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Вагомий внесок у розвиток сучас-
ної історичної науки здійснюють ар-
хеологи. Вже чверть століття у геть-
манській столиці це добре доводять 
науковці Батуринської археологіч-
ної експедиції Національного уні-
верситету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка та Інституту ар-
хеології НАН України. Вже довгий 
час експедицію очолює досвідче-
ний археолог, старший науковий 
співробітник Навчально-наукового 
інституту історії та соціогуманітар-
них дисциплін імені О. Лазаревсь-
кого Національного університету «Чер-
нігівський колегіум» Юрій Ситий.

Цьогорічні дослідження розпоча-
лися 6 липня та тривали майже три 
тижні. У розкопках традиційно взяли 
участь студенти, викладачі, наукові 
співробітники, Навчально-наукового 
інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені О.М. Лазаревського. 
Велику допомогу надали і волонте-
ри з Глухівського ліцею-інтернату 
з посиленою військовою підготов-
кою. Археологи вивчали ділянку те-
риторії Батуринської фортеці не-
подалік Цитаделі, де з нагоди 30-ї 
річниці незалежності України вста-
новлена щогла для Державного 
Прапора, а також було досліджено 
забудову  післямонгольського періо-
ду поблизу палацу гетьмана Кирила 
Розумовського.

Основна увага дослідників була зо-
середжена на території по вул. Пар-
тизанська, 1 (подвір’я колишньої Ба-
туринської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернат І–ІІ сту-
пенів Чернігівської обласної ради). 
Оскільки зона будівництва розта-
шована на території пам’ятки ар-
хеології, на місці будівельних робіт 
за дозволом Міністерства культури 
та інформаційної політики України 
проводилися археологічні дослі-
дження. Загальна площа розкопу 
становила 25 квадратних метрів. 
Розкопки об’єкта очолив старший 
науковий співробітник Навчально-
наукового інституту історії та соціогу-
манітарних дисциплін імені О.М. Ла-
заревського Національного універ-
ситету «Чернігівський колегіум» 
Олександр Терещенко.

Скроневе кільце. Кінець ХІІІ століття.

Розкоп на території Батуринської фортеці, липень 2021 р.

На досліджуваному об'єкті було 
виявлено кілька горизонтів забудо-
ви: на нижньому ярусі – давньорусь-
ка забудова ХІІ–ХІІІ ст., на верхньо-
му – забудова XVII–XVIII ст. знайде-
но фрагменти полив’яних та терако-
тових рельєфних кахлів кінця XVII – 
початку XVIIІ століть та рибальське 
глиняне грузило.

На другому розкопі, який розміс-
тився на поселенні «Палац» (непо-
далік автошляху Кіпті-Бачівськ) ро-
боти очолив науковий співробіт-
ник ДП НДЦ «Охоронна археологіч-
на служба України» Інституту архе-
ології НАН України Сергій Сорокін. 
Метою розкопок цього року був по-
шук археологічних об’єктів ХІІ–ХІV 
століть. Як показують нам багаторіч-
ні дослідження, на території сучасно-
го Батурина існувало укріплене дав-
ньоруське городище, яке оточувала 
низка невеликих сільських поселень-
сателітів. У 2005, 2013 та 2020 рр. 
неподалік палацу гетьмана Кирила 
Розумовського, було виявлене одне 
із таких поселень, тому досліджен-
ня цієї ділянки продовж-илися в 
2021 р. В цьому археологічному се-
зоні археологи натрапили на три 
житлові споруди. Це підтверджен-
ня того, що життя у давньорусько-
му Батурині тривало і після монголо-
татарської навали 1239 і 1275 рр., 

яскравим артефактом віднайденим 
в розкопі стала  жіноча прикраса – 
скроневе кільце кінця ХІІІ століття.

Цьогоріч знову знайдено об’єкти 
колочинської культури (VI–VII ст.) та 
ровоподібне заглиблення, скоріш за 
все раннього залізного віку. Серед 
знахідок домінував побутовий та 
господарчий інвентар відповідний 
часу забудови, а також пряслице 
епохи бронзи у формі горщика.

Отже, сезон 2021 року був ціка-
вим та плідним на нові археологічні 
відкриття, доповнено уявлення про 
розвиток Батурина періоду слов’ян, 
Київської Русі та доби Гетьманщини.
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«Ми пам’ятаємо 1708 рік». 2021. Яна Кресан, учениця 5 класу Ніжинської гімназії. 
ІІІ місце у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» молодшої вікової категорії.

