського району Віктора Маруценка, зацікавили мене долею  
професора Дмитра Калкатіна, який 1-го листопада 1883 року народився 
у с. Федорівка Олександрійського пов. Херсонської губ. (ймовірно, нині 
– Федоро-Шулічине Долинського р-ну Кіровоградської обл.). 

Зацікавила тому, що, по-перше, за даними сучасної енциклопедії, з 
1931 р. доля його була невідома, а по-друге, батько мій – і уроженець 
Долинщини і професор, а працював в Українській сільськогосподарській 
академії (нині – Національний університет біоресурсів і 
природокористування України), а до цього ВНЗ колись увійшов Київський 
інститут ветеринарії, створений і стараннями Дмитра Єлисейовича Калкатіна. 

Дмитро Калкатін – син майора у відставці Єлисея Єгоровича 
Калкатіна, відповідно, походження мав дворянське*. Скупі відомості 
про його батька віднайшов у довідковому виданні “Список 
землевладельцев Александрийского уезда на 1896 год”, де 
повідомляється, що він мав звання майора у відставці та володів 
землями у с. Костянтинівка Федорівської волості.  

Подальші пошуки дали нам ще деякі відомості з Держархіву 
Одеської області: "10. Касательно документов отыскивающих 
дворянства вахмистра Егора и писаря Семена Калкатиных", а в тому ж 
архіві з метрики Петриківки (Нової Праги) за 1831 р.: "1-го поселенного 
ескадрона младший вахмистр Егор Васильев сын Калкатин". 

Маємо таку чоловічу лінію Калкатіних (роки життя): 

1. Василь (прибл. 1790-?),  

2. Єгор (прибл. 1820-?), 

3. Єлисей (прибл. 1850-?), 

4. Дмитро (1883-?). 

У довідниках та інших джерелах є згадка про такі поселення в 
наших краях: ‚Калкатиновка (Калкатино Поле) деревня, балка 
Вершинки Висуни, дворов 9, жителей 54 (27 муж. и 27 жен.), … 
Калкатина хутор, дв. 2, жит. 30 (18 м. и 12 ж.)‛. 

Коли саме з’явилось поселення Калкатинівка у міжріччі Бокової і 
Боковеньки і чи засноване воно саме Васильом Калкатіним, невідомо, 
але вже  бачимо його на картах 1830-х рр.  

Пізніше Дмитро Калкатін в автобіографії про своє дитинство 
напише наступне: ‚Народився р. 1883 в с. Хведоровці Олександрійського 
повіту Херсонської губернії. Батько був майором в одставці, мати – 
                                                

* Етимологія прізвища Калкатін (вірогідно, змосковлене від Калкатин) має 2 версії – 
прізвище виникло від назви річки Калка і слова “тин”; походить від волоського слова 
“calcat” – “випрасований”, можливо так назвали людину, яка виглядала незвично 
охайно, а відповідно син Калката – Калкатин. 
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дочка дрібного землевласника-дідича й обоє належали до дворян, не 
вписаних в родословну книгу; мали маєток – хутір в 13 десятин 
(Ймовірно, хутір Калкатина. – Прим. авт.)  і жили на пенсію, дуже тоді 
малу. До 10-ти років працював по господарству: пас худобу і т. и. 
Розважався з селянськими дітьми і часто з ними ж і працював‛. 

Ймовірно, з цього і його українство. Бо скількох ми знаємо 
степовиків-дворян, які визнавали себе українцями? Обмаль… 

Далі дізнаємось, що ще юний Дмитро Калкатін вступає до 
Єлисаветградського духовного училища, а згодом переходить до 
Одеської духовної семінарії (1905). Чомусь далі він кардинально змінює 
напрямок і того ж 1905-го вступає до Харківського ветеринарного 
інституту. Можливо, це класична проблема батьків і дітей – батьки 
бачили його майбутнє в церковному служінні (в автобіографії він пише 
– ‚був відданий в ‚Духовное училище‛ в Єлисаветі”), а сам Дмитро обрав 
шлях ветеринарного лікаря.  

 

 
Одеська духовна семінарія 

 

В Харкові ще студентом стояв на обліку в жандармерії, в 
документах якої він фігурує під псевдонімом “Мішок”. Був членом 
партії українських соціал-революціонерів. У своєму життєписі Калкатін 
з часом напише: ‚Вчився в ВУЗ-і на свої заробітки: репетиції, газетна 
робота і т.и‛.  Харківський Ветеринарний інститут Д. Калкатін закінчив 
з вищою атестацією (cum ex laude) в 1910 році. 
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Харківський ветеринарний інститут 

 

Далі у своїй CV Дмитро Єлисейович дописує наступне (лексика 
оригінальна, без виправлень тут і далі): ‚3 р. 1910-го, одержавши 
диплом ветлікаря, поїхав служити в Закавказзя (прим. автора – 
Єреванська губернія), бо на Вкраїні не сподівався одержати посаду 
через ‚підмочену‛ політичну репутацію (р. 1905–1907), – була небезпека, 
що не затвердить на посаді губернатор. У Закавказзі, перебуваючи на 
посаді повітового ветлікаря, переводив боротьбу з чумою на в. р. 
худобі. Р. 1912-го, рахуючи, що політична репутація за 2 роки досить 
підсохла, повернувся до дому і одержав посаду санітарного ветлікаря в 
м. Єлисаветі на Херсонщині, де головним чином проводив боротьбу з 
сапом на конях, горбковицею на в. р. худобі і екансениною на собаках. 
Тут увійшов в коло ветлікарів земських і почав жити однім з ними 
земським громадським життям, беручи активну участь в зборах, 
з’їздах і нарадах. Р. 1915 – був запрошений на посаду санітарного 
ветлікаря і консультанта в м. Васильків на Київщині, де організував 
ветеринарно-бактеріологичний діагностичний кабінет і, проводячи 
там досліди, обслуговував не тільки ветеринарію, а й медицину. Але 
пробувши там рік, знову повернувся до м. Єлисавету на попередню 
посаду з мотивів родинних‛. В іншому документі він напише – ‚не 
погодилася переїхати дружина‛. 

Згодом в дещо іншій версії він пише про свою службу на Київщині: 
‚р. 1913 перейшов у м. Васильків при повітовій земській управі, де 
влаштував ветеринарно-діагностичний кабінет для бактеріолочних 
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досліджувань заразливих хороб на живинах і де керував боротьбою з 
пошестями, які були тоді в межах повіту‛. 

За час перебування в місті Єлисавет під псевдонімом “Мітріч” 
(іноді – “М-рч”) публікувався у газеті “Голос Юга” (Єлисаветград). 
Перша знайдена стаття датується номером 71 від 25.03.1912 і 
називається “Как я опять стал елисаветградцем”. А вже з наступного 
номера і майже в кожному випуску починається серія невеликих 
статей під загальною назвою “На тему дня”, в яких вміщені 
фейлетони, іноді примітивні, а пізніше досить гострі, дотепні. В 
центрі уваги фейлетонів – міщани, трамвай, а з 1914-го – німці, автро-
угорці, кайзер, а також критика різноманітних статей в російській, 
німецькій і галицькій пресі. Деякі статті замовлені, наприклад, про 
користь холодильника, вибори в Державну думу, інші на різні теми – 
від забруднення річок до авіаторів. Кілька статей підписані 
справжнім іменем – “Д. Калкатін” або “Д. К-ь” і “Д.К.”. Наприклад, 
професійна “Животноводство и ветеринария в Херс. губ” (№251 від 
31.10.1912), декілька – на  театральну тематику.  

Згодом з тієї ж біографії дізнаємося, що ‚коли розпочалась війна з 
Німетчиною (імперіалистична), був запрошений Комітетом Земсоюзу в 
лави ветперсоналу, працюючи на фронті і на посаді завідуючого 
ветшпитальом при ІХ армії служив в Земсоюзі 1 рік. З цього місця було 
мене запрошено Київською губерніяльною земською управою на посаду 
епізоотичного ветлікаря до м. Київа‛. Ще можна додати, що під час І-ї 
Світової служив на Південно-Західному фронті (Румунія, Австрія).  

Після фронту повертається до Києва. Про це він пише в анкеті: 
‚Київ, губ. зем. управа – епізоотичний ветлікарь – 1916 – 1917. Київ, 
губземвідділ 1917 – 1919‛, в іншому документі – ‚зайняв посаду 
помічника завідуючого Супротичумною станцією на Київщині. З цієї 
посади того ж року перейшов на посаду лаборанта Київської 
Ветеринарно-Бактеріологичної лабораторії. Перебуваючи на цій посаді, 
одночасно готувався до магістранських іспитів, які склав при Київським 
Ветеринарно-Зоотехничнім Інстітуті року 1922‛. 

Але як дійсно склалася доля Д. Є. Калкатіна на початку українських 
визвольних змагань 1917–1919 рр. встановити зараз важко, бо маємо 
документи, зокрема власноруч написані, тільки часу більшовицької 
окупації і відповідно написані за потребою часу. Можна зробити 
однозначний висновок, виходячи з попередньої діяльності, документів 
та підручників написаних ним українською, що Дмитро Єлисейович, як 
мінімум співчував боротьбі українців за свободу. Навіть за режиму 
більшовиків він пише про себе, як про члена однієї з українських 
партій, якій ‚інколи допомагав – складав відозви, ховав товаришів од 
полиції і т. п. Увійшов в організацію через те, що перебуваючи ще в Дух. 
Семинарії, читав багато відповідної літератури і, тому, мав певний 
погляд… Коли дізнався раз, що поліція хоче зробить обшук помешкання 
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в Єлисаветі – коли був студентом – то втік на кілька місяців у Харків. 
Обшук було зроблено без мене і на тому справа й закінчилась… 
Національність – українець. Рідна мова – українська‛.  

У 1919 р. він опиняється в Єкатеринбурзі й працює там, як ветлікар. 
Чому він там опинився, встановити не вдалось.  

Далі в “СіВі” пише: ‚Завдяки проханням моїм і ветеринарних 
осередків України, як військових так і громадських, був відряджений з 
Катеринбургу (де між иншим тимчасово виконував обов’язки 
завідуючого відділом ветеринарії при ГЗУ, організовуючи цю частину) до 
Вкраїни. Сюди мене тягло національне почуття і свідомість того, що 
на Вкраїні я можу бути більш корисним для роботи. На Вкраїну прибув в 
день захоплення Київа поляками, а роботу знайшов у Полтаві. Це було 
Окрветуправління Київської округи, де мене було призначено на посаду 
помішника Начуправління, а потім начвідділа культ-вет-освітнього. На 
останній посаді головним чином складав популярну літературу і 
листовки і т. и. Р. 1921 був переведений на посаду пом-діввета 45 і після 
кількох місяців був зовсім звільнений від військової служби по зрісту. 
Того ж року одержав посаду лаборанта в Ветбакінстітуті, в якому 
працюю і зараз, працюючи одночасно в Київськім Ветеринарно-
зоотехничнім Інстітуті на посаді професора Патології і терапії 
інфекційних хвороб та епізоотології і тимчасово виконуючи там 
обов’язки декана Ветеринарного факультету‛. 

Д. Є. Калкатін став першим завідувачем 
кафедри патології та терапії пошесних хвороб з 
епізоотологією. В ті роки кафедра та інфекційна 
клініка знаходились на території сучасної 
меблевої фабрики ім. Боженка. Це в той час були 
околиці Києва, навколо проживали люди в 
невеликих будинках, тримаючи різноманітну 
худобу. Таке розташування забезпечувало 
постійний приплив пацієнтів і відповідно 
допомагало викладачам не втрачати практичні 
навички, а студентам такі навички здобути. 

Калкатин затвержений деканом Київського 
Ветеринарного Інституту постановою Колегії Г-ти 
від 31 березня 1924 р.  

В анкеті на 15/ІІ/1927 – професор патології й терапії інфекційних 
хвороб з епізоотологією; декан Ветфаку; спеціальність – епізоотологія і 
мікробіологія; володіє мовами: а) читає – українською, російською, 
французькою, б) пише – українською, російською, в) може викладати – 
українською, російською; з р. 1922 до цього часу в Київському 
ветеринарно-зоологічному інституті викладає українською мовою. 

 
Д.Є. Калкатін 
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У своїх статтях Дмитро Єлисейович звертав увагу на 
малоефективність семінарів, ратував за збільшення наочності в науці в 
цілому. 

На 1928–1929 навчальний рік був переведений до 1 групи 
професорського складу. 

Певний час Калкатін Д. Є. був директором Київського 
ветеринарного інституту. При ньому в 1930—1931 pp. на околиці міста 
було збудоване нове приміщення епізоотологічного корпусу клінік та 
добре оснащений стаціонар на 18 боксів для ізольованого утримання 
інфекційно-хворих тварин. Професор Калкатін був відомим фахівцем у 
галузях ветеринарної медицини, мікробіології, епізоотології та 
імунології. Дмитро Єлисейович встиг написати кілька наукових книжок, 
зокрема у співавторстві: 

 Ветеринарний порадник для селян / Склали: асистент П. І. 
Гіммельрейх, проф. Д. Є. Калкатін, проф. А. К. Скороходько, проф. В. І. 
Стеллецький. За ред. проф. А. К. Скороходька. – Харків: "Радянський 
селянин", уряд друк. ім т. Фрунзе, 1927. – 204 с., з 125 мал. ; 26x17 ; 3000 
экз. 

 Популярна ветеринарна енциклопедія / Склали: проф. В. В. 
Боровський, ст. асист. П. І. Гімельрейх, проф. Д. Є. Калкатін, ст. асист. О. 
М. Корсунський вет. лікар З. Д. Пєресада, вет. лікар О. І. Руденко, проф. 
А. К. Скороходько, проф. В. І. Стеллецький, проф. К. І. Туркевич. – 
Харків: Радянський селянин, 1930. – 416 с. 

І власну – Дмитро Калкатін є автором першого підручника з 
епізоотології українською мовою: 

 Патологія і терапія інфекційних хвороб з епізоотологією / 
Київ, 1931.  

Наприкінці 1920-х рр. почався черговий етап знищення всього 
українського, хоча чомусь до цього часу в нашій країні згадують лише 
так званий “великий терор” 1937–1938 рр. Після майже 30 років 
незалежності геноцид більшовиків проти українців замовчується!  

Дмитро Калкатін був заарештований у справі ветлікарів у рамках 
загальної справи проти СВУ (Спілка Визволення України).  

Не можу також не згадати, що в 1930 році був розкуркулений його 
родич, колишній дворянин Яків Миколайович Калкатін (1877 р.н.), який 
проживав в поселенні Калкатинове Долинського р-ну Криворозького 
округу і займався сільським господарством. 

В кримінальній справі Дмитро Калкатін фігурує як один з трьох 
основних обвинувачених – організаторів “контрреволюційної 
організації ветлікарів”, яка ставила за мету повалення більшовицької 
влади і повернення УНР.  
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Обвинувачення Київським 
апаратом ГПУ було висунуте 17 
березня 1931 р. за статтями 
54/7 та 54/11 Карного Кодексу. 
Цього ж дня відбувся арешт 
професора Калкатіна. Ордер 
ГПУ на “трус” від 17 січня 1931 
р., обшук проведено 31 січня 
1931 р., вилучено особисту 
переписку (в справі не 
знайдено), рушницю для 
полювання “Ідеал” № 18199, 2 
ящики з патронами. 10 січня 
1931 р. було написано анкету 
обвинуваченого.  

Згідно з випискою з 
протоколу 31/216 від 22.03.31 
по справі 51/10690 Київського 
оперативного сектора ГПУ 4-х 
фігурантів справи, у т.ч. 
Калкатіна Д. Є., було 
засуджено до найвищої міри 
покарання – розстрілу, але 
термін змінено на ув’язнення 

в концтаборах строком на 10 років з 18.03.31. 

Крім цього, в архівній справі є виписка з протоколу від 10 серпня 
1936 р., а також довідка видана професору Калкатіну в 1935 р. про 
скорочення терміну ув'язнення до 7 років. Цьому передувала заява від 
26 лютого 1934 р. професора з проханням про перегляд справи й 
скорочення терміну ув’язнення, а також характеристика з місця 
ув’язнення – ‚совхоза НКВД‛.  

З довідки-характеристики правління радгоспами ГПУ від 26 лютого 
1934 р. стає відомо, що колишній професор працював ветлікарем в 
радгоспі ГПУ №1 ім. Балицького упродовж 08.04.1931–01.06.1933 р., що 
Дмитро Єлисейович також працював старшим ветлікарем в совгоспі ГПУ 
ім. Шевченка (яка назва концтабору!), згодом заступником завідувача 
ветлабораторії у радгоспі № 1 ім. Балицького, потім старшим ветлікарем 
зерно і м’ясорадгоспа (колишнього Індустріального), проводив роботу 
по всіх радгоспах Харківської та Чугуївської груп. В останній групі з 
червня 1933 р., при цьому місце проживання – х. Іванівка Чугуївського р-ну, 
радгосп ГПУ. З 20 листопада 1934 р. в радгоспі № 5 Індустріальному 
(головна контора в с. Граково) на посаді ветлікаря свиноферми 
одночасно в. о. завідуючого ветеринарного діагнозтичного кабінета. 

 

Титульна сторінка кримінальної 
справи професора Калкатіна 
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10 серпня 1936 р. постановою судової трійки НКВД строк 
скоротили до 7 років. 

В березні 1941 р. 2-й відділ НКВД просить на Калкатіна Д.Є. повну 
довідку у 6-го відділення 1 спецвідділу НКВД УССР. За цією довідкою 
його звільнили 18 травня 1938 р. 

Наступний документ в справі – від 10 вересня 1957 р., коли 
почалося розслідування з питання реабілітації. 

21.08.1958 була відправлена вимога на довідку по проф. Калкатіну 
від слідчого управління КГБ УССР. Пізніше в 1958 р., після багатьох 
аналогічних вимог, з Комі АССР прийшла довідка, що проф. Калкатін 
був звільнений з б/Локчимлага НКВД і переїхав на вибране місце 
проживання в м. Астрахань, але за запитом КГБ Києва до КГБ 
Астрахані і області надійшла відповідь, що таких в їхній картотеці не 
значиться. 

03.09.1960 Калкатіна Д.Є., як і інших 14-х фігурантів “справи 
ветлікарів” визнали невинними ухвалою колегії з кримінальних справ 
Верховного суду УССР “за недоведеністю висунутих звинувачень” і 
скасували постанову судової трійки при ГПУ УССР від 22.03.1931. До 
нової постанови у цій справі слідство тривало з 1958 р., ним було 
встановлено, що обвинувачені були вимушені обмовити себе, на чому 
і базувалось обвинувачення в 1931 р. Проти них використовувалися 
недозволені законами методи допиту, що було також підтверджено 
згодом і колишніми слідчими в цій справі. Всі фігуранти справи були 
реабілітовані. 

Відомостей про подальшу долю професора Калкатіна і його 
родини не маємо… 
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ХУДОЖНИК ІВАН САВЕНКО ТА ЙОГО РІД 

 

Вперше згадку про художника 
Івана Григоровича Савенка 
(17.01.1924 – 17.12.1987) зустрів в 
біографічному довіднику 
В. Г. Маруценка [6, с.115–116].  

Музей історії Долинського 
району став ініціатором випуску 
Укрпоштою конверту з 
зображенням уродженця 
села Варварівки Івана Савенка, 
якого в шестирічному віці у складі 
родини було вигнано з власної 
оселі й кинуто в товарний вагон, 
який прямував до далекого та 
безлюдного Сибіру... 

Віктор Маруценко на початку 
2010-х років звернувся до мене з 
проханням віднайти нащадків 
відомого художника і сприяти 
передачі в фонд музею картини або 
малюнка Івана Григоровича. Через своїх друзів вдалося знайти сина 
художника, Миколу Івановича Савенка, який проживав в Санкт-
Петербурзі й також став шанованим митцем. Друзі тепло 
відзивалися про нього і були раді спілкуванню з художником, яке 
відбулося в його майстерні. Він люб’язно передав в Долинський 
музей альбоми свого батька, Івана Григоровича.  

Ось, що нам відомо про Миколу Івановича Савенка:  

“Член Союзу художників РФ, народився в 1957 році в Ленінграді. 
Випускник Інституту ім. І. Е. Рєпіна, вчився в майстерні Б. С. Угарова, 
вдосконалював свою професійну майстерність у Творчій майстерні 
Академії Мистецтв СССР під керівництвом Народного художника 
СССР В. Ф. Загонека. Художник Микола Савенко – майстер з великим 
творчим діапазоном, найбільш відомий як пейзажист великого 
поетичного обдарування. Роботи художника знаходяться в музеях і 
приватних колекціях РФ та за кордоном. З 1980 року він постійний 
учасник групових виставок Союзу художників РФ. Відомо про його 12 
персональних виставок в РФ та за кордоном з 1991 по 2015 роки‛.  

 
Художник  

Іван Григорович Савенко 
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Мені вдалося кілька разів 
поспілкуватися з Миколою Івановичем 
по телефону. За його спогадами, 
одного разу вони з батьком приїздили 
відвідати родичів в селі Варварівці 
Долинського району. Було це ще в 
1980-х роках. На жаль, в 2017 році 
Миколи Івановича не стало. 
Виявилось, що він хворів і відійшов від 
нас у віці 60 років. 

Не хотілось би повторювати в цій 
статті досить відому біографію Івана 
Григоровича, яка доступна і на 
інтернет-ресурсах. Тому акценти 
ставив на іншому. 

Дізнавшись, що я займаюся 
родоводом і краєзнавством, 
племінник Івана Григоровича Андрій 
Савенко, який проживає в м. Москві, 
звернувся до мене з проханням 

дослідити їхній родовід, який має корені в селі Варварівці.  

В першу чергу, я звернувся до метричних книг Варварівської церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці (діяла з 1798 року), а також церков сусідніх 
слобід Гурівки, Верблюжки та інших, де церкви почали діяти раніше [1].  

Виявилося, що Савенки з'являються в метриках Варварівки тільки в 
1820-х роках, а до того – жодної згадки. Але такий собі генеалогічний ребус 
вдалося розгадати через аналіз імен, шлюбів, народжень дітей тощо.  

Результат наступний. Виявилося, що Савенки – козацького роду 
(Варварівка, в основному, заселялась колишніми реєстовими та 
запорозькими козаками) і походять від Сави Кобзаренка. Одна гілка 
нащадків Сави Кобзаренка залишилась Кобзаренками (згодом їх 
нащадки фігурують, як Кобзарі). Інша – стала Савенками, ймовірно від 
вуличного прізвиська, яке дали за ім'ям першого поселенця роду – 
Сави. Поступово склався наступний родовід: 

1. Сава Кобзаренко (1732–1823). Зустрічається серед перших 
жителів слободи Варварівка в метричній книзі села Гурівки за 1785 рік 
разом з дружиною Уляною. Також Сава Кобзаренко фігурує в справі 
1798 року про будівництво церкви в слободі Варварівка [4, с.107]. 

2. Іван Савович Савенко-Кобзаренко (1774–1825). 

3. Яків Іванович Савенко (прибл. 1810 – ?). 

4. Тимофій Якович Савенко (1865 – ?). 

5. Григорій Тимофійович Савенко (1883 – до 1941). 

6. Іван Григорович Савенко (1924 – 1987). 

 
Афіша останньої прижиттєвої 

виставки М.І. Савенка 
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7. Микола Іванович Савенко (1957 – 2017). 

Рід матері Івана Григоровича – Пазенки. В згаданій справі про 
будівництво церкви за 1798 рік фігурує перший з них – Микита 
Пазенко, який з'явився в Варварівці в 1786 році як переселенець з 
Підпольської України (інформація з опису втрачених фондів 
Держархіву Дніпропетровської області). 

Після захоплення влади більшовиками постраждали й Пазенки з 
Варварівки, а деяких з них просто знищили: 

– Пазенко Прокіп Васильович, 1873 р. н., селянин, позапартійний, 
малописьменний, тесляр центрального складу тресту "Кривбуду". 
Звинувачений в належності до повстанської організації, розстріляний в 
1938 році. Реабілітований в 1957 році. 

– Пазенко Яків Федорович, 1887 р. н., селянин, позапартійний, 
освіта початкова, швець-кустар. Звинувачений у приналежності до 
повстанської організації, розстріляний в 1938 році. Реабілітований  в 
1957 році [8, с.690]. 

Але такі роди, як Савенки-Кобзаренки, Пазенки та багато інших, 
сторіччями були вільними людьми і ніякі зайди не змогли зробити з 
них рабів. Вони були, є, і будуть вільними. Це підтвердилося і на ділі.  

Під час російсько-української війни, “завдячуючи” кремлівським 
ЗМІ, значна частина росіян і навіть українців, які проживають в РФ, з 
неповагою, а іноді з ненавистю ставляться до українців в Україні, а 
також до тих, хто думає не так, як вони. Та Андрій Савенко оформляє 
дозвіл на вивезення та передає в Обласний художній музей (м. 
Кропивницький) картину свого дядька Івана Григоровича "Портрет 
Євдокії Пазенко" (портрет матері), а також дві мініатюри руки майстра 
в Музей історії Долинського району. Крім того, на значну суму він 
придбав необхідне обладнання і передав його до Державного архіву 
Кіровоградської області (ДАКрО). 

З Андрієм Петровичем Савенком ми багато розмовляли під час 
його перебування в Україні. Відвідали і рідну для Савенків Варварівку. З 
розмов з ним стало зрозуміло, що він стоїть над ідеологічним пресом 
та сприймає все, що відбувається між сусідніми країнами, досить 
критично і прагматично. 

Ось, що про цю подію пише офіційна хроніка міста 
Кропивницького:  

"11 грудня 2017 року до фондового зібрання Кіровоградського 
обласного художнього музею передано картину відомого майстра 
пензля, художника-земляка Івана Григоровича Савенка. Картину із РФ 
привіз і передав племінник митця Андрій Петрович Савенко. На картині 
зображений портрет бабусі Андрія Петровича, матері Івана 
Григоровича Євдокії (Явдохи) Пазенко.  
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17 грудня 2017 року минає тридцять років з дня смерті митця. На 
Батьківщину він повертається одним із найважливіших написаним ним 
твором – портретом матері, який було передано до фондового 
зібрання Кіровоградського обласного художнього музею: Савенко І.Г. 
"Хлібороб Євдокія Пазенко", 1969 рік, полотно, олія; 120 х 96,5 см. 

Також, 11 грудня 2017 року, до фондів Музею історії Долинського 
району було передано декілька ескізів митця". 

Статтю краєзнавця Володимира Поліщука “Портрет матері 
художника Івана Савенка” про цю подію розмістила на своїх шпальтах і 
відома всеукраїнська газета “ДЕНЬ” [7].  

 

  
1. А.Савенко і автор. Передача картини в Музей мистецтв Кіровоградської 

обласної ради (Кропивницький).  

2. А. Савенко і В. Маруценко. Передача мініатюр в Музей історії 

Долинського району. 2017 

 

А головний зберігач фондів Музею історії Долинського району 
заслужений діяч культури України Віктор Маруценко відреагував на цю 
подію так: "Я ніколи не думав, що у нас на стінах будуть висіти роботи 
такого визначного митця, як Іван Савенко. Дивлюсь на ці чудові 
мініатюри, але не можу повірити в це!‛.  

Нагадаю читачам, що Іван Григорович Савенко вчився в Київському 
художньому інституті (далі – КХІ) з 1944 по 1950 роки.  

Про нього згадує визначна українська мисткиня Тетяна Яблонська 
(1917–2005), на той час – викладачка інституту. До Вашої уваги 
фрагмент її статті:  

‚Відразу після закінчення війни серед студентів і викладачів КХІ 
загальною любов'ю і повагою користувався Ваня Савенко, який щойно 
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вступив до нас. Всіх дивувала і підкорювала його незвичайна любов до 
мистецтва, до своєї роботи художника. Тоді, нещодавно втративши на 
фронті праву руку, він з неймовірною вірою в успіх, долаючи великі 
труднощі, вчився працювати лівою. І працював прекрасно. 

 

 
Залікова книжка І. Г.Савенка – студента Київського художнього інституту 

 

Його дипломна робота відрізняється високою майстерністю. Вона 
виразна по малюнку і наповнена єдністю мальовничого тону і 
виконання. Вона постійно експонується на стінах музею інституту. 

Як радісно нам, особливо киянам, зустрічати згодом на всесоюзних 
виставках повні справжньої поезії сріблясті пейзажі нашого доброго 
товариша, тепер відомого художника І. Г. Савенка‛ [12].  

Доречно тут нагадати слова самого Івана Григоровича, які він 
написав перед лекцією студентам вже пізніше, коли був відомим 
майстром:  

‚Повсякденна, невтомна праця. Ось основа знахідок і розвитку 
власного художнього прийому. Вибрати професію художника-
пейзажиста можна тільки в тому випадку, якщо є справжня 
пристрасть до природи і схильність до наполегливої та впертої 
роботи кожного дня‛. 

Такі слова, крім іншого, розвінчують великою мірою 
розповсюджений міф про те, як легко бути художником. Читаючи 
записки митця, статті про нього тих, хто його добре знав, 
пересвідчуєшся в правдивості твердження про невтомну працю. До 
кожної своєї серйозної роботи майстер робив велику кількість 
замальовок – творчо горів і шукав, робив часті виїзди на природу, в 
тому числі й дуже далекі. 

                                                

 До Української художньої виставки в Москві в 1951 році відомим видавництвом 

“Искусство” була випущена листівка з зображенням дипломної роботи І. Савенка. Сама 
робота експонувалася в Третьяковській галереї. 
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 Згадуючи свої роки 
навчання в Київському 
художньому інституті, він 
з великою вдячністю 
розповідав про свого 
вчителя – народного 
художника України Георгія 
Петровича Світлицького 
(1872-1948), котрого 
називають “митцем, який 
оспівав Україну”. 

А далі було навчання в 
аспірантурі при Інституті 
живопису, скульптури та 
архітектури ім. Рєпіна в 
місті Ленінграді (нині 
Санкт-Петербург).  

Нагадаю, що саме 
приклад Рєпіна дав силу 
молодому Івану Савенку в 
боротьбі за життя та 
повноцінну творчість, 
коли він втратив праву 

руку і, здавалося, головний сенс буття – писати картини. 

З книги одного із засновників Пермської художньої галереї, 
відомого мистецтвознавця М. Серебренникова 
дізнаємося, що вже в 1957 році картини Івана 
Савенка виставлялися на всесоюзних 
виставках, про які автор згадує як ‚про глибоко 
щирі, повні ліричних почуттів з дивною 
мальовничою красотою роботи‛ [9, c. 56]. 

А в 1967-му році в Ленінграді накладом 
2200 примірників виходить невелика книга 
Анни Ільїної "Иван Григорьевич Савенко", у якій 
використані фрагменти  розмов з художником, 
а також, крім іншого, з великою майстерністю 
та захопленням описані всі три картини його 
дисертаційних полотен [3]. 

Про першу персональну виставку Івана 
Савенка в Московському виставковому залі 
Союзу художників писав центральний 
совєцький орган – газета "Правда" [11]. 

 

Іван Савенко за роботою 

 
Титульний аркуш 
книги А. О. Ільїної 
про І. Г. Савенка 
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І. Г. Савенко з відвідувачами персональної виставки 1973 року 

 

Єдине – стаття написана в суто ідеологічному дусі, а дитинство Івана 
подається, як проведене серед ‚неоглядных просторов, високого неба, 
белых хат в зелени садов, безбрежных хлебных полей и задушевных 
песен родного края‛. Отаке блюзнірство. Якщо уявити з якими 
почуттями це читала мама митця, стає ніяково... 

Для більшого розуміння, де родина Савенків насправді опинилася, 
хотів би відправити читача в географічну подорож до Губахи Пермського 
краю (хоча б он-лайн – це зараз доступно завдяки картам Google Maps), а 
також подивитися на середні температури, які жителям посилає природа 
в тих краях – середня температура взимку –18°С, часто до –40°С, ще в 
квітні можливий мороз –25°С; влітку найтепліший місяць липень з +15°С в 
середньому, але переважають вітри з півночі – це коротко, бо в тих краях 
присутні й інші “приємності”.  

Також до Вашої уваги красномовна ілюстрація однієї з тих ‚білих 
хат в зелені садів‛ – світлина 
хати, де жила багатодітна 
родина Савенків. 

Повертаючись до творчості 
художника Савенка, наведу ще 
одну згадку зі статті його земляка, 
який народився в селі Інгуло-
Кам'янка, відомого художника і 
поета А. В. Німенка (1925-2006), 
який до того ж і навчався разом з 
Іваном Савенком у Київському 
художньому інституті і добре його 
знав: 

 
Будинок Савенків у м. Губаха 

Пермського краю 
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"Ще в аспірантурі Академії мистецтв Іван написав портрет 
матері під назвою "Портрет Євдокії Пазенко". Надзвичайно виразні 
руки матері. Важкі, стомлені руки, лише на мить в перепочинку, а 
погляд, прямий на глядача і в себе. Обличчя літньої, ще міцної жінки з 
печаттю пережитого у всьому виразі (згадки про вигнання з села з 
дітьми, поневіряння на чужині). Мати змальована у своїй хаті – на тлі 
вишитих рушників, як втілення опори, стійкості, духовної гідності, 
непоказної доброти. І ця доброта була в творчості сина Івана, що так 
багато зазнав горя вже з 6 років і з наполегливістю творив на міцній 
життєвій основі, овіяній мрією і поезією".  

 

 
“Хлібороб Євдокія Пазенко", 1969 рік, полотно/олія; 120 х 96,5 см. 
(Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради, м. Кропивницький) 
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До згадки Німенка хочеться додати такий рядок з вірша Івана 
Драча “Балада про вузлики‛: ‚Мені і досі її руки світять…‛. 

Вдивляючись в очі Євдокії Йовівни, бачимо великий смуток за 
втраченою Батьківщиною, пережите за роки вигнання горе. В її очах 
кожен з мільйонів українців може побачити свою маму, бабусю чи 
прабабусю, у котрих була схожа доля. Знаючи долю своєї бабусі, я бачу 
її рідні очі... Ті ж нелюди-більшовики в 1944-му її чоловіка вислали 
валити ліс до Сибіру, а згодом, у 1946-му, в неї відібрали усе, в тому 
числі рідну землю й домівку, разом з 5 малими дітьми (найстаршій 
було 7 років) вигнали на чужину, де, щоб вижити, вони побиралися. 
Така доля спіткала й десятки тисяч інших родин... 

В картині є і такі символічні речі, як Хліб і сніп колосків – без Хліба 
немає життя, а без колосків немає Хліба. А скільки праці вкладає 
селянин, щоб виростити ті колоски! Це і спомин про втрачену землю і 
пережиті голодування, коли кожен колосок був на вагу золота, а краще 
сказати, на вагу людського життя.  

Дослідниця  творчості Івана Савенка Розумовська Софія Василівна 
пише: "Я відчула, що слово Хліб він бачить завжди з великої літери. Він 
живе життям землі, яка народжує Хліб і турботами тих, хто працює 
на цій землі..." [10]. 

І це не порожні слова. Його батько, як і його діди-прадіди більше 
сторіччя вирощували Хліб. Іван Григорович добре розумів, що це таке. 
Сам він зізнався: "Я люблю більше за все роздолля і красу полів. Я можу 
безкінечно писати поля, бачу в них особливу поезію землі і людської 
праці" [10]. Відомо, що тема його дисертаційної роботи називалась 
"Рідні поля" (1954 рік), а складалася вона з серії картин – "Жито 
зелене", "Сіно прибране" і "Вересень". 

Повертаючись до символіки картини "Портрет матері", помічаємо, 
що митець написав Рушник – символ оберегу родини. Також бачимо 
Образ – ікону, яка, мабуть, батьками вивезена з Варварівки і була 
єдиним духовним зв’язком з Богом та рідною землею. Образ не був 
чітко виписаний Іваном Григоровичем з відомих причин – в 1960-ті 
роки набирає оберти чергове гоніння на релігію. Образ з рушником ми 
бачимо й на інших його портретах матері. 

В ті нелюдяні часи "будівництва комунізму" він не міг сказати 
більше…  

І нещодавно один з онуків Євдокії Йовівни повернув те добро, яке 
бабуся колись вклала в нього, на рідну землю у вигляді картини, 
етюдів, документів та альбомів. Коло завершено. 

Чоловік Євдокії Йовівни, Григорій Тимофійович Савенко, помер ще 
до ІІ Світової війни. На жаль, його світлини не збереглися. 
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Після важкого життя на Півночі 
Євдокія Йовівна Савенко (Пазенко) 
разом з трьома синами Павлом 
(1912 р.н.), Микитою (1916 р.н.) та 
Петром (1921-1974) з їхніми 
родинами повернулася в Україну, 
але не в Варварівку, де їх вважали 
ворогами-куркулями й зовсім не 
чекали, а в Кримську область, 
м. Саки, де і спочила. 

В 1980-х роках “битва з 
кулаками” вже втратила 
актуальність і наївні школярі, 
варварівські “червоні слідопити”, 
написали лист в той час вже 
відомому художнику Івану Савенку 
з проханням розповісти про себе, 
вислати фото і копії документів, 

навіть запрошували в гості [5]. 

Ймовірно, саме після цього листа Іван Григорович з сином 
вирішили все ж таки відвідати свою малу батьківщину, про що пізніше 
згадає Микола Іванович у розмові зі мною. 

На мій погляд, досить цікавими є і листи від совєцької організації 
"Художественный салон по экспорту", написані в 1970-х роках і 
адресовані І. Г. Савенку. В них повідомляється, що деякі з його робіт 
виставлені на виставці-продажі совєцького мистецтва в Японії і Лос-
Анджелесі (США) [5].  

Також племінник Івана Савенка, Андрій, розповів про згаданих уже 
братів свого батька. Павло та Микита тяжко працювали на вугільних 
шахтах Воркути. Це дало їм змогу завчасно вийти на пенсію та почати 
власну справу – бджільництво, щоб почуватися певною мірою 
незалежними.  Племінник згадує, що дядьки були глибоко віруючими 
людьми. Павло Григорович був старостою церкви в місті Саки. 
Показовим є такий факт: брати були незадоволені, що одного зі своїх 
синів Петро Григорович за бажанням своєї дружини назвав 
"неправославним" ім’ям Артур.  

Павло та Микита вороже ставилися до більшовицької влади й 
ніколи не вважали її законною. Ймовірно, такі ж почуття мав і Іван 
Григорович. Як художник, він далекий від так званого соціалістичного 
реалізму. В його роботах відсутня комуністична ідеологія. Він знайшов 
нейтральну тему – пейзаж. Іноді на своїх роботах зображував простих 
людей – геологів, робітників, селян. 

Дітей у старшого брата Павла не було, а ось у Микити було троє – 
Іван, Ніна і Віра. Кілька років тому пішов з життя Іван Микитович. Його 

 
Євдокія Івовна Савенко (Пазенко) 

з дітьми – Петром і Лідою 
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нащадки живуть в Феодосії та Сімферополі. Зв'язатися з ними, на жаль, 
не вдалося. 

Петро Григорович з дружиною Ніною Степанівною та молодшим 
сином з Криму переїхали до міста Одеси, де в спеціалізованій музичній 
школі-інтернаті ім. професора Столярського навчався їхній син Андрій 
(один з героїв цієї флоеми). 

Іван Савенко – прекрасний 
майстер пейзажного живопису. 
Відчуття кольору, сама 
колористика більшості 
пейзажних робіт викликає 
захоплення та піднесення. В 
неймовірній гаммі кольорів, які 
використовує майстер, бачимо 
його українську душу. Він сам 
колись писав: "Мені здається, 
що сама Україна з її багатством 
кольорів, задушевністю і 
ліричністю пісень, 
мальовничістю народних строїв, 
щедрістю і красою природи з 
дитинства виховала в мені 
митця... Я з хвилюванням чекав 
на весну, коли з далеких країв 
прилітали птахи, з'являлися 
бруньки на гілках дерев. 
Спостерігав, як тане весняний 
сніг, утворюючи озерця води, а 
земля, ще волога, застелялася 
зеленим килимом... Але більш за 
все я любив пору, коли починали 
колоситися хліби" [2]. 

Іван Григорович згодом згадував, що під час навчання у Києві 

великий вплив на нього, як митця, справила народна і класична музика 
[2].  

Відтоді, музика стає невід’ємною частиною його творчого 
світогляду. Ось що каже про це дослідниця С. В. Розумовська: "Іван 

Григорович дуже музикальний. До війни він і сам був музикантом. Він 

каже, що відчуває музику. Звуками наповнений для нього весь світ. Він 

чує дзвін повітря, пісню вечірньої тиші, слухає голос струмка, течії 
річки. Чує наспіви весняної природи. Його родина була музикальною" [10]. 

Вказувала на музикальність задумів художника і мистецтвознавиця 

А. Ільїна у своїй книзі про художника [3, c.18]. 

 
Іван Григорович Савенко на етюдах 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 

 230 

Дивним чином через покоління гени далекого пращура Кобзаря 
подіяли на митця, його близьких та рідних! 

Бо відомо, що його рідний брат Петро Григорович Савенко був гарним 
музикантом і писав свою авторську музику. Починав він працювати 
викладачем в музичній школі міста Лисьва Пермського краю. Є кілька 
пісень на його музику – ноти свого часу друкували сакські та одеські газети. 

Згодом, вже живучи в Ленінграді, одним з найулюбленіших місць 
творчості для Івана Григоровича та його родини стала Чернігівська 
область, місто Седнів і його околиці, куди він протягом десяти років (з 
1969 по 1979-й) приїздив робити замальовки до своїх великих відомих 
його полотен – "Чернігівські луки", "Во поле березка стояла" та ін.  

У 2019 році побував в Седневі і я зі старшим сином, де ми на власні 
очі переконалися в чарівній і неповторній красі природи околиць цього 
давнього поселення. Походили стежинами також навколо будинку 
творчості художників – саме тут і перебувала родина Савенків під час 
своїх багаторічних візитів.  

 

 
І.Г. Савенко "Чернігівський інтер'єр".  

1987, олія, полотно, 131х123. Музей м. Тула (РФ). 
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З пейзажними роботами Івана Савенка можна ознайомитися, 
використовуючи Інтернет, а також завітавши до згаданих музеїв. В 
останніх, окрім робіт митця, зберігаються альбоми його репродукцій. 
Маю надію, що і в фондах музею Київського художнього інституту 
(тепер Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 
збережена згадана дипломна робота художника і її можна побачити в 
оригіналі. 
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Висловлюю подяку братам Андрію та Артуру Савенкам (Москва й 
Одеса), Віктору Маруценку (Долинська) та Анні Кротовій (Зоткіній) 
(Санкт-Петербург) за допомогу в написанні цієї флоеми. Ілюстрації та 
ретро-фото люб'язно надані А. П. Савенком, нові світлини – з власного 
архіву автора.  
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РІД ДОЛИНСЬКИХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

 

 Долинський – досить поширене прізвище серед шляхтичів та 
козацької старшини Гетьманщини. Про кілька родів Долинських 
читаємо в Енциклопедії Історії України [1]. Відомості про Долинських 
є у виданнях про козацьку старшину Чернігівського, Київського, 
Полтавського, Переяславського та Стародубського полків 
Гетьманщини [2]. 21 особу Долинських знаходимо у праці 
В. М. Заруби “Козацька старшина Гетьманської України” [3], а також у 
книгах відомого історика та генеалога Кривошея В.  В. [4]. На 
Правобережжі Долинські зустрічаються також серед легітимованої 
шляхти Уманського, Чигиринського і Липовецького повітів [5]. 
Розв’язати питання походження Долинських, про яких йдеться 
нижче, допоміг дослідник з Криворіжжя Віктор Дерхо, який люб’язно 
надав матеріали Київського депутатського зібрання 1806 року. З них 
стає відомо, що Долинські походять зі шляхти Чигиринського повіту 
Київського воєводства гербу Косцєша, а батько Семен та дід Іван 
Долинські (братів Стефана й Івана, про яких далі) мають давні 
шляхетські коріння. 

Далі в цій флоемі простежується родинний зв'язок відомих у краї 
Долинських початку ХХ століття з Долинськими, які оселилися на 
берегах річки Бокової наприкінці ХVIІІ століття. 

 

 

І. Семеновичі 

В різних документах XVIII ст. зустрічаються 
два брати Долинські [6]: 

1. Стефан Семенович (*1747 – † 22.12.1822) 
– шляхтич, служив в Легко Кавалерійському 
Херсонському полку, прапорщик у відставці з 
30.12.1786 р.; 

2. Іван Семенович (*1757 – †26.10.1824) – 
шляхтич, корнет. 

 

 

Герб Косцєша  
(з Дворянської 

родовідної книги 
1804 р.) 

 
Підпис “Помещик прапорщик Степан Долинский” 
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Підпис ‚Помещик корнет Иван Долинский‛ 

 

Батько Стефана та Івана, Семен Долинський, народився в період 
між 1700 і 1730 рр. Батьками Стефана та Івана були Семен і Тереза 
Долинські з Подільського воєводства, Тереза з роду Гаєвських. Батьки 
Семена – Іван і Феофілія Долинські, “подстоли Галицькі гербу 
Косцєша”, Феофілія з роду Козарських [7]. На 1805 рік Стефан 
Семенович проживав з родиною в містечку Олександрівка 
Чигиринського повіту у власному маєтку і був внесений до першої 
частини дворянської родовідної книги Київської губернії [8]. 

Брати Стефан (Степан) та Іван Долинські мали чисельних нащадків, 
про деяких з них знайдені цікаві відомості, які наведені нижче в даній 
флоемі.  

Старший з братів, Стефан Семенович, одружився з Софією 
Данилівною [9], дівоче прізвище якої невідоме. Свої маєтки Мажарівку 
та Бойківку С. С. Долинський купив у майора Мажарова в 1787 році [10]: 

‚В уезде Елисаветградском: 787 года июля 20 дня от отставного 
прапорщика Степана Семенова сына Долинского явлена купчая, данная 
ему того ж года генваря 28 дня от отставного премьер-майора 
Матвея Гаврилова сына Мажарова на проданную им слободу, 
называемою Мажаровка, состоящую в Елисаветградском уезде, под 
коею состоит земли удобной 5800, неудобной 200 десятин, подданых 
мужеска пола 13, женска 13 душ, за 600 рублей‛. 

Маємо й інші відомості про маєтки С. С. Долинського [11]: 

 

звание дач и владельцев 
прежнего именования и при 
каких урочищах У
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какие выправки нужны 

сельцо Можаровка 
прапорщика Степана 
Долинского 

с правой стороны течения 
речки Боковой 

его ж, Долинского, в 
Скелеватке  

с правой стороны оной же 
речки 

340 

 

 

150 

100 

 

 

- 

Достались по купле от 
порутчика Михайлы Чорбы, 
именуемые теми ж 
прозваниями, по 6-й ревизии 
показано душ в двух 
деревнях: 150 душ 
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сельцо Секретаровка 
губернского секретаря 
Харченкова 

при балки Водяной по обеи 
стороны 

1502  

досталась по купле от 
прапорщика Долинского в 
1794 году, именовалась 
прежде Ивановкою, а ныне 
Секретаровкою, по 6-й 
ревизии 63 души показано  

 

Слободу Бойкову Степан Долинський в 1794 році продав меншому 
брату [12]: ‚Екатеринославского наместничества в Елисаветградском 
[повіті]: 794 года сентября 4 дня от корнета Ивана Семенова сына 
Долинского явлена купчая, данная ему того ж года мая 19 дня от 
прапорщика Степана Семенова сына Долинского на проданную им 
состоящую Елисаветградского уезда в урочище при речке Боковой 
против балки Каменоватой слободу Бойковку, под коею земли удобной 
1500 десятин, с населенными на оной подданными мужеска пола 25 
душами, и доставшуюся ему от майора Мажарова при речке Боковеньке 
удобной 900, а неудобной 100 десятинами землю, за 1100 рублей‛. 
 

 
Фрагмент сторінки з видання “Состояние землевладения в 

Александрийском уезде в епоху генерального межевания”, 1898 р. 

 

На фрагменті карти (на наступній сторінці), хоча і більш пізньої, ніж 
часи, про які йдеться в цьому підрозділі, добре видно розташування 
обох слобід Долинських – Бойкової (Бойківки) на лівій стороні річки 
Бокової при впадінні в неї балки Калинової (Калинуватої) і Мажарівки 
також на лівій стороні (на давніших картах кін. XVIII – поч. XIX ст. 
Мажарівку помилково розташовували на правій стороні). 

З метричної книги Покровської церкви с. Бокової за 1822 рік в 
розділі “Померлі” дізнаємось точну дату смерті Стефана Семеновича – 
22 грудня “помер поміщик Стефан Долинський в 75 років від 
натуральної [старості]” [13]. 

Деяку інформацію про його дружину, Софію Данилівну, 
знаходимо у “Ведомости о церквах” за 1840 р. [14]: ‚В деревне 
Мажаровке живет вдова помещица прапорщица София Данилова дочь  
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Долинская. Крестьян — 
дворов 15 1\2, 62 душ муж. 
пол., 48 душ жен. пол. В 5 
верстах [від церкви]‛. 

Майже через два роки 
після брата помирає Іван 
Семенович, про що 
дізнаємося з метричної 
книги Покровської церкви 
с. Бокової за 1824 рік: 26 
жовтня “помер поміщик 
сл. Бойківки у 66 років від 
натуральної [старості]” [15]. 

 

 

ІІ.І. Діти Стефана 
Семеновича 

Знайдені записи в 
метричних книгах різних 
поселень дають нам 
інформацію про дітей 
подружжя Стефана 
Семеновича та Софії 
Данилівни Долинських: 

1. Петро Стефанович 
– з метричної книги Покровської церкви с. Гурівки за 1787 рік [16]. 

 

04.10 Крестил иерей Василий Соколовский 
младенца Петра от родителей 
благочестивих прапорщика Стефана 
Долинского и жены его Софии 

восприемник был 
капитан 
Дионисий 
Тимковский 

 

2. Тетяна Стефанівна – в метричній книзі  с. Варварівки на 01 січня 
1801 р. хрещена племінниці Домникії, доньки Івана і Єфросинії 
Долинських [17], 

3. Сергій (нар. 1807) – з метричної книги (далі – МК) Покровської 
церкви с. Бокової за 1812 рік [18]: 

 

Помещика Стефана Долинского  

сын Сергей  

4 лет С  горячки 

 

4. Наталія Стефанівна – в метриці 1822 року Покровської церкви 
с. Бокової знаходимо запис про її вінчання 5-го листопада з поміщиком 

 

Фрагмент кольоризованої “карти Шуберта” 
(середина ХІХ ст.) 
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Єлисаветградського пов. Костянтином Івановичем Нікітіним, свідок – 
Уліян Тимковський [13]. 

5. Григорій Стефанович (1782 р. н.) – в метриці с. Варварівки за 
1845 рік [19]  зустрічається наступний запис: "коллежского 
регистратора Григория Степанова Долинскаго жена Екатерина 
Василиева"; в описі фонду Земського банку Херсонскої губернії є 
згадка про справу ‚О залоге имения землевладелицы 
Александрийского уезда, вдовы коллежского регистратора 
Екатерины Васильевны Долинской при д. Скаливатке (9 августа 
1875 - 25 октября 1894)‛ [20]. 

6. Анастасія Стефанівна – в МК м. Херсон за 1874 р. є запис – ‚19 
сентября 1874 года умерла, а 21 сентября погребена вдова 
коллежского ассесора Анастасия Степановна Тимковская, 68 лет‛  
[21]; її чоловік – Улян (Лук’ян) Денисович Тимковський, хрещений 
21 червня 1792 р. в Покровській церкві с. Гурівки корнетом Стефаном 
Долинським [22]. Згодом У. Д. Тимковський – колезький секретар, 
дворянський засідатель Єлисаветградського повітового суду. 

7. Олександр Стефанович (в “Cписках полковникам” вказаний 
як Долинський 1-й) – на 1844 р. – командувач учбової артилерійської 
бригади. Завідувач дивизійної артилерійської школи та створеної при 
ній класами феєрверкерів Донск. Арт. (Донської артилерії?); 
нагороджений орденом Св. Анни 4-ї ст. (1828 р.), Св. Анни 3-ї ст. (1832 
р.), ‚годовым жалованьем‛ (1835 р.), орденом Св. Володимира 4-ї ст. 
(1837 р.), ‚единовременно пожаловано 1200 рублей‛ (1837 р.), 
‚единовременно пожаловано 1500 рублей‛ (1838 р.), орденом 
Св. Станіслава 2-ї ст. (1842 р.), ‚единовременно пожаловано 515 
рублей серебром‛ (1843 р.), ‚единовременно пожаловано 231 рубль 2 
копейки серебром” (1843 р.), відзнакою за XX р. [бездоганної служби] 
[23]; Георгіїський кавалер з 12.01.1846 р. З 06.12.1847 р. – генерал-
майор. 

В метричних книгах Миколаївської церкви державного 
поселення Казанське за 1831-1850 рр. зустрічаємо ще двох синів 
подружжя Стефана Семеновича та Софії Данилівни – Якова та Йосипа 
[24]. 

8. Яків Стефанович (1783 р. н.) – поручик, штабс-капітан, 
поміщик с. Новосілки Олександрійського повіту [25]; був одружений 
двічі – 1) Єлизавета Нікітина, 2) Анна Павлівна (можливо, Чечель). 

9. Йосип Стефанович – поручик. 

10. Феодосій Стефанович (1787 р. н.) – у МК Бокової за 1833 рік – 
‚помещик майор Феодосий Степанов сын Долинский деревни 
Феодосиевки‛ [26]; в “Списках підполковникам …” вказаний, як 
Долинський 2-й – див. фото на наступній сторінці.  
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Витяг з видання “Список подполковникам по 

старшинству на 1838 год”  

 

З 13.11.1835 і станом на 1840 рік – підполковник Кірасирського 
полку [27]; з 06.12.1842 р. і на 1844 р. – полковник цього ж полку [28] 
(зазначений, як кандидат в полкові командири); нагороджений 
відзнакою за військові досягнення 4-ступеня (1831 р.), орденом Св. 
Володимира 4-ї ст. з бантом (1832 р.), відзнакою за XV р. [бездоганної 
служби] (1833 р.), орденом Св. Станіслава 2-ї ст. (1837 р.), орденом Св. 
Георгія 4-го класу (1841 р.), відзнакою за XX років [бездоганної служби] 
[29]; георгіївський кавалер з 05.12.1841 р.; указами Урядового Сенату 
від 17.05.1856 р. за №3148, від 14.10.1857 р. за №5671 та від 
01.09.1860 р. за №7366 підполковник та кавалер Феодосій Степанович, 
дружина його Емілія Гаврилівна та діти їхні – Микола, Олександр, 
Володимир, Леонід і Петро внесені до II частини дворянської 
Родовідної книги Херсонської губернії [30], 

 11. Андрій Стефанович – в МК Вершино-Кам’янки за 1828 р. [31] є 
запис про вінчання 16 жовтня поручика Андрія Долинського з дівицею 
штабс-капітана Єлисея Чечеля – донькою Анною;  МК Бокової за 1833 
рік [24] – “Елисаветградского уезда помещика подпорутчика Андрея 
Степанова сына Долинского‛; указом ‚временного присутствия 
герольди‛ від 30.06.1847 р. за №2270, указами ‚Правительствующего 
Сената‛ від 10.04.1850 р. за №2569 і від 18.02.1858 р. за № 905 з дітьми 
Марією, Іполитом, Костянтином, Лідією і Вірою внесені до II частини 
дворянської родовідної книги Херсонської губернії [30]; 29.10.1841 р. – 
був свідком на вінчанні штабс-ротмістра Миколи Павловича 
Калагеоргій-Алкалаєва і своєї племінниці Марії Ульянівни Тимковської; 
19.12.1849 р. став хрещеним племінника Миколи Феодосійовича 
Долинського;  МК Бокової за 1849 рік [32] - "1 ноября 1849 г. деревни 
Мажаровки помещика подпорутчика Андрея Долинского [померла] 
жена Анна Федорова [помилка, вірно – Анна Єлисеївна] в 37 лет от 
родов".  
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12. Іван Стефанович (1785 р. н., ймовірно, названий на честь 
брата) – корнет, штабс-ротмістр, капітан; Іван Долинський як ротмістр 
зустрічається в наступних метриках: за 1828 р. Миколаївської церкви с. 
Вершино-Кам’янки [33], 1829 р. Успенської церкви с. Григоро-Денисівки 
[34], як штабс-ротмістр – за 1839 і 1843 рр. тієї ж с. Григоро-Денисівки 
Олександрійського пов. [35] та Покровської церкви с. Бокової за 1848 р. 
[36] “помещика штабс ротмистра Ивана Долинского‛; указом 
‚временного присутствия герольди‛ від 30.01.1847 р. за №568 з дітьми 
Орестом, Аркадієм та Анною внесений до II частини дворянської 
родовідної книги Херсонської губернії [37]; дружина – Марія 
Степанівна. Село Водяна (Миколаївка) зустрічається в збірнику 
‚Алфавитный список владельческим и другого ведомства селениям, 
состоящим в Александрийском уезде, составленный из сведений, 
доставленных земским судом в 1856-м году‛:  ‚№ 47 – деревня Водяная, 
штабс-ротмистрши Долинской,  8 дворов‛ [38]. 

 

 

ІІ.ІІ. Діти Івана Семеновича 

Зі справи про будівництво церкви в слободі Боковій [39], а також з 
метричних книг відомо, що в Івана Семеновича та його жінки 
Єфросинії (нар. 1763 р.) Долинських були наступні діти: 

1. Наталія Іванівна (нар. 1788). 
2. Конон Іванович (нар. 1791) – губернський секретар на 

1826 р. [40]; МК Бокової за 1833 р. [26] – ‚помещик Конон Иванов сын 
Долинский деревни Бойковки…‛; у “Відомості про церкви” за 1840 рік 
[14]: ‚В деревне Бойковке живет помещик губернский секретарь Конон 
Иванов Долинский. Крестьян — дворов 21 1

/4, 85 душ муж. пола, 83 душ 
жен. пола. Сия деревня вместе с Боковою и разделяется также 
речкою‛; МК Бокової за 1848 рік [36] – “двенадцатого класса чиновник 
Конон Иванов Долинский”. 

3. Марина Іванівна (1793 р.).  
4. Марфа Іванівна (1795 р.).  
5. Олександр Іванович (1797–11.04.1803). 
6. Домникія Іванівна – з метричної книги церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці с. Варварівки за 1801 рік [17]: 
 

01.01 крестил иерей Алексей Угринович 
младеницу Домникию от родителей 
законных помещика Карнета Ивана 
Долинского и жены его 
Ефросинии жителей слободы Бойковки 

Татьяна дочь 
помещика 
Стефана 
Долинского 
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7. Єфросинія Іванівна (нар. 1807 р.) – з метрики Покровської 
церкви села Бокової за від 25 квітня 1826 р. знаходимо наступне [40]: 

 

18 поучинений в церкви 
троекратного обыска первым 
браком сочитались Троецкого 
пехотного полка 3 батальйона 
Иван Козловский с девицею 
дочерью помещика 
Ивана Долинского Ефросиниею 
коих обвенчал приходский 
священник Василий Качановский 

25 поручители были 
губернский 
секретарь 
Конон Долинский 
и ротмистр Иван 
Иващенко 

 
8. Параска Іванівна – з метричної книги церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці с. Варварівки читаємо запис від 28 жовтня 1803 
р. [41]: 

 

крестил иерей Алексей Угринович 
младеницу Параскеву от родителей 
законних помещика Корнета Ивана 
Долинского и жены его Ефросинии 

Татьяна дочь 
помещика 
Стефана 
Долинского 

 

 

ІІІ.І. Нащадки Феодосія Стефановича 

В МК Бокової за 1845 рік  вперше знаходимо згадку про сільце 
Обитоки* Долинських – ‚Александрийского уезда деревни Об[и]ток 
помещика  Долинского…‛ [42], вірогідно, нова назва с. Феодосіївки, 
далі зустрічаємо в метриці того ж села за 1848 рік наступний запис [36]: 

 

23 

/06 

28 

/06 

Дочь 

Александра 

деревни Об[и]ток помещик 
Феодосий Стефанов 
Долинский и законная его 
жена Амалия Гаврилова 
оба православного 
вероисповедания 
священник Григорий 
Александрович указной 
дьячок Яков Данилевский 

помещик 
подпоручик 
Андрей 
Стефанов 
Долинский и … 
8 класса Мария 
Григорьева 
Мифтодовская 
(?) 

 
                                                

* Обиток (Обитоки) – колишній населений пункт Боковської волості. На 1856 р. – 
полковника Долинського 7 дворів. В 30-х рр. XX ст. увійшов до складу с. Кірове (зараз 
Бокова) Долинського р-ну Кіровоградської області. 
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Списки землевласників Олександрійського пов. за 1894 і 1896 рр. 
дають нам наступні відомості про родину полковника Долинського 
Феодосія Стефановича [43]. В дужках подані відомості з інших джерел 
по кожній персоні відповідно: 

 – Долинська Амалія Гаврилівна – ‚вдова полковника, речка 
Боковенька, Братолюбовской вол., 22 дес.‛ (в справах Земського банку 
Херсонської губ. зустрічаємо наступне [44] – “землевладелица 
Елисаветградского уезда жена полковника Амалия Гаврилова 
Долинская при д. Григорьевке (03.04.1899–28.02.1903)‛; в описі фонду 
Земського банку Херсонської губернії [45] вказана втрачена справа ‚О 
залоге имения землевладелицы Елисаветградского уезда, жены 
полковника Амалии Гавриловны Долинской при д. Григорьевке (3 апреля 
1899 – 28 февраля 1903)‛. 

– Долинський Сергій Федосійович – корнет, Обитоки, Боковська 
вол., 478 дес. (згодом підполковник). Дворянським депутатским 
зібранням 14.05.1862 р. включений до II ч. дворянської родовідної 
книги Херсонської губернії згідно 1642 ст. з продовженням 1863 р. до IX 
т. Закону про спадки (вид. 1857 р.) [30]. На 1897 р. йому належав маєток 
в Балтському пов. Подільської губ.: ‚Раздол, село, принадлежит 
подполковнику Сергею Феодосьевичу Долинскому (православный). 
Владелец жительствует в имении и сам ведет хозяйство, почтовый 
адрес – м. Голованевск. Всей земли в имении 1588 десятин 1413 
саженей…‛ [46]. 

– Долинський Микола Федосійович  – майор, Обитоки, 500 дес., 
(фрагмент зі “Сказання…” священика П. Купчевського [47]: ‚18 июня в 8 
часов утра после утренней молитвы и акафиста Богоматери пошли к 
Алексеевке. Верст за пять до села встретил местный священник 
о. Григорий Постриганев с многочисленной толпой давно поджидавших 
нас прихожан. К этому же времени прибыл и земский начальник 
Николай Феодосиевич Долинский, человек всей душой преданный 
православной церкви, горячо отстаивающий интересы церковно-
приходских школ и убежденный сторонник всего церковного. Он 
сопровождал нас до самой церкви, где с благовением слушал молебен‛; в 
пам’ятній книжці Єлисаветградського пов.: ‚Земские начальники… 10-го 
участка отставной майор Николай Феодосьевич Долинский …‛) [44], 

– Долинський Володимир Федосійович  – ‚штабс-ротмистр, 
Обитоки, 918 дес., 1800 саж.‛; в метриці Бокової за 1852 р. [48] 
знаходимо наступний запис: 16.09. народився, 21.09. хрестили 
хлопчика Володимира у поміщика Феодосія Стефанова сина 
Долинського та дружини його Емілії Гаврилівни. Хрещені – 
Бобринецького пов. поміщик лейтенант флоту Гавриїл Васильович 
Душенкевич і поручиця вдова Феодосія Максимівна Кульчицька); 
почесний мировий суддя Олександрійського повіту на 1914 рік [45]. 
‚Березовка, село (часть) [Балтського пов. Подольської губ.], 
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принадлежит дворянину Херсонской губернии Владимиру Феодосьевичу 
Долинскому (православный). Владелец жительствует в имении и сам 
ведет хозяйство, почтовый адрес – г. Балта. Всей земли в имении 552 
десятины…‛ [49]. 

Крім вищезгаданих, знаходимо відомості ще про дві доньки 
Ф. С. Долинського: 

– Ольга, 09.02.1868 р.н., хрещена 10.02.1868 р., хрестив о. Федір 
Ногачевський, хрещений – Гаврило Васильович Душенкевич [50]. 

–  Анна, дворянським депутатським зібранням 10 листопада 1873 р. 
внесена до II ч. дворянської родовідної книги Херсонської губ. [51]. 

– Ксенія, дворянським депутатським зібранням 14 травня 1862 р. 
внесена до II частини дворянської родовідної книги Херсонської губ. [51]. 

 

 

ІІІ.ІІ. Нащадки Івана Стефановича 

1. Орест Іванович – див. окремий підрозділ нижче в даній флоемі, 

2. Аркадій Іванович – “Указом временного присутствия герольдии 
от 30 января 1847 г. за № 568 внесен во II часть дворянской 
родословной книги Херсонской губернии‛ [51]. 

3. Анна Іванівна – “Указом временного присутствия герольдии от 
30 января 1847 г. за №568 внесена во II часть дворянской родословной 
книги Херсонской губернии‛ [52]. 

4. Надія Іванівна 1 – нар. 21.03.1829 р., хрестили в Успенській 
церкві с. Григоро-Денисівки Олександрійського пов. поміщик 
колезький секретар Уліян Тимковський і ротмістрша Анна Долинська 
[34]; вірогідно, померла в дитинств, у 1839 р. іншу доньку назвали тим 
самим ім’ям. 

5. Надія Іванівна 2 – нар. 06.01., хрестили 28.01.1839 р. в 
Успенській церкві с. Григоро-Денисівки Олександрійського пов. 
поміщик колезький реєстратор Григорій Долинський і поміщика 
Долинського донька Анна [35]. 

6. Михайло Іванович – нар. 01.11., хрестили 02.11.1843 р. в 
Успенській церкві с. Григоро-Денисівки Олександрійского пов.: Арест 
[так в документі, правильно – Орест] Іванович Долинський (брат) з 
донькою підполковника дівицею Наталією Антонівною Клейст [35]. 
 

 

ІІІ.ІІІ. Нащадки Андрія Стефановича 

Крім інформації, яка викладена у підрозділі ІІ.І цієї флоеми, додамо 
відомості про двох інших дітей подружжя Андрія Стефановича та Анни 
Федорівни Долинських.  

– Марія Андріївна – нар. в 1832 р., мала 21 рік на момент вінчання, 
чоловік – штабс-капітан Іван Андрійович Козюлевський (нар. в 1819 р.) – 



В. А. Сердюк. Краєзнавчі та родознавчі флоеми 

 

 242 

34 роки на момент вінчання, яке відбулося 12.07.1853 у Покровській 
церкві військового поселення Бокова. Свідки нареченого – штабс-
капітан Єлисей Іванович Чечель та поручик Іван Іванович Макаренко; 
нареченої – колезький реєстратор Лев Костянтинович Панютін та 
корнет Олександр Павлович Височин [53]. 

–  Костянтин Андрійович – поручик, на 1901 р. – засідатель у 
дворянському опікунстві Олександрійського пов. [54]. Костянтин 
Андрійович був одружений з Євдокією Петрівною Долинською (у дівоцтві 
– Жолтановська), яка тривалий час була начальницею Олександрійської 
жіночої гімназії. Нагороджена золотою медаллю в 1900 році.  

З видання “Пам’ятна книжка Одеського учбового округу на 1913-14 
навчальний рік” дізнаємося про Євдокію Петрівну: “Начальниця 
Олександрійської жіночої гімназії Євдокія Петрівна Долинська (домашня 
наставниця). В службі і відомстві з 4.08.1873 року, на посаді начальниці з 
1.08.1905 року, золота медаль 20.12.1900 р., з/плата 1600 рублів”. Мова 
йде про золоту медаль “За успехи в образовании юношества”, якою 
нагороджувались педагоги за видатні досягнення в розвитку освіти 

Їхні нащадки – Михайло та Володимир 
Ягелло живуть в Парижі.  

Вдалося отримати інформацію про цю гілку 
роду. Батько Михайла та Володимира –  Володимир 
Павлович (роки життя – 1907, Віленська губ. – 2000, 
Париж), дід – Павло Денисович Ягелло, полковник 
артилерії, учасник І Світової війни (1868, Мінськ – 
1943, Париж). Павло Денисович був чоловіком 
доньки К. А. і Є. П. Долинських, Олени (1872, 
Олександрія? – 1969, Париж). У подружжя П. Д. і 
О. К. Ягеллів, крім Володимира, було ще два сини: 
Георгій (1899, Олександрія – 1981, Париж) та 
В’ячеслав (1901–1992, Канни). 

 

    
О.К. Ягелло 

(Долинська), 
її чоловік – 
П.Д. Ягелло 

і їх син –  
В.П. Ягелло 

з дружиною 
Наталією 

 

 
Є. П. Долинська. 

Олександрія, 1907 р. 
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Родина в 1920-му виїхала в Стамбул через Крим і влилася в 
море емігрантів, яких було понад 150 тис. осіб. Матеріально їх 
підтримувала Франція. Згодом було перебування у Сараєво та 
еміграція у Францію в 1926 році. Володимир Павлович навчався 
у знаменитому Сорбонському університеті, але покинув його і 
перейшов до Школи живопису, згодом став декоратором. В 
1939 році його призвали в армію для захисту  Франції від німців; 
потрапив в полон, звідки втік в Париж, де зустрів свою 
майбутню дружину, Наталію Олексіївну з роду Волконських. 
Автор книги спогадів (фрагмент її до вашої уваги в додатку). 

 

  
Володимир і Михайло Ягелло (Париж) 

 

Священик Володимир (1943 р.нар.) – відомий діяч еміграції, 
викладач Свято-Сергієвського православного богословського 
інституту, іконописець, протоієрей собору Нотр-Дам-дю-Сень в 
Парижі, благочинний приходів західної і південної частин 
паризького регіону Архієпископії православних церков в 
Західній Європі під омофором Костантинопольського 
Патріархату (1999), голова радіостанції “Голос православ’я”. 
Отримав гарну освіту – навчався у Паризькому університеті і 
Школі східних мов (російська, сербська і фарсі), закінчив 
згаданий богословський інститут. Автор кількох видань, 
зокрема оглядової монографії про архіви ортодоксальних 
церков у Західній Європі, спогадів про два покоління еміграції 
1920–2020 років. Людина високої моралі та культури. 
Відмовився підписати лист-звернення дворянських родів в 
еміграції на підтримку політики Путіна. 

Михайло Ягелло (нар. в 1947 році) – врач-імунолог, 
художник, громадський і церковний діяч еміграції. Закінчив 
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біологічний факультет Паризького університету. Доктор 
біологічних наук (1978 р.). Нині інженер-дослідник в області 
СНІДу в Університетському Інституті з питань Гематології (CNRS) 
в Парижі. Разом з братом Володимиром розписали православну 
церкву Св. Миколая Чудотворця в Боні (деп. Кот д’Ор, Франція) 
(1973), церкву Св. Іренея в Марселі (Буш дю Рон, Франція) (1982) 
та інші. Участник церковного хору "Знамення" в Парижі. 

 

 

Одна з фресок, написана прот. Володимиром 
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ІІІ.ІV. Нащадки Якова Стефановича 

1. Глафіра Яківна (від першого шлюбу) – нар. 18.10., хрестили 
23.10.1831 р. в Миколаївській церкві військового поселення Казанки: 
поміщика капітана Уляна Денисовича Тимковського жінка Анастасія 
Степанівна (тітка) та поміщик капітан Іван Стефанович Долинський 
(дядько); вінчання відбулося 31.01.1854 в тій самій церкві Казанки – 
чоловік (до 1855 р.) – Григорій Петрович Потоцький (це був його 3-й 
шлюб, мав 40 років на момент вінчання), колезький секретар, поміщик 
села Софіївки Верхньодніпровського пов. Катеринославської губ. [24]. 

2. Єлисавета Яківна  (можливо, також від першого шлюбу). 
3. Микола Якович (від другого шлюбу) – нар. 27.04., хрестили 

28.04.1849 р. у Миколаївській церкві військового поселення Казанки 
[…] і донька поміщика Долинського Єлисавета Яківна [24]. 

4. Віктор Якович (від другого шлюбу) – нар. 28.04., хрещений 
04.05.1850 р. у Миколаївській церкві Казанки поміщиком 
підполковником Олександром Павловичем Чечелем (дядько?) і 
поміщицею донькою Долинського Глафірою Яківною (сестра) [24]. 

5. Іван Якович (від другого шлюбу) – нар. 04.01., хрещений 
09.01.1855 р. у Миколаївській церкві Казанки поміщиком штабс-
ротмістром Іваном Івановичем Козловським та Верхньодніпровського 
пов. с. Софіївки поміщицею колезькою секретаркою Глафірою Яківною 
Потоцькою (сестра) [55]. 
 

 

ІV.І. Леонід Федосійович Долинський і його нащадки 

Ротмістр Леонід Федосійович Долинський (*1850 – †1919) разом 
з братом Петром мав у Єлисаветграді “винокурню”, яка знаходилась по 
вулиці Михайлівській. Приміщення цієї гуральні збереглося до наших 
днів. У справах Земського банку Херсонської губ. [20] – ‚землевладелец 
Александрийского уезда ротмистр Леонид Федосеев Долинский при 
д. Обитоках (04.02.1885)‛, в описі фонда Земського банку згадується 
втрачена справа ‚О залоге имения землевладельца Александрийского 
уезда, ротмистра Леонида Федосеева Долинского при д. Обитоках 
(4.02.1885)‛ [20]. 

Дружина Леоніда Феодосійовича – Віра Іпатівна Шпаковська, 
хоча і була молодшою від чоловіка на 10 років, померла раніше – в 
1915-му, у віці 54–55 років. Про неї є такий запис в довіднику “Адрес-
календарь и справочная книга "Елисаветград" на 1888 год”: ‚Долинская 
Вера Ипатьевна, кандидат Елисаветградской Свято-Елисаветинской 
лечебницы Красного Креста .../…/ Долинские Леонид и Петр 
Феодосеевич братья, Елисаветград, Михайловская ул, директор 
Л. Долинский, винокуренный завод, производство сырого и ректифик 
спирта, 2 пар котла, 25 раб, керосин освещение, ст. Елисаветград, ЮЗ 
ж/д 2 вер.‛ [57]. 
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У газеті “Голос Юга” за 5 березня 
1914 року вийшла наступна 
інформація: ‚Контора винокуренного 
завода Л. Ф. Долинского в 
Елисаветграде предлагает на посев 
особый сорт ульки под названием 
‚Эврика‛ из экономии бывшего 
министра Ермолова, Рязанской 
области. Также предлагает кукурузу 
‚Чинквантин‛ урожая 1913 года  в 
початках или в зернах, и пивной 
ячмень разных сортов‛. А 8 листопада 
1914 року газета “Голос Юга” 
повідомляла: ‚На винокуренном заводе 
Л. Ф. Долинского производится оптово-
рознична продажа денатурированного 
спирта, изготавляемого на заводе из 
чистого хлебного спирта собственной 
винокурни. Продаж производится с 

разрешения полиции‛. З іншого джерела: ‚Завод работает 
исключительно на нужды казенной монополии‛ [58]. 

Л. Долинський також був власником парового млина у 
м. Єлисаветграді на тій самій Михайлівській вулиці [59]. 

Донька Леоніда Долинського – Ольга – вийшла заміж за Арістова 
Дмитра Володимировича. До Вашої уваги 
спогади Бикової Альбіни Олегівни (Москва), 
онучки Д. В. Арістова та О. Л. Долинської – ‚Дачу 
в Лоо Дмитро Володимирович Арістов придбав 
після того, як пішов з військової служби, і почав 
працювати на будівництві залізної дороги в Сочі. 
У Д.В. Арістова  та його дружини О.Л. Арістової 
(дів. Долинської) було четверо дітей, які 
народилися в С.Петербурзі – Ірина 1908 р. нар., 
Олег 1911 р. нар, народились в Лоо – Марина 
1913 р. нар., Тетяна 1915 р. нар… В 1910-12 рр. 
батьки купили земельну ділянку в Лоо і 
побудували там маєток, від якого тепер 
залишилася одна назва ‚дача Арістова‛. До 1920 
р. там жила родина Д. В. Арістова і його тесть 
Долинський Л. Ф. Олег був, як і його старша 
сестра Ірина, відомим альпіністом, загинув у віці 
26 років у вересні 1937 р. при сходженні на пік 
Комунізму.  

Ольга Леонідівна Арістова (Долинська) була 

 
Одне з рекламних 

оголошень довідника 
"Елисаветград" на 1888 рік 

 

 

Світлина (1904) та 
підпис (1941)  

О.Л. Долинської 
(Арістової) 
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найстаршою з чотирьох дочок ротмістра Леоніда Федосійовича і його 
дружини Віри Іпатівни Долинських. 

Світлина зроблена до одруження Ольги, яке відбулося восени 
1903 р. І якщо думати, що молодшій на цьому фото років 7-8, то 
виходить, що це 1900 чи 1901 рік (може бути 1902). На фото п’ять осіб: 
крайня зліва (в темній сукні), ймовірно, гувернантка чи вчителька. 
Крайня праворуч (в клітчастій блузці, з книгою) — це Ольга (нар. 
31.12.1881 р. за нов. ст.), друга зліва — маленька дівчинка — це 
молодша сестра Олена (нар. в 1893 р.), а в середині дві середні сестри — 
Олександра (1883 р. нар.) і Людмила (1885 р. нар.). Вірогідно, фотографія 
була зроблена в Єлисаветграді. 

 

 

На світлині родина Л. Ф. Долинського – Віра Іпатівна та доньки Ольга, 
Людмила, Олександра й Олена, 1900 рік (з архіву Бикової А. О.) 

 

[Довідка Бикової А.О. Діти Л. Ф. і В. І. Долинських] – Олександра 
(*1883 – †1942) померла в блокадному Ленінграді, самотня, нащадків не 
мала; Людмила (1887 р.н.) емігрувала з чоловіком Ізмайловим в Сербію, 
нащадків не мала. Олена 1887 р. нар. в 1910 р. емігрувала з чоловіком 
В. Мордвіновим у Францію, народила двох синів – Георгія (відомостей 
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немає) та Кирила – помер 01.1997 р. в Брюсселі, дітей не мав; Ольга, по 
чоловіку Арістова, нар. 31.12.1881 р. в Єлисаветграді, православна, 
володіла 6-ма мовами. Після ‚революції‛ з 1920 по 1924 рр. жила в Лоо з 
дітьми, працювала вихователькою та вчителем у дитячому будинку, 
який відкрили в їхньому колишньому маєтку. З 1926 по 1955 рр. працювала 
художнім керівником лялькового театру в Москві *. Померла 12 квітня 
1961 р. 

 

 

ІІІ.ІІ.І. Орест Іванович та Ольга Федорівна Долинські 

Орест Іванович – народився в 1833 році [60], фігурує в списку 
випускників 1854 року Рішельєвського ліцею м. Одеси за № 34 [61]. 
Ймовірно, закінчив і один з університетів імперії. Згодом колезький 
секретар, указом ‚временного присутствия герольдии" від 30.01.1847 р. за 
№568, внесений до II ч. дворянської родовідної книги Херсонської губернії 
[62]. В справах Земського банку Херсонської губ. зустрічаємо наступне [20] 
– “землевладелец Александрийского уезда коллежский серетарь Орест 
Иванов Долинский при д. Федоровке и х. Литвинове (1893–11.11.1903)‛. В 
довідниках “Весь Елисаветград” за 1909 і 1911 рр. зустрічаємо 
О. І. Долинського серед почесних суддів Олександрійського пов. [63]. В 
описі фонду Земського банку Херсонської губернії фігурує справа під 

                                                

* Також автору з різних джерел (Б. Голдовский. Куклы, энциклопедия. М., 2004. С. 
35-36, веб-сторінка театру ляльок Кургану) відомо наступне: Арістова (Долинська) 
Ольга Леонідівна, художник і режисер театру ляльок. На поч. ХХ ст. вчилась в 
Петербурзькій Академії мистецтв у В. Беклемішева, Л. Бакста, М. Добужинського, 
К. Петрова-Водкіна, відвідувала акторські курси режисера Александрійського театру 
М. Петрова. Після приходу до влади більшовиків, закінчила театрально-драматичний 
технікум в Одесі. Була асистентом режисера в одеському театрі “Массодрама”. В 
Москві почала працювати у якості режисера в майстерні “Педагогический театр” під 
керівництвом Г. Рошаля. Згодом в Будинку художнього виховання ім. Полєнова 
керувала майстернею з виготовлення ляльок для дитячих шкіл та сільської 
самодіяльності.  

В 1925 р. в О. Л. Долинської виник задум створити ляльковий театр, який буде 
виховувати навички санітарної культури, що було досить актуальним на той час через 
велику кількість безпритульних дітей. Репетиції майбутнього театру проходили в 
приміщенні її квартири. Праця тривала довго – тільки 14.06.1930 вийшла прем’єра вистави 
“Зеленый змей” для друзів, потім його подивилися лікарі. Згодом за завданням Інституту 
санітарної культури новий театр вирушив у гастролі спочатку в Підмосков’я, потім на 
Донбас. З січня 1931 р. театр став називатися Першим державним пересувним театром 
малих форм “Санітарний Петрушка”. О.Л. Долинська запровадила ряд новинок – колесо, 
яке поверталося і міняло місце дії, гра людей в реальному часі, а ляльок уві сні тощо. 
Театр прожив всього 4 роки. В 1941 р. в евакуації потрапила в м. Курган, де звернулась до 
влади з проханням організувати ляльковий театр. Ользі Леонідівні це дозволили лише в 
серпні 1943 р. Тоді вона “пошла по эвакогоспиталям и детдомам показывать 
антифашистские представления”. Першими виставами стали: “Як німецький генерал з 
поросятком воював” і “Чорт і Гітлер”. Навесні 1944 р. пані Ольга повертається у Москву. 
Вважається засновницею театру ляльок “Гулівер” (Курган). 
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заголовком ‚О залоге имения землевладельца Александрийского уезда, 
коллежского секретаря Ореста Иванова Долинского при д. Федоровке и 
х. Литвинове (1893 – 11 ноября 1903)” [20]. 

 

 
Одне з кращих господарств імперії, фрагмент видання 1901 року 
“Краткие справочные сведения о некоторых русских хозяйствах” 

(2-ге вид., вип.2) 

 

Його дружина – Ольга Федорівна – народилася 1 червня 1845 року, 
дівоче прізвище Бурдзинкевич, дворянка, землевласниця 
Олександрійського пов. Батько – Федір Іванович Бурдзинкевич (*1793 – 
†14.04.1876) був поміщиком, власником с. Миколаївки (Мар’ївки) [61]. За 
розпорядженням департаменту поліції підпорядкована 23 грудня 1883 р. 
негласного нагляду в Одесі внаслідок політичної неблагонадійності; 
залишалася під наглядом і в 1890-му р., проживаючи тоді в Одесі та в 
Херсонській губ. [64]. Завдяки цьому факту її поміщено до більшовицького 
видання 1935 року під назвою “Деятели революционного движения в 
России. Био-библиографический словарь: От предшественников 
декабристов до падения царизма”, вірогідно, намагаючись включенням 
максимального числа осіб до нього, щось комусь довести [65]. 
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Помістя О. Ф. Долинської (нині в с. Маловодяне Долинського р-ну) 

 

На 1894 р. О. Ф.Долинській належало 1418 дес. 1328 саж. землі 
при с. Федорівка Братолюбівської волості, а в 1896 р. – тільки 973 дес. 
1328 саж. при тій самій Федорівці [43], в 1908 так само 973 дес.1328 
саж., а в 1915 після смерті чоловіка – 1052 дес. і 1328 саж. [66]. В 
фондах ДАКрО зберігається ‚План пустоши Осиповской при деревне 
Водяной и хут. Очеретин, владения жены колл. секр. Ольги Федоровны 
Долинской на 1894 г.‛ [67], віднайдений краєзнавцем 
В. Г. Маруценком, який у своїй статті “Земля Долинських” відзначає – 
‚590 дес. угідь Ольги Федорівни були закладені в Херсонському 
земельному банку… Вказано, що банківську поруку взяли на себе Орест 
Іванович Долинський та Іван Федорович Бурдзинкевич * [її рідний 
брат]” [67]. У вересні 1912 році стала хрещеною новонародженої 
Ольги у брата свого зятя Дмитра Євгеновича Журавського та його 
дружини Ольги Олександрівни в Олександро-Невській церкві ст. 
Долинська [68]. 

Дивом збереглися світлини 1917 року, зроблені в с. Федорівка 
(Маловодяне), на яких фігурує О. Ф. Долинська: 

                                                

* Батько Івана та Ольги, Федір Іванович Бурдзинкевич (1793–1876) – греко-католик, 
походить з литовської шляхти, підполковник, дворянин, учасник франко-
московської війни 1812 року у складі Великолуцького полку, міський голова 
Кургану (1825—1837), Нікополя (1837—1840), поміщик Олександрійського повіту 
Херсонської губернії – засновник сц. Бурдзинківка (нині — Василівка) на 
р. Боковеньці. 
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О. Ф. Долинська перша зліва 

 
О. Ф. Долинська третя праворуч 

 

Цікавий переказ про походження назви села Водяне  записали від 
корінних жителів села – К. О. Снігур і М. С. Мандригаль, а в ньому 
зокрема йдеться: ‚Якби не добра воля місцевої поміщиці Ольги 
Долинської, яка не раз гостювала в Іванівці і милувалася витвором 
приятеля Миколи Давидова!  

Степову балку Микола Львович перетнув кам’яною греблею і 
перетворив у рукотворне озеро. Вирішила і в себе створити диво. У 
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горловині балки на околиці села перегородила потічок високою греблею. 
Обсадила вербами і осокорами. Замість традиційного рову для стоку 
води, обладнала звивисті кам’яні потічки і каскад таких же невеличких 
кам’яних порогів. Дорослі купалися в рукотворному озері. З берега по 
дощаній доріжці заходили у своєрідну гардеробну на воді, роздягалися, 
вбрання складали у шафки. Через прорізи у підлозі опускалися у воду і 
попід стінками випливали до човнових причалів і на водних простір. 
Малеча разом з онуками Долинської забавлялася у кам’яних потічках і 
на порогах, якими постійно струмилась вода. Жінкам на кам’яних 
порогах зручно було праниками вибивати і полоскати білизну.  

Взимку, коли пороги сковувала крига, малеча на санчатах і так званих 
громаках із кізяків і криги спускалася з високої греблі на широкий вигін‛ [69].  

 

 
Став у Маловодяному, початок ХХ століття 

 

В 1910-х роках Ольга Федорівна проживала в Одесі по 
вул. Херсонській, в будинку під № 30, який зберігся донині [70].  

Відомо, що залізнична станція Долинська названа на честь 
Долинської О. Ф., а згодом район та місто Кіровоградської області.  

За свідченнями краєзнавця Андрія Манжелія (Долинська-Бокова), 
батько якого особисто знав Ольгу Федорівну, після поразки 
українських визвольних змагань та окупації України більшовиками, 
колишня поміщиця не залишила рідний край, хоча всю власність у неї і 
відібрали, а жила за рахунок продажу особистого майна, яке в ті часи 
оцінювалося у копійки [71]. За іншою версією, О. Ф. Долинська 
емігрувала у Францію. “Чи то на те божа воля? Чи така її доля?‛.* 
                                                
* Рядки з поеми Тараса Шевченка “Хустина”. 
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Станція Долинська на поштівці початку ХХ ст. 

 

У 2015 році до 170-річчя Ольги Федорівни скульптор Віктор 
Френчко (м. Кропивницький) виготовив її бюст, який установлений в 
Музеї історії Долинського району.  

Символічним є факт, що міським головою Долинської була жінка – 
Віра Тернавська, яка у 2020 році вже до 175-річчя О. Ф. Долинської 
урочисто відкрила меморіальну дошку (робота скульптора Р. Козака), яка 
була встановлена на будівлі вокзалу однойменної залізничної станції. 
 

 

Меморіальна дошка О. Ф. Долинській. 2020 р., м. Долинська 
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IV.II. Діти подружжя Ольги та Ореста Долинських 

1. Іван Орестович – дворянин, станом на 1896 р. власник 500 
дес. при с. Федорівці і хут. Литвинівці Олександрійського пов. [43], 
почесний мировий суддя ст. Долинська Олександрійського повіту 
станом на 1914 рік [46]. 

2. Ольга Орестівна – землевласниця с. Федорівка 600 дес. [43]. 
Чоловік – дворянин Григорій Осипович Шершеневич. 

3. Віра Орестівна – землевласниця с. Федорівка 600 дес. (там 
само). Наявний архівний документ за назвою ‚Геометрический 
специальный план дачи из части пустоши Осиповской и деревни 
Федоровки при х. Литвинова, владения вдовы надворного советника 
Герасимовой Ольги Орестовны” [73]. В МК Успенської церкви Григоро-
Денисівки за 1890 р. в розділі “Вінчання”: ‚Службовець Одеського 
державного банку, старший контролер Олександр Дмитрович 
Герасимов 38 років і землевласника губернського секретаря донька Віра 
Орестівна Долинська 2? років. Свідки від нареченого – дворянин Іван 
Орестович Долинський та корпусу морських штурманів підполковник 
Федір Дмитрович Герасимов, від нареченої – дворянин Григорій 
Осипович Шершеневич та дворянин Микола Львович Давидов‛ [74]. 

4. Олена Орестівна – землевласниця с. Федорівка 566 дес., 
1855 саж. [43]. Відомий архівний документ ‚Геометрический 
специальный план дачи при деревне Федоровке и Алексеевке, владения 
жены поручика Елены Орестовны Журавской, часть участка в 217 дес. 
(балка Еремина, хутор Яцевича)‛ [75]. Чоловік – Михайло Євгенович 
Журавський, дворянин Херсонської губ. В МК Григоро-Денисівської 
церкви за 1899 р.: ‚09.08 нар., а 23.11. хрещена новонароджена Інна у 
поручика запасу М.Є. Журавського та його дружини Олени Орестівни. 
Хрещені батьки: професор Варшавського університету Василь 
Васильович Кудревецький* /…/ і дворянка Ольга Федорівна Долинська‛ 
[78]. В січні 1913 р. в газеті “Одесский листок” бачимо оголошення про 
смерть Олени Орестівни Журавської (Долинскої): “Михаил Евгеньевич 
Журавский с детьми, Ольга Федоровна Долинская, Ольга Орестовна 
Шершеневич, Вера Орестовна Герасимова и Иван Орестович Долинский 
извещают о смерти жены, матери, дочери и сестры Елены Орестовны 
Журавской, последовавшей 12 января. Вынос тела на новое кладбище 
14 января из дома №30 по Херсонской ул.‛ [77]. 

Усі вищеперелічені діти-землевласники Долинських отримали 
землю від батьків, як доведено у статті В. Маруценка [66]. Також у цій 
статті, є можливість ознайомитися з копіями обох планів дач 
Герасимової й Журавської, про які вже йшлося в цьому підрозділі.  
                                                

* В. Кудревецький (1859-?) – доктор медицини (1890), професор (1895), згодом ректор 
(1911) Варшавського університету. Вірогідно, гостював у свого приятеля з навчання у 
Новоросійському університеті (згідно списку студентів за 1883–1884 рр.), чоловіка 
сестри Олени, Григорія Шершеневича. 
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Залишається додати, що в архівній справі під назвою ‚О 
пожертвовании помещиком Иваном Чечелем 15 дес. земли в пользу 
церкви с. Бокового и о назначении по этой церкви диакона‛ за 1866–
1876 рр. [78] згадується "… подполковник Иван Иванов Чечель, живя 
еще в сельце Бойковке, напротив казенного села Бокового, где дед его 
корнет Долинский [Іван Семенович] … погребен, сооружен каменный 
памятник вроде церкви, он же как кладбищенский дом причислен к 
таковой …" і далі в копії дарчого запису І. Чечеля Боковській церкві 
‚…назначаю 15 десятин в пользу Свято-Покровской церкви, 
состоящей… в селении Боковом в вечное владение … чтобы земля эта 
находилась в распоряжении Боковского приходского попечительства, и 
чтобы доходы с этой земли … обращались на ремонтирование 
памятника, он же и кладбищный дом, где погребены предки мои, 
находящегося на противоположной стороне через сухую речку в сельце 
Бойковке, каковой памятник устроенный из гранитного камня на 
извести, покрытый досками, с фасадом, зеленого цвету… доход этот, 
если таковой накопится достаточное количество, употребить на 
обращение кладбищного дома в молитвенный дом…‛. На сьогодні 
усипальня не існує, і невідомо чи була вона колись переведена в 
молитовний будинок. Місцеві краєзнавці с. Бокової на чолі з 
В. П. Гриценком не полишають надії знайти місцезнаходження 
усипальниці. 

Підполковник Іван Іванович Чечель (*1805 – †03.1885) є онуком 
корнета Івана Семеновича Долинського, ймовірно, по лінії матері 
Феодосії (хоча вона і відсутня у переліку дітей Івана Семеновича в даній 
флоемі, можливо, через свій вік – на 1781 р. зустрічається в МК 
Вершино-Кам’янки, як жінка Івана Йосиповича Чечеля) [79]. І. І. Чечель 
є нащадком сердюцького полковника, наказного гетьмана – захисника  
Батурина від московської навали, Дмитра Васильовича Чечеля. Крім 
цього, Іван Чечель відомий як фундатор Чечелівського монастиря (нині 
це територія с. Велика Чечеліївка Новгородківського р-ну), 
зруйнованого більшовиками у 1930-х рр. [80]. 

Вище доведено, що відомі в краї землевласники-поміщики 
Долинські є нащадками двох братів, які в 1780-х рр. оселилися на 
р. Боковій.  

 

 

Світлини м. Долинська, О.Ф. Долинської, її маєтку, а також ставка 
в Маловодяному були люб’язно надані В. Г. Маруценком (Долинська). 
Світлину Є. П. Долинської та інформацію про неї люб’язно надала 
п. Ольга Божко. 
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Текст спогадів свого батька та дозвіл на їх публікацію люб’язно надав 
Михайло Володимирович Ягелло (м. Париж). Частина спогадів під назвою 
“Мое детство в России (1907-1920)” буде надрукована у запланованій до 
видання збірці споминів. 

 

Воспоминания Владимира Павловича Ягелло (1907-2000) 

... Итак, мой отец, оставшись несколько месяцев в Феодосиевском полку в 
Екатеринославе, был переведён в 34-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую в 
Тирасполе, потом снова в Екатеринославе и, наконец, в Александрии с 1887 года. 
Тут наш род перекрещивается с родом моей мамы — Долинских. В один прекрасный 
день 1897 года, бригада, имея впереди хор трубачей, вошла в город. Хор трубачей 
играл вальс из ‚Весёлой вдовы‛, спереди и по бокам бежали мальчишки, а красотки с 
любопытством смотрели на будущих кавалеров, как поётся в песне Черных 
Александрийских гусар: ‚...а там, приподняв занавесу...‛. По старому обычаю 
офицеры делали визиты местным ‚нотаблям‛. В доме у Долинских было две 
невесты и одна подрастающая. Мой отец сразу обратил свой взор на среднюю — 
Елену Константиновну — мою будущую мать (1878–1969). 

 

 
Верхній ряд: Олена Костянтинівна (Долинська), Володимир Ягелло на руках у 

батька Павла Денисовича, тітка Єлизавета. 

Середній ряд: Костянтин Андрійович Долинський, Євдокія Петрівна, тітка Лідія  

та двоюрідна сестра В. П. Ягелло Ніна. 

Нижній ряд: двоюрідна сестра В. П. Ягелло Віра, брати Валентин та Юрій  

(м.Олександрія, 1910) 
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Долинские происходили из запорожских атаманов Сирко и Недосвятия и 
принадлежали к казачьей старшине... После разгрома Сечи и переселения 
запорожцев в Турцию и на Кубань, при Екатерине Великой, многие все же 
остались... Собака над полумесяцем и крестом – герб Долинских. 

Долинские, как и вся казачья старшина, получили огромные поместья в 
Херсонской и Екатеринославской губерниях. Многодетные семьи дробились, 
получали в приданое земли и создали роды Чечель, Кохановских, Бобошко, 
Свидерских, Даниловичей и других. 

В конце-концов, мой дед, Константин Андреевич Долинский, владел, уже не 
слишком огромным, имением ‚Можаровка‛ с родовой усадьбой в 
Александрийском уезде возле сёл Шаровка, Куцовка и Верблюжка. Самым 
большим имением в 3000 десятин владел дядя Чечель, женатый на сестре 
дедушки. 

Все наши родичи-помещики в молодости служили эстандарт- юнкерами в 8-м 
драгунском Астраханском полку, после обучения в Полтавском кадетском корпусе. 
Дедушка рассказывал, как его возили в корпус в Полтаву на волах. Все в обер-
офицерских чинах выходили в отставку и занимались своими имениями. 

Дедушку сватали за богатую невесту из Недосвятиев, он поехал свататься к 
ним в имение и тут произошла роковая перемена. У невесты гостила подруга по 
институту черноглазая жгучая брюнетка Авдотья (Евдокия) — Дуня 
Жолтановская, из разорившейся семьи помещиков Бессарабской губернии, из 
Оргеева — сам дедушка был голубоглазый блондин. Крайности сходятся. 
Сватовство было расстроено и дедушка женился на моей будущей бабушке 
Авдотье Петровне. Воображаю, какой это был скандал! Бабушка была очень 
властная и, по тем временам, передовых идей... 

Вскоре Долинские сдали имение в аренду и переехали жить в Александрию, где 
жили, по началу, большим хозяйством с 
большой конюшней и скотом и даже с 
буйволицей для молока детям, так как 
считалось, что буйволовое молоко 
особенно полезно для здоровья. Потом, 
постепенно, всё это сокращалось, держали 
только двух лошадей, да и ездить особенно 
было некуда. Я, краешком, ещё всё это 
застал, а особенно запомнились ставшие 
такими знакомыми теперь породы кур — 
‚Лоншан‛, ‚Фавероль‛ и ‚Удан‛. Дедушка 
был большой знаток куроводства и 
посылал на ярмарки кур и своего 
изобретения приспособления для ухода за 
курами. Дедушка вообще очень любил 
заниматься хозяйством и всякими 
хозяйственными усовершенствованиями. 
Родные называли его ‚дядя Брэм‛, по имени 
ученого специалиста по животным, 
энциклопедия которого была 
распространена в России. 

Осенью шла заготовка капусты, 
огурцов и, главное, томатного пюре, 
которое разливали в бутылки; запас 
должен был быть на всю зиму, т.к. борщ 

 

Євдокія Петрівна Долинська з 
доньками – Оленою та Лідією, 1899 р.  
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варился каждый день. Солили арбузы, которые называли кавунами в отличие от 
гарбузов, т.е. тыкв. Яблоки сушили, а также и синие баклажаны, а овощи 
хранили в погребах в песке. Холодильников тогда не было — вместо них была 
огромная четырёхугольная глубокая яма, которую в конце зимы набивали льдом, 
а сверху покрывали соломой — лёд держался до следующей зимы. Несмотря на 
нелюбовь к деревенской жизни, бабушка Авдотья Петровна тут всем лично 
распоряжалась. Следуя своему призванию, бабушка после института в Одессе, 
закончила педагогоческие курсы и была назначена начальницей сперва 
прогимназии, а потом гимназии в Александрии.   

Гимназия, как и всё в Александрии, находилась очень близко, но было 
принято ездить на лошадях, и кучер Емельян подавал экипаж или сани утром и 
привозил обратно бабушку в 2 часа к обеду.  

Старшая сестра мамы, Лида, была в Одесском институте, а мама и младшая 
сестра Лиза, учились в гимназии и маму водил старый Данило, последний 
крепостной, ещё оставшийся при семье... 

Помню бабушку, сидящей в ‚Вольтеровском кресле‛ с собачкой Пупсиком в 
ногах, читающей ‚Lа Revue des deux mondes‛ (‚Журнал двух миров‛, основан Франсуа 
Бюлозом в Париже в 1829 г.) или немецкую книгу... 

 

 

Сім’я Ягелло – діти Володимир, Валентин, Юрій та їхній батько Павло Денисович 

(Фотоательє Смілянського, м.Олександрія, 1913 р.) 

 

При большевиках стало не хватать продуктов, и пытались вводить ‚таксу‛. 
Бабы на базаре разбивали об землю ‚глечики‛ с молоком и приговаривали ‚ось тобi, 
такцiя‛, ‚їж твою такцiю!‛... 

Дедушка был очень любим за свой характер и уважаем нашими дворянами и 
бессменно выбирался председателем дворянской опеки, должность очень 
почётная. Дворянская опека занималась наследственными и сиротскими 
интересами дворян. Раз в неделю дедушка надевал дворянскую фуражку с белым 
верхом и красным околышем и отправлялся в опеку. По должности он был вице-
предводителем дворянства нашего уезда. Вся многочисленная родня зимой 
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приезжала в Александрию и тут центром был дом Долинских с многолюдными 
обедами, пульками винта и ужинами. Летом, наоборот, ездили все по очереди в 
имения, гостили подолгу и помню, распрягали и угоняли в табун лошадей, чтобы 
не отпускать гостей. 

 

 

Від’їзд із с.Чечеліївки Олександрійського повіту Херсонської губернії, 1914 р. 

На передньому плані біля кучера Валентин Ягелло.  

У бричці – дядько В.П. Ягелло Жорж  та двоюрідна сестра Віра 

 

...начиналась вторая семилетка моей жизни, связанная, в основном, с 
Александрией. 5-го марта, в день именин бабушки Евдокии Петровны, родители 
учениц, евреек, присылали огромные торты, от Шингофа и Чхальянца. ..  

Ближайшим моим другом был Шурка Шесточенко, отец которого при 
гетманщине был ‚голова повітової варти‛, т.е. начальник уездной полиции. Мы 
с ним ‚издавали‛ украинский журнал, но, так как сочинять не умели, то просто 
переводили на украинский язык рассказики из хрестоматии.  

...При гетманщине открыли ещё одну ‚смешанную‛ гимназию, где я и учился 
в 1918–1919 учебном году. Нас, мальчиков, было меньше, а в основном были 
девчата из Войновки и Байдаковки. Гимназические здания были постоянно 
заняты какими-то войсковыми частями, и потому мы учились в две смены по 3 
часа, что было не обременительно. Изучался украинский язык, и я до сих пор 
помню такие нежнозвучные стихи и забавные басни... 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ. 

КОРОТКИ 
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В мого роду сто доріг, 

Сто століть у мого роду* 

 

Впевнений, що у кожного пошуковця траплялися схожі на дива 
моменти. До Вашої уваги коротенькі записки про цікаві та несподівані 
знахідки, які я писав протягом багатьох років. Кілька з них згадано в 
самих флоемах, як от про братолюбівські пригоди. Тому можливі деякі 
повтори.  

 

 

Таємниці горищ 

Ще з дитинства мені цікаво було лазити по горищах, особливо в 
сільських хатах. Щось там таке було, дух якийсь, сидиш в напівтемряві 
сам, щось знаходиш, тиша, спокій і дорослі не дають команд. 

Вже через багато років захотілось мені на горище батькової дачі, 
хоча він відмовляв, кажучи "нічого там немає, крім непотребу і 
пилюки". А мене туди тягнуло, наче магнітом. 

Заліз, дивлюся – навколо купа книжок епохи комуністичної 
пропаганди, якісь зошити старі, залишки деревини та плитки після 
будівництва і дійсно багато пилу. Почав все це розбирати й дивитися, 
що ж воно таке. Знайшов декілька своїх шкільних зошитів, відібрав, 
може, колись дітям чи онукам буде цікаво їх подивитися, декілька 
книжок непоганих типу Ремарка, які шкода викинути. І ось десь вже 
перед кінцем трапляється мені незнайомого формату і кольору зошит 
весь переписаний дрібним письмом, почав читати і – “О, диво!”. Дядько 
батька писав кілька років записки (приблизно з 1989 по 1991) – там і 
про родину, і про село, і про багатьох далеких родичів.  

Він був вчителем, досить грамотним, писав цікаво. Був один з 
засновників краєзнавчого музею в селі, збирав перекази і легенди 
тощо. Народився він аж в 1922, так що бачив і пам'ятав досить багато 
всього. Був репресований за антисовєцьку пропаганду... Просидів я на 
тому горищі в пилюці довго, читаючи, поки не стало темно. Тоді зліз до 
світла і продовжив. Це була така знахідка, яка трапляється раз в житті!  

Як добре все-таки, що мене туди щось потягнуло, а так пропали б ті 
записки і ніколи не побачили б їх. 

Згодом двоюрідний брат знайшов в себе ще один зошит, другий, 
продовження. Через кілька років вдалося видати книгу: "Записки 
Сердюка Н. П."  

Де б ще таке горище знайти?  

                                                

* Рядки з вірша І. Драча “Балада роду” (1966 р.). 
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Все-таки воно вистрілило! 

Досить давно здав ДНК аналізи батьків у системі 23andMe. 
Спочатку було цікаво, а потім інтерес пропав. Писали якісь люди, 
дивився – збіги 1,28%. Думав собі: "Господи, який примітив". Але одна з 
авторок повідомлень виявилася досить впертою, писала і писала 
протягом декількох місяців, а потім ще і час у мене з'явився між 
літаками, щоб подивитися на чергове її повідомлення, де вона вказала 
одне з прізвищ її прабабусі Keller. Це мене зацікавило і почалась 
переписка. 

Виявилося, що знайшлись невідомі мені раніше аж дві троюрідні 
сестри в США (хоча мають вже онуків, так що на спадок надії немає :-)) 

В далекому 1906 році їхня прабабуся Анна Келлер і прадідусь Антін 
Петрик поїхали з рідного села Яблінки (Австро-Угорщина) шукати долю 
в США (це було поширене явище в той час в Галичині), там залишилися, 
хоча громадянства так і не отримали... А записали Антіна в 
американські документи, як Тоні Патріка (Toni Patrick) – навіть якби 
хтось захотів, навряд чи знайшов би. 

Отак "рушниця", що висіла на тому сайті, "вистрілила". 

Цікаво тепер побачити родичів на світлинах і почути їхню сімейну 
історію, яка увійде в майбутню книгу про історію села Яблінки. 

 

 

 

Повернення "блудного" пращура 

Про прапрадіда Антіна Рабика, діда моєї матері, дуже скупі 
відомості. Знали тільки, що по-батькові він був Семенович, народився 
десь в 60–70 роках ХІХ століття і помер до вигнання українців в 
Совєцький Союз, тобто до 1946 року. Також найстарша тітка згадала, 
що хата його була "через місток". Інші переселені Рабики і не Рабики 
нічого взагалі про нього не пам'ятали.  

Село Яблінки знищене ще в 1946 р., церква в 1957 р., метрик за 
період 1838–1912 роки не виявлено в жодному архіві Польщі чи 
України. Декан Тиснянський о. Хархаліс, до деканату якого належала 
парафія Яблінок, у своєму листі до Єпархії в 1945 р. писав: "метрики по 
всьому деканату відсутні, забрані невідомими військовими і вивезені в 
невідомому напрямку"... На всі мої питання на форумах України, 
Московії та Польщі, конкретної відповіді про метричні книги не 
отримав. 

Вкотре переглядав перелік прибулих на сайті 
www.libertyellisfoundation.org у пошуках жителів Яблінок, які колись 
виїхали до США, а також всіх інших жителів по прізвищах, які мене 
цікавлять. Виписав, зокрема, кілька десятків Рабиків, серед яких два 

http://www.libertyellisfoundation.org/
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Антіна (один з Яблінок). І десь через тиждень після цього питаю у 
матері, чи ніхто їй не казав, що її дід їздив до Америки. Вона трохи 
подумала і згадала, що їй про це казала мати (донька Антіна): їздив на 
заробітки. А згодом цей факт підтвердила і старша сестра її! 

Тепер про прапрадіда маю досить "живі" відомості: на якому 
пароплаві перепливав океан, навіть світлину пароплава, з ким плив, 
порти відправлення і призначення, дата, скан запису з архіву США, а 
головне – рік народження.  

 
 

 

Просто везіння! 

Про прапрадіда Семена Сердюка було достатньо яскравих 
свідчень, завдяки двоюрідному діду Миколі, який записав все, що він 
пам'ятав про село та рід (не забувши й про себе) у двох товстеньких 
зошитах А4 формату.  

Дід Микола описував "походження" прадіда, але практично ніяких 
конкретних дат, тільки приблизні роки. Коли народився дід, коли 
одружився, коли народжувались діти – нічого. Дати смерті також не 
було. Могили прадіда не збереглося, ніхто його вже й не пам'ятає, 
звичайно... 

Почали “копати” в Кіровоградському обласному архіві, там 
метричні книги (далі – МК) тільки з 1880 року по нашому селу Боковій. 
Виявили досить багато інформації, в т.ч. по діду і бабусі, багатьом 
іншим. Але це було якось легко, все в описах, сідай, шукай і знаходь. 

Згодом дізналися, що в Одесі в обласному архіві зберігаються якісь 
метрики. Поїхали туди, там за таблицями Анатолія Пивовара знайшли 
МК з 1804 по 1840 роки. Виявили ще давніших пращурів і багато чого 
іншого цікавого. Про прадіда, звичайно, нічого – народився він у період 
з 1850 по 1860 роки, як ми тоді приблизно собі окреслили. За період 
1828–1880 рр. метрики та інші документи наче "корова язиком 
злизала". Питаємо у всіх – хто працює в читальному залі, працівників 
архіву – нуль інформації.  

Хтось порадив звернутися до місцевого одеського генеалога 
Ігоря К. Той, за невелику плату, погодився давати "наводки" на справи, 
в яких може щось бути. Місяці два ми “рили-рили” і за той період, що я 
писав, за всі 52 роки нами було виявлено тільки шість метричних книг 
по нашому селу! Можливо, ми не все виявили, але головне, що 
нам дуже пощастило і в одній з метрик – за 1852 рік – був запис про 
народження прапрадіда! 
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Сердюківське кладовище 

Давид Корнійович Сердюк, за родинним переказом, викупив 
частину землі на цвинтарі неподалік Свято-Покровської церкви ще в 
середині ХІХ століття. Дозволяв там ховати тільки своїх родичів. Сам 
помер у квітні 1896 року і де його могила – невідомо.  

Згодом на викупленій ним частині цвинтаря поховали мого прадіда 
і прабабусю, багатьох онуків та правнуків Давида Корнійовича та їхніх 
дружин, мого діда, його братів та інших родичів. 

Неодноразово я їздив в рідне село батька в пошуках цікавих 
історій, світлин та документів. Записав з декілька десятків інтерв'ю і у 
родичів, і в інших земляків. Багато чого знайшов і багато що цікавого 
дізнався. 

Також в село іноді приїздить мій троюрідний брат, в нього там 
батьки. Брат також проводить певну пошукову та організаційну роботу. 
Виникла ідея впорядкувати те "Сердюківське кладовище", бо іноді 
могили заростали бур'янами в людський зріст... 

І ось коли вже певні приготування на цвинтарі почалися, мати 
кузена прийшла допомогти сину. Раптом згадала, що один з хрестів без 
таблички стоїть на могилі Марії Іванівни, дружини Семена Давидовича, 
яка померла в 1934 р. Це підтвердило ще 2 родичі – старожили. А 
згодом один з них згадує, що поруч лежить і сам прапрадід Семен, син 
Давида! Теж саме згадав і його брат. На питання, чому ж ви раніше не 
казали про місця поховань, була така відповідь: "Бо ви не питали про 
це". 

Тепер на похованнях прапрадіда і прапрабабусі впорядковані 
могили, кам'яні надгробки й написи. Маю надію, що не тільки їхні 
могили, але й пам'ять про них збережеться на довгі роки. 

 

 

Ще один дядько 

З дитинства знав, що в родині батька було четверо дітей – він, брат 
і 2 старші сестри.  

Вже коли почав цікавитись родоводом і багато питати, то десь на 
третьому чи четвертому інтерв'ю брат батька каже, що "був у нас ще ж 
брат Петька". Ось така новина! Ні батько, ні його сестри ніколи про це 
не згадували.  

Виявляється, першим сином в родині був Петро, який народився 
1932 р. і помер в 1933-му, коли йому не було ще двох років.  Можливо, 
внаслідок Голодомору... Взагалі якийсь “дамоклів меч” висів над 
Петрами Сердюками в першій половині ХХ ст. Багато Петрів померли 
ще маленькими… 
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Шукайте і знайдете! 

Був в селі рідного батька десятки разів. Мені здавалося, що я вже всіх 
опитав і все, що в кого було, я відсканував. Але несподіванки трапляються. 
Мій тезка, також Владислав, і також Сердюк, працює в селі директором 
школи. Завжди заклопотаний, давав кілька інтерв'ю "на ногах", 
поспішаючи, багато обіцяв зробити, написати від себе про свою лінію, що 
пам'ятає, але ось вже років п’ять обіцянки так і залишаються обіцянками...  

Черговий раз приїхав в село, поїхав до нього в школу. Витягає мені 
декілька старих документів і дарує (!), зокрема, оригінал документу 
"Посемейный список" за 1895 р. родини мого прапрадіда Семена. В 
гарному стані і гарним почерком записані всі – мій прадід Павло і його 
мати, його брати на той рік. Та ще й з гарною печаткою Боковської 
волосної управи. Пощастило! 

Можливо, тому і пощастило, що прапрадіду та прапрабабусі 
пам’ятники поставили на їхніх могилах... 

 

 

 

Збіг обставин? 

Було це років з десять тому. Тільки починав думати, де ж шукати дані 
по селу, якого вже немає, а землі ті на території Польщі. Звернувся до 
українських священиків Перемишля, Сянока і Любліна. У відповідь – 
тиша... Я вже й забув про це… 

Поїхав до Відня у відрядження і в центральному костелі поставив свічку 
за упокій душ померлих пращурів, а особливо згадав діда Петра, який саме 
народився того дня і народився він саме в Австро-Угорщині, столицею якої 
був Відень, а цей самий костел і був духовним центром країни. 

Уявіть моє величезне здивування, коли того ж вечора, приїхавши 
до готелю і перевіривши свою електронну пошту, серед повідомлень я 
знайшов одне дуже мені дороге. Виявляється, один зі священиків, до 
якого я написав лист-прохання, попросив свого знайомого історика, 
який їхав до Перемишля, подивитися і виписати всіх по моїх прізвищах. 
Той поїхав, все виписав, склав табличку і прислав мені. 

 

 

 

Ніколи не знаєш, де знайдеш або "п'ята вода на киселі" 

З далекими чотири- або п’ятиюрідними родичами мало хто 
спілкується, про них часто і не знають. Ось і ми не знали, що просто під 
боком у нас був “скарб” в особі моєї чотириюрідної тітки по лінії батька. 
Познайомив нас чоловік, який іноді приїздить в село з міста за 70 км. 
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По-перше, в тітки виявилося досить багато світлин села, його 
жителів, і навіть невідомі нам портрети мого прадіда. Може, десь на 
невідомих і найстаріших світлинах і мій прапрадід і прапрабабуся, але 
вже навряд чи хтось їх впізнає, бо померли вони в 1922 і 1934 роках 
відповідно. 

По-друге, "новоспечена" тітка розповіла купу історій і легенд про 
село, про родичів тощо. Ось, наприклад, частина однієї з них. Дід Семен 
(мій прапрапрадід) любив одну дівчину, але його батько Давид сам 
вибрав йому дружину з заможної родини, з сусіднього села Варварівка. 
Після весілля пішли діти, але Семен свою дружину не любив і часто 
кривдив. Таємно відвідував ту дівчину, в яку колись закохався. Але це 
було недовго, оскільки вона якось дуже швидко поїхала з села 
невідомо куди... Семен втратив інтерес до життя, почав пиячити, бив 
свою дружину. Хоча пізніше трохи все забулося і господарство він все-
таки підтримував. В них народилось 17 дітей, з яких більшість померло 
в ранньому віці, вижило тільки семеро. І так далі. 

Ось тепер цікаво знайти ту ймовірну гілку, бо щось мені здається, 
що є у нас ще родичі, про яких ми не знаємо :-)) 

 

 

 

У Вас в роду був ЗК? 

Чоловік, який проводив для мене пошукові роботи в 
Кіровоградському обласному архіві, натрапив на особову справу 
нашого спільного з ним старшого родича, двоюрідного діда. Цей дід 
був заарештований двічі і збереглась досить товстенька справа на 
нього. Чого там тільки немає – його світлини різних розмірів, 
відбитки всіх пальців, протоколи допитів його і свідків, оригінали 
листів з волі (!) і світлини до них, свідчення “стукачів” тощо. Але 
найголовніше і найцікаве для мене – це протоколи допитів його 
батьків, моїх прадіда та прабабусі, з їхніми підписами та досить 
цікавими розповідями про себе й родину! Ось таке несподіване 
генеалогічне джерело. 

 

 

 

Інгульським Степом 

Позаду чергова краєзнавча поїздка населеними пунктами 
батьківського краю: Кіровоград–Бокова–Варварівка–Братолюбівка– 
Новгородка–Баштине–Краснопілля–Гурівка–Кривий Ріг. Зустрів і 
поспілкувався з багатьма дослідниками і професійними і аматорами. 
Відвідав декілька краєзнавчих музеїв. Є і дуже випадкові знахідки.  
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Наприклад, в с. Краснопіллі один з фермерів, який цікавиться 
історією роду і рідного села, подарував мені оригінали розмежувань 
колгоспів за 1948 рік тих сіл, якими я цікавлюся. А в його свата 
виявилася сторінка з будівельного проекту дерев'яної церкви за 
1880-ті рр. – прекрасно збережений малюнок фасаду. Церква в селі, 
звідки походить рід моєї прабабусі, як виявилось, була дуже 
красивою.  

Тоді я і поняття не мав, що той малюнок і невеличкий ретро-
знімок вояка часів І світової занесуть мене аж в Париж, познайомлять 
з прекрасними та цікавими людьми, праотців яких рознесло по всій 
Європі. І що це виллється в кілька оригінальних флоем і випуск 
буклету. Мова йде, звісно, про Баштине. 

 

 

Немає лиха без добра 

У троюрідної тітки мого батька вдалося знайти та купити план 
офіцерської садиби, план ділянки до нього середини ХІХ ст., яку в 
1916 р. за 350 руб. придбала моя прабабуся, а також два документи 
кінця ХІХ ст., де фігурує мій прадід і прапрадід. Раніше навіть давати 
відсканувати не хотіла, бо боялася, що заберу. А зараз через скрутне 
матеріальне становище, погодилася не тільки показати, але і продати 
"за скільки даси" сімейні реліквії батьківського роду Сердюків. Тітці 
вже за 80 і так сталося, що вона все життя прожила біля садиби прадіда 
і щось мала з документів, за словами родичів. Я боявся, що після її 
смерті діти все викинуть, як це часто трапляється. Щороку я просив її 
перезняти те, що вона має. Проте тільки антисоціальна політика уряду 
допомогла мені... 

 

 

Добро повертається 

Свято-Покровська церква села Бокової, в якій почались служіння в 
1807 році і в якій хрестили мого батька, діда, прадіда і так далі, на жаль, 
не збереглася. До неї ходили 8 поколінь Сердюків, Шарат та інших моїх 
пращурів.  

Завдяки громаді на початку ХХ ст. був оновлений іконостас, на 
який було витрачено декілька тисяч "старорежимних" рублів. Але 
прийшла влада злочинців і, як і більшість інших церков, вона була 
спочатку розграбована, а згодом зруйнована. Ікони, зокрема з 
іконостасу, було розтягнуто. Одна ікона з іконостасу і декілька інших 
невеликих зберігалися в громаді. Вже в 2000-х одну з них було 
вкрадено. Доля інших була невідомою. 

Вже згадувалося у книзі, що вдалося повернути відомого 
художника Івана Савенка на батьківщину – доволі велику картину 
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"Портрет хлібороба Пазенко Є." передали в Кіровоградський обласний 
художній музей, а дві невеликі пейзажні роботи – в Долинський 
краєзнавчий.  

Після офіційної церемонії передачі, нас люб'язно запросили 
пройтись по декількох поверхам музею і подивитися на їх зібрання. І 
ось в залі, де знаходяться ікони, я роздивлявся образи, зібрані з 
багатьох сіл і міст області, а також читав звідки вони. Під декількома 
написів не було. Я поцікавився звідки ж вони, так гарно написані і, на 
моє велике здивування, виявилося, що це ікони саме з Покровської 
церкви Бокової! Для нас, людей, які мають коріння в Боковій і 
цікавляться її історією, це була дуже щаслива та приємна знахідка. 

А нещодавно у розмові з відомим архівознавцем і істориком 
Анатолієм Пивоваром виявилося, що він працює над книжкою про 
Чечелівський жіночий монастир (який звісно був підірваний тими ж 
злочинцями при владі). Я порекомендував йому запитати в тому ж 
музеї, чи зберігаються ікони з того монастиря в їхніх фондах. 
Виявилося, що є образ! 

 

 

Як в пісні  

Вкотре розглядав карти Шуберта (середина ХІХ ст.) і натрапив на 
назву "м. Новий Буг (Куцая)" на балці Куцій, що впадає в річку Інгул. В 
голові промайнула думка: "А може це той самий Куций?!". Але було 
мало часу і цю думку відігнав. На наступний день дороблював текст для 
буклета на 250-річчя Новгородки, яку заснував запорозький 
паланковий полковник Афанасій Куций, подивився на улюблену карту 
1778 р. (станом на 1774–1775 рр.) на місце другого зимівника Куцого на 
р. Інгул і зрозумів – мабуть, таки він і треба перевірити.  

Почитав про Новий Буг, що він стоїть на місці зимівника Куцого, але 
чомусь з ім'ям на літеру "я". Згодом все зійшлося – не просто так на 
карті Шуберта друга назва Ново Бугу – Куцая!  

До речі, полковник Куций був одним з небагатьох запорозьких 
старшин (ще писар Фридрих і полковник Попович), які боролися проти 
Московської експансії на Землі Вольностей Запорозьких. Він і не 
отримав від Москви ніяких титулів і дач, бо фігурував, як 
"нєблагонадєжний". Інші старшини отримали, щоб сиділи тихо, 
наприклад, полковник Малий, старшина Старий по 1500 дестин. 

Так що А. І. Куций – це справжній український полковник, 
засновник сл. Куцівки (м. Новгородки) (1768) і сл. Куцої (м. Нового Бугу) 
(прибл. 1774). 
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Чергове диво 

Одне з досліджень, що я зараз проводжу, стосується забутого 
художника-портретиста і реставратора монументального живопису 
київських храмів Степана Андрійовича Проценка (1880–1954). Картину 
його випадково знайшли в одного діда в Кропивницькому. Тепер вона 
прикрашає зібрання музею історії Долинського р-ну.  

 

 

Передача картин С. А. Проценка до фондів Музею історії Долинського району 

 

Доля художника Проценка, як і доля багатьох людей його 
покоління, була складною і повною несподіваних поворотів. На своєму 
життєвому шляху він зустрів таких відомих особистостей, як 
єлисаветградського архітектора Паученка, всесвітньо відомого лікаря-
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офтальмолога Філатова, громадського діяча генерал-майора 
Федоровського, які відіграли значну роль в його долі.  

Починаючи своє дослідження, я мав тільки декілька листків, 
написаних рукою його племінника з загальними відомостями про 
митця. Було відомо, що помер С. А. Проценко в Києві у 1954 р. І ось 
вчора я стояв поруч з його засніженою могилою на Лук'янівському 
цвинтарі. Відчистив напис на камені й прочитав: "Здесь похоронены 
Проценко Степан Андреевич и Анисия Тимофеевна. 28.ХІІ.1954. Спите 
спокойно родные."  

–  І в чому ж диво? – запитає читач. 

А диво полягає в тому, що все, що було відомо про його київський 
період – це те, що він реставрував собори і помер в 1954 р. Потрібно було 
писати записи на всі київські цвинтарі, згодом шукати і шукати могилу...  

У соцмережі Facebook мені дали контакт пані Оксани, яка працює в 
музеї на території Лук’янівського цвинтаря і вона за 2 дні вказала мені 
точне місце поховання! Виявляється, що цей цвинтар чи не єдиний в 
Україні провів просто титанічну роботу з інвентаризації всіх поховань. І 
більше того, – співробітники ввели всю інформацію в електронну базу 
даних (за що їм величезна подяка й уклін)! 

Якби не Лук'янівський цвинтар, то знайти поховання було б просто 
не реально.  

Тепер відома і точна дата смерті, адреса проживання родини 
Степана Проценка (не зберігся тільки будинок). Далі через домові 
книги можливо знайдуться ще якісь відомості. 

Пошук продовжується, попереду архіви з реставрації київських 
соборів 1940–1950-х рр. 

 

 

Не викидайте старих записів. Про художника Проценка – ІІ 

Художник народився в с. Керстичі (Керстівка). Тепер Керстівки 
немає. В нових дослідженнях люди пишуть, що Керстівка увійшла до 
складу с. Березівки. Довго я шукав по архівах документи й Керстівки, й 
Березівки з приходом Свято-Михайлівської церкви в них. Результат – 
нульовий. Вже навіть виписав усі Михайлівські церкви 
Олександрійського повіту та всіх сусідніх. Знову безрезультатно. 
Запитував усіх місцевих краєзнавців – не знають. 

Розібратися з населеними пунктами та знайти церковний прихід 
вдалося тільки завдяки збереженим дідом Колосом (Кропивницький) 
запискам його батька (останній був волосним писарем і в. о. псаломника). 
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Виявляється, що в наших архівах цей прихід записаний в с. Цибулівка, яке 
на картах кінця ХІХ – початку ХХ століть відсутнє, як, до речі, і сама 
Керстівка. Чому так вийшло, ще не розібрався (можливо тому, що 
спочатку прихід належав до села Цибулівка).  

Згідно з нотатками сталося все так: колишній запорозький старшина 
Є. В. Цибулька заснував сл. Цибулькіну, згодом став Цибульовим, а 
слобода селом Цибулівкою. Перша ж згадка про дерев'яну церкву – 
1792 р. У того екс-запорожця був син, але вже Цибульський, а у того 
сина – єдина донька, яка вийшла заміж за поміщика Осетинського, який 
жив через річку. Переїхала вона до чоловіка і перевезла на той бік 
своїх людей, бо ще дід її отримав титул дворянина і право мати 
кріпаків. Перенесли з собою і церкву! Добре, що була дерев'яна.  

Згодом Цибулівка стала занепадати, мало там залишилося вільних 
людей, а Березівка і поруч Керстівка росли й розвивалися. У 
останнього ж Керстича-чоловіка теж була одна донька, яка вийшла 
заміж за генерала Грозмані і своє поселення перейменували на хут. 
Грозмані. Згодом безбожники-більшовики ту церкву знищили, а все 
добро реквізували.  

Без дивом збережених записок М. М. Колоса "Історія 
Михайлівської церкви" не з’ясував би це, мабуть, ніколи. 

 

 

Під час братолюбівських пошуків 

Ніколи не цікавився поміщицькими поселеннями, а тут вкотре 
читав вже не раз згадані “Записки …”, які нам залишив дідів брат і 
зацікавився постаттю земського лікаря Бєлоярцева (про це також є 
вище в статті про нього), згодом родиною Коробченків, потім іншими 
темами, в тому числі про які йдеться в серії статей “Дослідження 
старого знімку”. І зовсім не жалкую про це. Мабуть, хтось згори 
направив мене на вірний шлях – в метриках Братолюбівки знайшов 
запис про вінчання прадіда і прабабусі, ім'я, по батькові та дівоче 
прізвище якої ще донедавна не було відоме. 

На Святвечір 2021 року сталося невеличке диво, про яке згадував у 
статтях. До цього часу не розумію для чого взяв читану-перечитану 
книгу першу серії “На землі, на рідній”, а знайшов в ній переповідки від 
того ж Бєлоярцева і ту, де згадано добрим словом Коробченків... 
Звісно, приємно було на душі, переслав і нащадкам за обома лініями. 

А при написанні статті про священика Алексєєва щось, як кажуть, 
не відпускало мене, допоки не знайшов відомостей про дату освячення 
церкви, яка, як виявилося, була зовсім поруч. І стаття вийшла в день 
храмового свята братолюбівської святині, на її 200-річчя!  
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ПІСЛЯСЛОВО 
 

Маю надію, що попереду ще багато інших цікавих тем і відповідно 
статей, а це, як правило, нові невеличкі відкриття, поїздки, знайомства з 
цікавими людьми й таке інше. Можливо, колись назбираються вони у 
схожу збірку. Багато досі невідомого, а дещо потребує завершення і 
доопрацювання.  

Триває робота над пошуками матеріалів про видатну особу нашого 
краю – генерал-хорунжого армії УНР Олександра Козьми, по родоводах 
деяких вчительських династій та ін. Також планую завершити серію статей 
під загальною назвою “Дослідження старого знімку”, згодом написати 
коротку історичну довідку про заснування містечка Братолюбівки.  

Крім іншого, вважаю за потрібне висвітлити окремі моменти 
заснування м. Нового Бугу. Цікавими для мене є і теми інших 
запорозьких слобід, заснованих на Правобережжі. 

Маю в планах продовжити серію “Родовід Сердюків” виданням 
спогадів людей різних поколінь з кількох куточків нашого Інгульського 
степу. Планую також видати окрему книгу про життя та діяльність 
генерал-майора учбового відомства Миколу Федоровського, особа 
якого відома чомусь тільки в Кропивницькому, хоча на моє глибоке 
переконання, він заслуговує, щоб його знала і шанувала вся країна. До 
книги увійдуть дослідження його родоводу, спогади та статті про нього, 
а також біографії тих людей, яким Микола Федорович допоміг у житті. 

Продовжую пошуки місцини, звідки в 1790-х роках в с. Янове 
прийшла родина Максима Сердюка, мого далекого пращура. Звісно, 
завдання утруднює те, що прізвище досить поширене – на сьогодні маю 
десятки знайдених Максимів Сердюків, які або точно не є моїми 
пращурами або відсутність документів не дозволяє продовжити пошуки 
саме про них. Серед пращурів є цікавий рід Шарат з козацької городової 
старшини, дослідження про який також просувається, але досить кволо 
внаслідок різних обставин. Нове і можливо не менш цікаве прізвище 
прабабусі, яке нещодавно віднайдене завдяки дослідженню метрик 
Братолюбівки – Чернявський. Звісно, буду досліджувати цей рід надалі. 

І, якщо Бог дасть дописати й захистити докторську дисертацію, то вона 
вийде окремою монографією і, сподіваюся, буде цікавою для дослідників.  

Намагатимуся продовжити підтримку мікроісторії, краєзнавства, 
родознавства та архівознавства виданням нових збірників “Інгульський 
степ”, наданням премії редакції збірника, яка вручається за значний 
внесок у розвиток історичного краєзнавства, а також кількох відзнак за 
окремі публікації. Є й інші задуми, які дозволять привернути увагу 
талановитих учнів до вивчення історії рідного краю і власного 
родоводу, про що розповім пізніше після їхнього втілення в життя. 

По цій мові та будьмо здорові!  
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ПРО АВТОРА 
 

Сердюк Владислав Анатолійович (*1970, 
м. Київ) — історик, мистецтвознавець, видавець, 
підприємець. 

Народився у 1970 році в м. Києві у родині 
українських службовців. Кандидат економічних наук 
(2000).  

Працював у зовнішньоторгівельному об'єднанні 
“Укрімпекс” при Кабінеті міністрів України, 
корпорації “Каргілл Інк.” (США). З 1998 р. має власну 
справу. 

Наукові дослідження з історії проводить з таких тем — Улус Джучі 
та Велика Монгольська Імперія в епоху хана Берке, мусульманська 
архітектура та її символіка, запорозькі та державні поселення міжріччя 
Буга й Дніпра, поселення Ліського та сусідніх повітів (територія сучасної 
Республіки Польща), родовід та джерелознавство. 

Засновник та видавець наступних книжкових серій: 

 науковий збірник “Інгульський Степ — історія, краєзнавство, 
родовід, джерела, спадщина”; щорічник, виходить з 2016 р. 

 “Родовід Сердюків”, виходить з 2011 р. 

Сприяв передачі в музеї Кропивницького та Кіровоградської 
області книг, карт, артефактів, документів, а також полотен відомих 
художників І. Савенка, С. Проценка, Б. Вакса та інших. 

Член Ліги українських меценатів (2018). Член наглядової ради 
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика 
(2019). 

Засновник і меценат премії редакції збірника “Інгульський Степ”, 
яка з 2019 р. присуджується за значний внесок у розвиток історичного 
краєзнавства Степової України. 

Лауреат літературно-наукової премії Воляників-Швабинських 
(Нью-Йорк) за 2018 р. 

Навчається в докторантурі філософського факультету відділення 
історії Українського Вільного Університету в Мюнхені. 

 

 

Блог автора: https://uasvlad.wixsite.com/website/blog  
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Загуляєв Андрій 184 

Задгар 129 

Заденко Григорій 119 

Задера 78 

Задирака 78 

Задніпрянець 78 

Задой 78 

Задорожний 25, 105, 120, 125, 132 

Задоя, Григорій і Варвара 6, 7, 13-

17, 119 

Заєць 32, 78 

Заїка Федосій 33 

Зайченко Макар 33 

Закопенко 129 

Залевський 208, 210 

Залеський Кирило 88 

Заможенко 129 

Занноні (Дзанноні) Річчі 14, 58, 68, 

69 

Заруба В. М. 232 

Заруба Костянтин 150 

Затон 20  

Захаров 90 

Звенигородський Віталій 150 

Здор 78 

Здорик (Яновська) Марія 100 

Зельницький Яків 81 

Зибін Дем’ян 159  

Зодорин Костянтин 159  

Зоїло Григорій 76 

Золотар 78 

Золотько Г. 96 

Зуб 112 

Зубенко Іван 105  

Зуєв Василь 60  

Іваненко Артем 33 
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Іваненко Данило 33 

Іванова Н. 28  

Іванов-Тишанін 195  

Іванченко (Супрун) Наталія 188, 

193, 194 

Іващенко  19, 20, 27, 55, 239  

Ігнатенко Віктор 150, 154–156 

Ігнатенко-Десанліс Оксана 142, 148, 

153, 154 

Ігнатович Яким 66 

Ізмайлова Людмила 247  

Ільїна А. 224, 229 

Ільченко Михайло 28, 34 

Ісак Василь 125 

Ісленєв 117 

Кабак 78 

Кабанець 27, 30 

Кабуз Максим 76 

Кабузан 78, 117, 118 

Казимирович Феодосія 176 

Кайдаш А. 73  

Каймакан Дмитро 84 

Какмаз Влас 88  

Калагеоргій-Алкалаєв Микола 237   

Калистний Ю. 208-210 

Калита 78 

Калкатін Дмитро 211–218   

Калмаз 78 

Калнишевський 6, 74, 103, 104, 108  

Камбуш 78 

Канатенко Д. 131  

Канин Микита 19 

Капінус Прокопій 26 

Капніст 15 

Карабило Герасим 119 

Карл ХІІ 12, 17 

Карлицький Роман 81 

Кармазин Петро 81 

Карпенко 73, 92 

Касалап Петро 88  

Касьяненко Юхим 92 

Катерина ІІ 38, 59, 104, 105, 107 

Кахленко 129 

Качановський Василь 119, 143, 239 

Кашатин Трофим 76  

Кашель 163 

Квак 78 

Келлер Анна 265 

Керстич 274 

Кефали 159 

Кириченко 20 

Кисильов 20  

Кияшко І. 96 

Кімлах Костянтин 90  

Кімлах Сергій 90  

Кір’ян Віктор 36, 50  

Кірієнко Терентій 133 

Кішка 78 

Клевцур 78 

Клейст Наталія 241  

Клепач (Клипач) 55, 195 

Клименко 33, 129 

Клинченко  20 

Кляцький Улян 90 

Кобець 81, 92 

Кобзар Стефан 27 

Кобзаренко 20, 220, 221 

Ковалевський Микола 81 

Коваленко 13, 17, 20, 26, 87-88, 95, 

120, 168, 178, 182  

Коваль 14, 15, 17, 85, 88, 92, 105, 

119, 129 

Ковригін 162-164 

Ковсюкова 208 

Ковтун 20, 27, 33, 

Козак Р. 253 
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Козарські 233 

Козачинський 86, 150 

Козел 129 

Козельський Антон 14, 15, 119 

Козир 78, 97 

Козиренко 27 

Козловський Іван 245 

Козменко 20 

Козьма 199, 275 

Козюк 34 

Козюлевський Іван 241 

Козюра Андрій 88 

Кокора Олександр 178  

Колбасенко Ф. 89 

Колесник Василь 126 

Колесников 125, 194 

Колісник В. 127  

Колісніченко 88 

Колодзовський Олександр 159  

Коломієць Василь 125 

Колос Григорій 169-170 

Колос М. 170, 273, 274 

Коляда Микола 33 

Конашевич-Сагайдачний П. 73 

Кониця 129 

Коновал Дмитро 106 

Коноваленко Іван 15 

Коноплицький Петро 95  

Копан Микола 183 

Копаниця 20, 33 

Копилов Євген 31 

Копп Микола 181 

Коптєв Віктор 150 

Коренфельд Абрам 88  

Корж 129 

Корнованов 54 

Корнощенко 129 

Коробцов 202, 207-210 

Коробченко 133, 159, 165, 167, 181, 

183, 187–194, 274 

Коровін Геннадій 163 

Короленко 27, 209, 210 

Короповський Андрій 81 

Корсунський 216 

Корчага Іван 26 

Косолап 78 

Костенко Ліна 78, 90, 91, 93   

Костиченко 20 

Кот 37-38, 40, 70, 78, 88 

Котенко 38, 40  

Котов 37, 40-43, 45 

Котовий Григорій 42 

Котовський 29 

Котуженко 20 

Кохановські 260 

Кошман 33 

Кошовий Григорій 92 

Кошур Михайло 209 

Кравець  27, 106 

Кравцов Іван 99  

Кравченко 26, 88, 125, 126 

Красовський 129, 143, 144 

Кривець Іван 26 

Кривий 78 

Криворукий 15, 129 

Криворучко 78, 88  

Кривошея 41, 232, 256 

Кривчанський Феодосій 26 

Крижановський Костянтин 129 

Крикненко Григорій 106 

Кримченко 78 

Криса Карпо 26  

Крисан Іван 26 

Крисенко 89, 34 

Кришня Павло 106 

Крищенко Іван 33 
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Кропивницька В. 155 

Кротова Анна 231 

Кротовський 21, 27 

Круть 78 

Крюковський Федір 205 

Куделинський Федір 26, 125, 136 

Куделя 169 

Кудіна Оксана 65, 71, 100  

Кудревецький Василь 254 

Кузьменко 20, 33 

Кулик 88, 90  

Куліш 78 

Кульчицька Феодосія 240 

Кумпан 70, 78, 82, 87, 97, 206 

Купка 78 

Купчевський П. 25, 26, 240 

Куріпка 78 

Кус Михайло 73  

Кухта 124-127, 131, 133, 136, 144 

Куц Карпо 73 

Куций Опанас 74–78, 102, 271 

Кучман 33 

Кучубей 78 

Кушнір 78, 203 

Кущ 76, 88 

Лазоренко Кирило 106 

Ламанови 110, 111, 113 

Ласкавий Микола 209 

Левицький Корній 144 

Левченко 34, 92, 112 

Лега 78 

Легейда 26, 87, 93, 99 

Ленбіченко 21 

Лелека 78 

Лемешенко Гнат 106 

Лемкін Рафаїл 10 

Лепетченко Данило 106 

Лепицький Федір 106 

Лещенко Федір 76  

Линенко Олександр 168–179 

Лисаневич 157, 173 

Лисенко Афанасій 26 

Лисий 20 

Лисицький Мефодій 33 

Лисогоров Микола 88  

Литвин Петро 15, 17, 112 

Литвиненко Іван 125, 129 

Литвинов Яків 99  

Лиханський Феофіл 86 

Лихошерст Яків 183  

Лищенко 125 

Лісняк 90, 92  

Лісовенко 129  

Лісовий 26, 120 

Ліщинський С. 166 

Лобода 26, 209 

Логвінов Тимофій 87 

Логін 20 

Лоєнко Ліза 176 

Лозоватський 78 

Лозовський Антон 81 

Любімов Петро 173 

Люлька 78 

Лядський 78 

Лях 78, 106 

Ляхівець Іван 33 

Ляшенко М. 97 

Мажаров Матвій 16, 233, 234 

Мазепа 12, 18 

Майстренко Антоній 125, 130 

Макаренко Іван 242 

Макуха Ф. 134 

Макушенко 76, 129 

Малий 78, 112, 271 
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Малоок Іван 183 

Малчевський Дем’ян 42 

Малюта 78 

Мамай 78 

Мандригаль М. 251 

Манжелій 86, 252 

Манжула 78 

Манько 20, 25, 26, 29 

Маруценко Віктор 3, 6, 7, 54, 157, 

164, 168, 170, 182, 189, 211, 219, 

222, 231, 250, 254, 255 

Маслянка-Маковський Георгій 159  

Матвєєв Іван 159  

Махно 153 

Мачула 78 

Мережа 78 

Мерзлий 78 

Мигасенко Сергій 161 

Микита 20 

Микитенко 129 

Миколенко 20 

Мирко Савка 106 

Мироненко Степан 73, 74 

Миронець Мусій 90 

Мікросніп Ларіон 92 

Мірошник 20 

Могила 20, 33, 34 

Модзалевський В. 41, 233 

Мозговий В. 134 

Мозолевський Петро 93 

Мокросноп 78 

Монак Василь 97  

Монастирний Н. 89 

Монашок Д. 97  

Монотренко 129 

Моргун Севастян 125  

Мордвінов 248 

Морква 78 

Москаленко 20, 32, 33 

Москалець 20, 22, 26, 28, 29, 32, 33, 50 

Мотуз 33 

Моциєнко Олексій 106 

Мусієнко 23, 34  

Мушенко Михайло 27 

Набок 78 

Нагірний Климентій 124, 174 

Нагній Яків 26 

Наконечний 78 

Напута 78 

Науменко 112 

Невиряга Кирило 88 

Невмивака 78 

Невпряга Микола 99 

Недбай 78 

Недвига 78 

Недоборенко 129 

Недодатко Яким 26 

Недосвятій 260  

Недоступ 78 

Недоточихатка 78 

Неживий 78 

Немни 78  

Николенко 20 

Никтота 78 

Ничипоренко Матвій 76 

Нікітін 236 

Нікольський Іоанн 173 

Німенко Андрій 150, 225  

Новак Василь 97 

Новицький Олександр 159 

Новицький Яків 47  

Ногачевський Федір 122, 124, 125, 241 

Номеровський Микита 92 

Нос 78 

Нужненко 31 
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Огур 20 

Одновул (Одновол) Іван 14-16, 20, 

119 

Одношевний Гаврило 16 

Окрашко 78 

Оксанич 66, 70, 176 

Оксаниченко Іван 26 

Окуджава Булат 155 

Олененко А. 58 

Оленін 30 

Олійник 23, 26, 34, 88, 92, 112 

Омельченко 66, 70 

Омелянчук Андрій 92 

Онищенко 20 

Опришко 184 

Оратовський Діонісій 26 

Орел Кіндрат 106 

Орленко Пантелеймон 92 

Оссовський Петро 150 

Остапенко 125, 176 

Остапущенко Марія 32, 33 

Островський 20  

Охрименко Іван 106 

Ошийко 78 

П’яний 78 

Павленко Ніна 158 

Павлов Микола 33 

Павлюк 14, 23, 33, 129 

Падалка Іполит 170-171 

Пазенко 19, 20, 25, 26, 221, 226–228, 

271 

Паливода 78 

Панасенко Прокіп 88 

Панкова Наталія 150–152  

Панченко Гнат 85, 88, 92 

Панченко Дмитро 99 

Панютін Лев 242 

Папай 78 

Парасюта 33 

Пасенко Василь 25 

Пастухов Микита 183 

Паученко 272 

Пахар 21 

Пашко 26 

Передерій 78 

Перепада Олексій 23 

Перепечай Іван 88 

Перепечай О. 97 

Перепода Дорофій 26 

Перець 78 

Пестушко (Степовий-Блакитний) 

Кость 28, 90, 195 

Петрик Антін 265 

Пєресада Д. 216 

Пивовар Анатолій 5, 7, 8, 14, 38, 54, 

58, 61, 69–73, 100, 102, 111, 116, 118, 

137, 168, 266, 271 

Пикульський Мойсей 81 

Пилипенко Андрій 21 

Пильненький Іван 125 

Пиляєв Яків 106 

Пиляй Степан 106 

Письмений 78, 93 

Письменник Калістрат 90   

Пишненко 20 

Пишчевич О. 74 

Підгірний 20 

Піхай Іван 95 

Піший 78, 97 

Пластун 33 

Плюта Софія 209 

Погорілий 20 

Покотило 78 

Полатайко 78 

Полежай Яків 106 

Поліженко 129 
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Поліщук 222 

Половенко Данило 90  

Полонська-Василенко Наталія 5, 7, 

57, 61, 74, 104, 108, 111, 116 

Полторацький Микола 88  

Полянський Іоанн 22, 25 

Помпа 78 

Попович 105, 108, 271 

Постильняк 78, 106 

Потоцька 245 

Почекай 78 

Почеса 78 

Пошивайченко 20 

Пошта 78 

Прибильський Григорій 81 

Прилуцький Кашпір 90  

Приходько Касян 125 

Пробийголова 78 

Проскуренко 20 

Прохода 78 

Проценко Степан 20, 150, 272–273, 

276 

Прудкий 70 

Пруський Альберт 82 

Пуга Пантелеймон 26 

Пугач 20 

Пузик Ганна 132, 144 

Пунько Захар 23 

Пчолкін Григорій 26 

Пяшмич Василь 104 

Степан 76 

Рабик Антін 265 

Рагулін Діонісій 88 

Радутний 78 

Регота 78 

Ремез 78 

Репа Венедикт 88, 90  

Рець Олександр 178  

Рєпін 219, 224 

Рибальченко 25 

Рибченко 70 

Рижик Роман 92, 93 

Розлад 129 

Розумовська Софія 227, 229 

Романенко Георгій 26 

Романовський Андрій 28 

Россіков Олексій 93 

Ростропович Ростислав 151 

Рубан Максим 106 

Руденко О. 216  

Рудченко 129 

Рудь 78, 97 

Рябець Тит 26 

Рябий 20 

Рябокобила 122, 127, 131, 133, 137, 

139 

Рябошапка 33 

Рябченко 20 

Савенко 4, 27, 31, 53, 120, 150, 219–

231, 270, 276 

Савицький 77, 79, 92, 93 

Савченко 21, 33, 66, 134 

Садило Мартин 106 

Садоцній Дмитро 159 

Садоцький Дмитро 88 

Саєнко Сергій 125, 129 

Самарський Никифор 95 

Самсик 78 

Санилат Яків 106 

Сапран 78 

Сапровський 20 

Сарана Григорій 31 

Сарницька Акіліна 189 

Саровський Серафим 154 

Сачко 129 

Свідерські 260 
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Світлицький Георгій 224 

Северновський Борис 95 

Седуненко Ясько 106 

Селецький Георгій 25, 125 

Семенов Дмитро 100 

Семенов Іван 100 

Семеренко Борис 170 

Семидівка Яків 15, 16, 119 

Сербин 20 

Сербинож 20 

Сергієнко 20, 23, 27, 33 

Сердюк 5-7, 9, 35, 36, 46, 50, 51, 56, 

98, 112, 134, 137, 157, 158, 178, 187, 

264, 266–268, 270, 275, 276 

Сердюк Анатолій 51, 158, 276 

Сердюк Владислав 1, 5, 6, 36, 46, 58, 

98, 137, 256, 266, 267, 276 

Сердюк Григорій 157, 158  

Сердюк Давид 267, 269 

Сердюк Семен 266, 267, 269 

Серебреннікова М. 224 

Серпокрил 79 

Сизій Автоном 26 

Сила 26, 79 

Силаєв Самуїл 88 

Силич М. 97 

Симонов 42 

Синицький Григорій 23 

Синичак Микола 92 

Синяк Іван 67, 71  

Ситаєв 17 

Ситай П. 17 

Сірко, отаман 110, 111, 260 

Сіромаха 79 

Січкар Герасим 125 

Скакун Кузьма 209 

Скальковський А. 7, 57, 98, 117  

Скопенко Віктор 100 

Скороход 79 

Скороходько А. 216 

Скринников Яким 107 

Скуб 20 

Слесаренко Андрій 27 

Слинько Тихон 66  

Слісаренко Катерина 33 

Слюсар 25, 26 

Слюсаренко 25, 26, 30, 33 

Смаглій 93, 97 

Смаглюк 129 

Смілянський 261 

Сміян (Смеян) 20 

Снігур К. 251 

Сніжко 20 

Соколенко 88, 209 

Соколовський Василь 111, 187, 235 

Солоха 79 

Солощенко Михайло 25, 26, 27 

Сомик 79 

Сопилюк Володимир 201 

Сопко Артем 176 

Сорокін 86, 127 

Сорокопуд 79 

Сохацький 126, 137 

Сошкін 87, 92  

Списар 79 

Спицький Віктор 120 

Старий Петро 6, 78, 102-104, 116, 

271 

Статкевич Федір 26 

Стежка Павло 159  

Стеллецький В. 216 

Столєтов Микола 172 

Сторчоус 79 

Стрижебок Іван 122, 129, 130, 132, 133 

Стриженко 129 

Стрижський 129  
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Стріха 112 

Сукур Іван 107  

Сулій Дмитро 125 

Сухой 208, 209 

Сущенко Стефан 76 

Танцюра 79 

Таран 76, 112 

Таранець Михайло 33 

Татаренко Петро 88  

Телепинський 20 

Телятников Іван 124 

Темний 79 

Терещенко 20 

Терещенко Іван 23 

Терещенко Сергій 26 

Тертишник 79 

Тесля 16, 119 

Тимковський 236, 237, 241, 245 

Тимченко 32 

Тимчур Назарій 125, 129 

Ткач 26, 70, 112, 207 

Товстенко 29 

Товстик 208, 209  

Тодоров Аркадій 122, 136-137 

Тороп 125 

Тотт, барон 61 

Трегубенко Назар 127 

Трофімов Михайло 90 

Тулянцев Іван 95  

Тупий 79 

Туркевич К. 216 

Турпак 13, 26 

Тюпало 79 

Тюра 79 

Тютюнник Юрко 29 

Угаров Б. 219 

Угринович 19, 22, 42, 119, 173, 238, 239 

Удочкін 91  

Усенко 20 

Устименко 20, 107 

Ухатенко Федір 125 

Фальц-Фейн 171  

Федоренко 23, 32, 33   

Федорова Марина 145, 150 

Федоровський 273, 275 

Феодоренко Михайло 28 

Ференс 93 

Фесуненко М. 97  

Фик Мойсей 209 

Філатов 272 

Філь Павло 31 

Фішер Йосип 203 

Фойницька Олександра 150  

Фортуянов Іван 95 

Франко Іван 28, 94, 133, 178   

Френчко Віктор 253 

Фрідріх (Фридрих) 105, 108, 271 

Фруміна 177 

Хаврюта 89,  95, 100 

Халабуда Федір 33 

Халимон 107 

Харченко 234 

Херсонець 125, 134 

Хильченко 90, 93 

Хітяєва Людмила 150 

Хмельницький Богдан 4, 18, 104, 

111, 167, 187 

Ховрюта Л. 89 

Холош 129  

Хомінська Єфросинія 184 

Хорольський 26-28, 33, 55 

Хотиненко 90  

Хруль Сава 125, 126 

Цвіркун 79 
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Цвіт 79 

Цибулька 274  

Цибульов 274  

Цибульський 274 

Цимбал Пилип 26 

Цілуйко 79 

Чабаненко 133, 165, 167, 172, 187, 

188, 189 

Чадай 107 

Чайка Омелян 76 

Чеканов Михайло 6, 120 

Ченець 79 

Черевик Авксентій 209 

Чередник 70 

Черненко (Чорний Ворон) 29 

Черниченко Іоанн 87 

Черніченко Леонід 126, 137 

Черноков Степан 107 

Чернумаз Василь 26 

Чернявська Олександра 172 

Чернявський 26, 100, 107, 125, 137, 275 

Четверня 79 

Четвертак 79 

Чечель 16, 115, 236, 237, 242, 245, 

255, 260 

Чигриненко 79  

Чинщуця Павло 125 

Чміль 79  

Чопик 70, 79 

Чорба Михайло 233 

Чорний 16, 33, 76, 112, 119, 129 

Чорнозуб 33 

Чорномаз 3, 4, 7, 27, 28, 32, 34, 36, 

49-51 

Чуб 79 

Чудний Грицько 16 

Чумак 79 

Чупас 79 

Чуприна 20, 79, 112 

Шаваль Іван 107 

Шандра 20 

Шаповал 112 

Шаповаленко 70, 82 

Шаповаленко Іван 82 

Шапошник Федір 107 

Шапошников 122, 124-125, 133, 159, 

167, 183, 187-190 

Шапошникова 126, 190 

Шарата Лук'ян 172 

Шарата Марія 172 

Шарати 270, 275 

Шатохіна А. 177 

Шафорост 31 

Шваба 79 

Швець 107, 112 

Швиданенко Вадим 37 

Шевченко 12, 29, 32, 66, 70, 107, 

145, 149, 175, 200, 203, 252 

Шемякін М. 155 

Шепетуха 20, 26, 28 

Шеремет 3, 6-7, 12, 17, 20-21, 28, 36, 

40, 47-48, 50-51, 53, 101, 110, 120 

Шерстюк Пилип 90 

Шершеневич 159, 254 

Шесточенко 262 

Шинкар 129 

Шинкаренко Феодосій 125 

Шкарупа 20, 26 

Школа 23, 26, 28, 33, 88, 112 

Шкуропат Михайло 92 

Шкуруп 79 

Шлинчак 209 

Шмалій 79 

Шокотко Петро 87, 93 

Шолох 79 

Шпак Олексій 107 
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Шпаковська Віра 245 

Шпилька Ілля 183 

Шпиталенко 20 

Шполянський А. 89 

Шрам 79 

Штим 79 

Шубенко Гнат 26 

Шуберт 16, 23, 63, 75, 83, 130, 166, 

235, 271 

Шуліка Антон 96 

Шульга 76, 79 

Щелкан Сергій 6, 120 

Щербак Михайло 125 

Щербина 20, 107  

Щитченко 20 

Щічка 26, 30  

Щупченко Хома 76 

Щербань Йосип 173 

Щученко 20 

Юха Корнилій 126 

Юхименко Пилип 178 

Яблонська Тетяна 222 

Яволенко Йосип 88 

Яворницький Дмитро 7, 72, 75, 98, 

105, 108, 181 

Ягелло Володимир 242–244, 255, 

259, 261-262 

Яголковський Олексій 26 

Язиков 57, 70 

Яковенко Василь 20, 26, 28 

Якубович Марія 122 

Якунін Олександр 28 

Яновська (Здорик) Марія 100 

Яновський Юрій 100 

Яр Славутич 50 

Яровий Михайло 107  

Ясененко 66  

Ясиненко 70 

Ястребов В. 72, 98, 111 

Яцюченко 70 

Яшин 33 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Австралія 197–200, 207 

Австро-Угорщина 265 

Азовська (Озівська) губернія 18, 57, 

74, 98, 102, 109, 118 

Алжир 151 

Англія 10 

Архангелгород 67 

Асканія-Нова 171 

Астрахань 218 

Бабенкова балка 38 

Байдаківка 174, 262 

Байраки 134 

Балкани 135, 141, 148 

Балта 241 

Балтський повіт 240 

Барселона 7, 151 

Батурин 115, 255 

Баштине 3–8, 122–137, 139–144, 

147–149, 153, 154, 187, 269, 270 

Берда 104 

Бердянський повіт 198 

Березівка 55, 240, 273, 274 

Березнегувата, р. 103 

Берлін 151 

Бесарабська губернія 260 

Більська Воля 198 

Благодатна 86 

Бобринець 47, 102, 191-192 

Богуславці 81 

Бойківка (Бойкова) 6, 14, 16, 20, 

120, 128, 233-235, 238, 255 

Бокова 5–8, 17, 19, 20, 21, 42, 50, 55- 

56, 102, 110, 119, 120, 122, 124-125, 

127- 130, 137, 140, 143-144, 157, 160, 

168, 172-173, 179, 206, 207, 234–240, 

242, 252, 255–258, 266, 269–271 

Бокова, балка 24, 110 

Бокова, ріка 13–16, 19, 24, 38, 40–41, 

111, 112, 119, 121, 128, 129, 130, 

166, 195, 211, 232–234, 255 

Боковенька, р. 13–14, 61, 167, 211, 

234, 240, 250 

Боковська волость 28, 139, 256, 268 

Бородянка 198 

Братислава 151 

Братолюбівка  24, 55, 126, 130–131, 

133, 157-167, 168-180, 182, 183–184 

186-189, 191-194, 269, 274, 275 

Братолюбівська волость 186, 240, 

250 

Брюер 135, 142  

Брюссель 248 

Буг 5, 13, 37, 69, 79, 276 

Будапешт 135, 148, 151 

Бурдзинківка(Василівка) 250 

Бурса 7  

Бухара 7 

Буцьківка, сл. 42  

Буча 163, 198 

Буча-Лісова 164 

Варварівка 3, 6–8, 12–24, 26-31, 33–

37, 40–43, 45-53, 55, 56, 99–101, 110, 

119, 120, 127–129, 136, 159, 160, 

209, 219–221, 227, 228, 235–239, 

256, 257, 269 

Василівка 55, 209, 250 

Васильків 213 

Велика Монгольська імперія 7, 63, 

72, 276 
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Велика Чечеліївка 255 

Великий Степ 72 

Великобританія (Велика 

Британія)136, 139, 173 

Верблюжка 3, 16, 17, 24, 61, 74, 100, 

104, 105–107, 112, 114–118, 128, 

220, 260 

Верблюжка, р. 58, 61, 68 

Вербова 32 

Вербова балка 24 

Вербове урочище 75 

Верхньодніпровський повіт 245 

Вершино-Кам’янка 74, 237, 238, 255 

Весела балка 166 

Веселі Боковеньки (Давидовський 

парк) 159, 163, 165–170, 171–189 

Вишневолоцький район 99  

Відень 151, 268 

Віленська губернія 187, 242 

Власівка 105 

Вовча балка 24 

Водяна балка 38, 234  

Водяне 55, 144, 238, 250, 251 

Вознесенське намісництво 19 

Войнівка 262 

Волга 146 

Воркута 228 

Вухівка 76 

Гадяч 120 

Галичина 47, 265 

Ганнівка 20, 56  

Гард 67 

Геленджик 99 

Гельсінкі 151 

Гетьманщина 18, 38, 45, 79, 106, 

108, 172, 232 

Глибока балка 110 

Гнилушка 110 

Головківка 22, 174 

Голтва, р. 42 

Гомель 187 

Городище 105  

Гракове 217 

Гранада 7  

Григорівка 37, 240 

Григоро-Денисівка 54, 55, 159, 238, 

241, 254, 258 

Грозмані, хутір 274 

Громоклія 57 

Губаха 225 

Губахівський район 31 

Губівка 136 

Гудаута 196 

Гурівка 3–8, 16, 54–56, 110–113, 128, 

129, 136, 160, 168, 195, 199, 200, 

207, 209, 220, 235, 236, 256, 269 

Гуріїв, хутір 111 

Джанкой 196 

Дике Поле 13 

Дмитрівка 57  

Дніпро 5, 13, 37, 48, 49, 57, 69, 79, 

103, 276 

Дніпропетровськ 207 

Дніпропетровська область 32, 35, 

71, 221, 231 

Добрянка 76, 175 

Долинська 6, 12, 36, 49, 54, 110, 157, 

158, 161, 164, 168, 170, 177, 189, 

190, 194, 198, 201, 202, 205–207, 

231, 250–255, 258 

Долинський район 3, 5, 8, 16, 19, 29, 

32, 35, 37, 54, 56, 101, 110, 119, 129, 

132, 139, 157, 164, 165, 200, 211, 

219, 220–222, 239, 250, 272 

Донбас 92, 133, 248 

Донецьк 161 

Донецька область 161 
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Дрезден 151 

Дубровина балка 24, 166 

Дубровина, р. 166 

Дубровина, сл. 20 

Дунай 63, 72, 111 

Едірне 7  

Єкатеринбург 215 

Єлисаветград (Єлисавет) 5, 23, 57, 

61, 62, 67, 130, 89, 179, 182, 186, 

212-215, 245-248, 258 

Єлисаветградська провінція  13, 73, 

109, 114 

Єлисаветградський повіт 19, 40, 80, 

126, 173, 233-236, 240 

Єлисаветградщина 100 

Жацького балка 24 

Жежеля хутір 24 

Жмеринка 198 

Жовта, р. 58, 61, 68-69 

Жовта, с. 74 

Жовтенька, р. 103 

Жовті Води 61  

Запорожжя 14, 37, 57, 70, 74-74, 79, 104 

Запорозька Січ 6, 17, 57–59, 66, 73, 

75, 77–79, 102–104, 108, 111 

Затулине 32 

Зелена, р. 68, 104 

Зелена, сл. 37, 74  

Знам’янський район 112 

Золота Орда 7, 72 

Зотова балка 24 

Іванівка 18, 166, 168, 169, 174, 177, 

183, 209, 234, 251 

Іванівка, хутір 217 

Іванківці 112 

Інгул, паланка 67, 69-71  

Інгул, р.  3, 57, 64-66, 69-75, 271 

Інгулгород 57–61, 67, 68 

Інгулець 58–61, 68, 69, 101, 103, 104, 

108, 109, 116 

Інгул (Інгульськ) 3, 57, 59–71 

Інгуло-Кам’янка 8, 60-66, 69, 71, 99, 

176, 225 

Інгульський повіт 19, 38, 57, 60, 61, 

70, 71, 121, 128 

Інгульський степ 13, 69 

Іспанія 10 

Ірпінь 100 

Казанка 246, 247 

Казанське 237 

Кайдашева балка 74 

Калаборок 167, 188, 189 

Калкатине Поле 212 

Калкатинівка (Калкатинове) 212, 217 

Кальміус (Маріуполь) 67 

Кам’янка 37, 38, 57, 59, 61–66, 71, 

73-75, 86, 105, 106, 109 

Кама, р. 49 

Каменевата балка 235 

Карачуни 203, 206 

Катеринослав 261 

Катеринославська губернія 246, 

262 

Катеринославське намісництво 14, 

19, 79, 129, 258 

Катеринославщина 198 

Катманду 173 

Керстичі (Керстівка) 273-274 

Кефали 137 

Кизикермен 57, 62 

Київ 7, 10, 15, 35, 37, 54, 66, 71, 102, 

113, 136, 157, 158, 162, 168, 197, 

198, 211, 214–219, 222, 230, 258, 273 

Київська губернія 16, 167, 188, 189, 

206, 232 
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Київська область 164, 213–215 

Київське намісництво 38  

Київщина 66, 133, 214, 215 

Кисилева балка 24 

Китай 63 

Кіндратівка 128, 129, 135, 139, 143 

Кірове 5, 16, 119, 120, 240 

Кіровоград 35, 50, 96, 100, 177, 207, 

270 

Кіровоградська область 12, 34, 36, 

37, 41, 61, 71, 72, 93, 97, 114, 116, 

122, 135, 168, 175, 206, 208, 212, 

221, 239, 253 

Кобеляки 105 

Кодак 67 

Коломацьке 42 

Коломна 99 

Комишуватий хутір 166 

Комісарівка 77, 108, 109, 128 

Конотоп 197 

Конья 7 

Кордоба 7 

Коржів 81 

Коростень 197 

Костянтинівка 211 

Костянтиноградський повіт 42, 135 

Котенкова 77, 87  

Котенкова, балка 86 

Котівка (Котова) 3, 13, 15, 19, 27–28, 

34, 37, 38, 40–45, 49, 50, 56, 120, 128 

Красно-Костянтинівка 134 

Краснопілля 270 

Кременчук 57, 194, 203 

Кривий Ріг 33, 35, 47, 48, 68, 96, 102, 

110, 130, 133, 153, 158, 165, 170, 

187, 188, 190–194, 196, 202, 206–

208, 258, 269 

Криворіжжя 18, 42, 232 

Криворізький округ 216 

Крим 66, 110, 169, 196, 228, 229, 243 

Кримське Ханство 72 

Кріпосна округа 73 

Кропивницький 37, 57, 71, 168, 175-

177, 221, 226, 253, 266, 269, 272, 

273, 275, 276 

Крути 196–198 

Крюків 57, 70, 105-107, 130 

Кузьмина балка 24 

Курган 248, 250 

Курська губернія 187 

Куца балка 271 

Куца Балка, с. 75 

Куцівка 3, 6–8, 70, 72–82, 89, 102, 

109, 128, 130, 163 

Лелеківка 76, 124 

Ленінград 219, 224, 230, 247 

Лисаневичівка 55 

Липняжка 76 

Липовецький повіт 232 

Лисиче, с. 42 

Лисьва 230 

Литвинів хутір 248, 249, 254 

Личкове 71 

Ліський повіт  276  

Лозовата, р. 73 

Лозоватка 86, 130 

Лондон 7, 151  

Лоо 246, 248 

Лос-Анджелес 228 

Лотарингія 141, 142 

Лубни 120 

Люблін 268 

Люботин 162 

Люксембург 151 

Магдалинівський район 71 
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Мадрид 151 

Мажарівка 6, 233–234, 237 

Мала Іванівка 174–175 

Малага 151  

Маловодяне 250, 252, 255 

Малоросія 103 

Манілова балка 24 

Маржанова (Маржанівка), сл. 112 

Марківка, хутір 32 

Мелітопольський повіт 198 

Мельбурн 200–201 

Мертвовод, р. 75 

Миколаїв 130, 204, 207 

Миколаївка 55, 86, 144, 186,207, 249  

Миколаївська губернія 20 

Миколаївська область 33, 99, 203-

205 

Митрофанівка 99  

Мінськ 242  

Мінська губернія 187 

Молдова 171 

Москаленки, с. 21  

Москальцівка 22 

Москва 14, 19, 36, 89, 96, 101, 133, 

135, 151, 154, 177, 220, 223, 231, 

246, 248, 271 

Московія, Московська імперія 10, 

21, 57, 68, 70, 71, 75, 77–79, 88, 116, 

128, 187, 195, 271  

Мудрьона, сл. 33, 34 

Мурманськ 135, 145 

Мюнхен 104, 276 

Нагнява, балка 24 

Надіївка 104 

Нансі 135 

Немовичі 197 

Нижній Новгород 135, 145–147, 

150–153 

Нікополь 181, 250 

Німеччина 10, 31, 34, 49, 197, 205  

Нова Прага (Петриківка) 173, 211 

Нова Сербія 37, 38, 61, 67, 69, 117  

Нова Татарія 67 

Новгородка 6, 8, 26, 62, 71, 72, 73, 

77, 78, 82–100, 109, 269, 271 

Новгородківський район  9, 61, 65, 

116, 117, 255 

Новий Буг 75, 271, 275 

Нові Санжари 70 

Новоандріївка 86 

Новомиколаївка 129 

Новомосковськ 17, 99 

Новомосковський район 49  

Новопавлівка 75  

Новопетряка 134 

Новоросійська губернія 4, 18–20, 38, 

57, 58, 60, 74, 79, 98, 102, 109, 114 

Новосілки 236 

Новофедорівка 86 

Нью-Йорк 276 

Обитоки 239-240, 245 

Обрієва балка 24 

Оврамівка 38 

Овчарка, балка 24 

Одеса 45, 46, 57, 122, 137, 170, 171, 

173, 174, 175, 181,187, 191, 203, 212, 

229, 231, 248, 249, 252, 254, 261, 266 

Одеська область 72, 100, 211 

Одеський повіт 136 

Оксфорд 135 

Олександрівка 137, 168, 233 

Олександрівськ 198 

Олександрійський повіт 16, 17, 21, 

25, 27, 41, 45, 56, 81, 84, 87, 121, 125, 

129-131, 136, 137, 140, 160, 174, 175, 

195, 211, 234, 236, 238-242, 245, 248, 
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249, 250, 254, 256, 257, 260, 262, 273  

Олександрія 22, 37, 40, 41, 95, 130, 

157, 159, 163, 194, 242, 259-261 

Олексіївка 240, 254 

Омельничок 105 

Оргіїв 260 

Орел 105 

Орловська губернія 187 

Осипівська пустка 254 

Османська імперія 72, 78 

Очаківський округ 136 

Очеретин хутір 250 

Париж 67, 135, 142, 150-151, 153– 

156, 242–244, 255, 259, 261, 270 

Пекін 151  

Переволочна 41 

Перемишль 268 

Переяславський полк 172, 232 

Пермська губернія 187 

Пермська область 31, 225, 230 

Петриківка 101, 173, 211, 174  

Петрівка 74 

Петрівський район 116, 117, 135, 

139, 148, 187 

Петровський район 35 

Петрова (Петрове) 3, 6, 7, 18, 77, 

101, 102, 104–109, 128, 129, 183  

Петровське 136 

Підмосков’я 248 

Піщане 172 

Плоске 137 

Подільська губернія 187, 203, 240, 

257 

Покровське 130 

Полісся 33 

Полтава 154, 215, 250, 260 

Полтавська губернія 16, 21, 41, 81, 

135, 159 

Полтавський повіт 42  

Польща 10, 67, 70, 77, 96, 103, 198– 

200, 202, 265, 268, 276, 

Порфирівка 6, 35, 120, 129 

Правобережна Україна 14, 77, 135, 

232, 275 

Прага 194 

Приінгулля 6, 73 

Притулина балка 24 

Прожога (Прожоги) слобода 14, 102 

Пустовійтівка 108 

Пуща-Водиця 163 

Редю-Маре 171 

Реп’яхувата, балка 70 

Рим 10, 151 

Ріжки 205 

Ровенське 42 

Роздол 240 

Роменський повіт 81 

Російська імперія 45, 61, 120, 130, 

140, 159, 185, 196 

Росія 100, 140, 200, 259, 265 

Румунія 214 

РФ 31, 70, 151, 204, 219, 221, 230 

Садове (Фаліївка) 99  

Саки 228 

Саксагань 57, 60–62 

Саксаганський повіт 104 

Салоніки 140 

Самар 67 

Самарканд 7 

Самарська губернія 187 

Санкт-Петербург 61, 101, 220, 225, 

232, 248 

Саратов 196 

Сарни 197 

Св. Єлисавети фортеця 37, 57, 58, 61 

Себене 136 
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Седнів 231 

Секретарівка 235 

Семенівка 75 

Сербія 248 

Сибір 88, 92, 228  

Сидунка, р. 24 

Ситаєва сл. 17 

Ситаївка 128 

Сімферополь 229 

Скелеватка, р. 233 

Славенськ 57 

Смотрительська балка 24 

Созополь 47  

Соловки 189 

Солонувата балка 38, 40 

Солонуватий яр 40 

Софіївка 198, 245 

Спасова (Спасове) 24, 105, 107, 114-

116, 129 

Спаське 24 

Стамбул 7, 243  

Старшинська балка 24 

Стецівка 106 

Суданів Яр 17 

Суми 93, 162  

Суха 32  

Суха балка 24 

США 228, 265, 266, 268, 276 

Сянок 268 

Таврія 16, 198 

Таращанський повіт 205 

Тверська обл. 99 

Тернівка 76, 105 

Тернова балка 86 

Тишківка 76 

Тифліс 187 

Тихий Океан 72 

Товста могила 24 

Тростянець 203 

Тула 230 

Туреччина 61 

Турченівка 108 

Угорщина 135, 148 

Улус Джучі 7, 276 

Уманський повіт 232 

Умань 106, 187 

Ургенч 72 

Устинівка 166 

Усть-Кам’янка 61, 66   

Уфимська губернія 187 

Федорівка 124, 126, 211, 248–250, 

254 

Федосіївка 236, 239 

Феодосія 229 

Франція 3, 135, 139–143, 148, 154, 

243, 244, 248, 252 

Харків 162, 163, 170, 187, 212, 213, 

215, 216 

Харківська губернія 162 

Хведорівка 211 

Херсон 61, 84, 187 

Херсонська губернія 16, 20, 23, 25, 

28, 45, 46, 81, 84, 120, 130, 136, 185, 

187, 195, 196, 211, 232, 236–238, 

240, 241, 245, 248– 250, 254, 256, 

260, 262  

Херсонська область 38, 72 

Херсонська провінція 19 

Херсонський повіт 99 

Херсонщина 198, 213 

Холодний Яр 120  

Хомина балка 24 

Хорол 38 

Царичанка 105, 107  

Цибулівка 68, 273, 274 

Цибулькіна 274 
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Часниківка 197 

Черкаси 187 

Чернігівська область 230 

Чехія 194 

Чечеліївка 16, 24, 105, 116, 117, 255,  

262 

Чечелова, сл. 115, 116 

Чигирин 187 

Чигиринський повіт 167, 188, 189, 

232 

Чугуївський район 217 

Швединівка 174  

Широкине 35 

Школені хутір 24 

Щічкина балка 24 

Яблінки 266, 276 

Янове 275 

Японія 228 

Яремина балка 254 

Яцевича хутір 254 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

Скорочення адміністративно-територіального характеру: 

вол. - волость 

губ. – губернія 

д. –  “деревня” 

пов. - повіт 

сл. – слобода  

сц. – сільце  

 

Назви архівних установ: 

ДАДрО – Державний архів Дніпропетровської області 

ДАКрО – Державний архів Кіровоградської області 

ДАМО – Державний архів Миколаївської області 

ДАОО – Державний архів Одеської області 

ДАХрО – Державний архів Херсонської області 

РГАДА – Російський державний архів давніх актів, м. Москва 

РГВИА – Російський державний військово-історичний архів, м. Москва 

РГИА – Російський державний історичний архів, м. Санкт-Петербург 

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у 

м. Києві 

 

Назви періодичних видань: 

ХЄВ – Херсонські єпархіальні відомості 

 

Міри площі: 

дес. – десятина  = 1,0925 га. 

саж. – квадратний сажень = 4,55225 м² 

 

Інші:  

МК – метрична книга 

совгосп – совєцьке господарство (моск. совхоз) 
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Збірник “Інгульський Cтеп.  

Історія – Джерела – Краєзнавство – Родовід – Спадщина” 

 
 

-сторінка “Інгульський Cтеп” facebook.com/almanahIS 

 

 

 

Електронний доступ до попередніх випусків збірника  

“Інгульський Степ”: https://library.kr.ua/elib/alminhulstep  

 

 

https://www.facebook.com/almanahIS
https://library.kr.ua/elib/alminhulstep/


 

 

Збірник статей 

 
 

Владислав А. Сердюк 
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Віддруковано: 

_________ 
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Комп’ютерна верстка – Олександр Пасічняк. 

Дизайн обкладинки –  Євген Кожухов. 

В обкладинці першого розділу книги використано фрагмент карти північної 
частини Отоманської імперії 1774 р., автор – Річчі Дзанноні. 

В обкладинці розділу “Коротки” використано картину Тетяни Яблонської 
"Життя" (1966 р.).   



 

 

 