«Гетьман Дем’ян Ігнатович – славне минуле України». 
2021. Аріна Мараховська, учениця 3 класу 

Дитячої художньої школи Горішньоплавнівської міської 
ради. ІІІ місце у номінації «Декоративно-прикладне 

мистецтво» молодшої вікової категорії.

Продовжуємо публікувати роботи переможців «РозумФЕСТу-2021». У цьому номері пропонуємо 
нашим читачам прозу учениці 9 класу Чернігівського ліцею №22 Варвари Розумієнко, яка виборола 

  І місце у номінації «Слово» старшої вікової категорії.

ÒÀËÀÍ ÊÈÐÈËÀ ÐÎÇÓÌÎÂÑÜÊÎÃÎ
Кирило Розумовський – доволі неод-

нозначна особа. Хтось вважає його ве-
ликим реформатором, а хтось – зрадни-
ком гетьманства. То ким він був насправ-
ді? Для цього нам варто зазирнути за ла-
штунки придворних інтриг і таємниць.

Майбутній гетьман України наро-
дився в шанованій родині реєстрових 
козаків. Його мати походила з роди-
ни Демешко, яку часто порівнювали з 
сім’єю Лизогубів.

Кирило мав старшого брата Олексія 
Розума, котрий володів чудовим голо-
сом, співав у придворному хорі. Саме 
тоді його помітила майбутня російська 
імператриця Єлизавета Петрівна, яка 
згодом закохалася в Олексія. Вони хоті-
ли побратися, проте офіційно одружити-
ся було не можливо, тому через деякий 
час уклали морганатичний шлюб.

Наступною сходинкою в реалізації за-
думаного Олексієм стала освіта Кирила. 
Спочатку було вирішено забрати його на 
навчання до Санкт-Петербурга, а пізніше – 
відправити до найкращих університетів 
Німеччини, Італії та Франції задля поглиб-
лення та удосконалення знань. Єлизавета 
та Олексій хотіли, щоб людина, яка займе 
посаду гетьмана, була готова до такої від-
повідальності. Коли ж він нарешті повер-
нувся з навчання, цариця видала указ про 
його призначення гетьманом. Проте він не 
збирається поспішати на Україну. У цей 
час його також призначають президентом 
Російської академії наук.

Було б помилковим вважати, що 
Кирило сильно прагнув цієї посади. 
Навіть коли його офіційно проголоси-
ли гетьманом Лівобережжя, він цілий рік 
не хотів виїжджати зі столиці та карди-
нально змінювати своє життя. Через це 
Єлизаветі навіть довелося видати роз-
порядження, яке зобов’язувало Кирила 
до від’їзду з Санкт-Петербурга.

До Глухова новий гетьман прибув із 
численною свитою. Містяни, козацька 
старшина та представники духовенства 
вже вдруге зібралися на цій площі для 
того, аби привітати Кирила Григоровича 
у своєму місті. Зустріч була помпезною, 
з розмахом!

Гетьман місцем своєї резиденції оби-
рає Батурин. Згодом на березі річки 
Сейм виростає вишуканий палац, кот-
рий зовні нагадував малу копію петер-
бурзького. Усередині просторі кімнати 
були заставлені дорогими меблями, які 
робили величезний палац більш затиш-
ним, а безліч картин, що висіли на сті-
нах, нагадували про предків та просто 
гарні місця. Не дивно, що за цим пала-
цом та прилеглими землями наглядали 
більше 200 людей. Ба навіть для охоро-
ни гетьмана була створена окрема ар-
мія, яку впізнавали завдяки зеленим гу-
сарським мундирам.

Незважаючи на те, що він мав влас-
ну резиденцію в Батурині, Розумовський 
жив у Петербурзі і звідти вирішував проб-
леми України, про які йому доповідала 
козацька старшина, надсилаючи гінців. 
Навіть у період із 1750 по 1764 роки він 
лише чотири рази навідався до Глухова. 

Також варто згадати те, що гетьман 
був реформатором. Однією з голов-
них його перебудов стала судова ре-
форма, згідно з якою Генеральний суд 
мали очолювати два генеральні суд-
ді, яких вибирали із старшини кожного 
з 10 полків. Генеральний суд мав роз-

глядати справи генераль-
ної старшини, полковників, 
бунчукових і військових то-
варишів та канцелярських 
осіб, що безпосередньо пе-
ребували під особистою опі-
кою гетьмана Розумовського. 
Також Генеральний суд став 
органом нагляду за місцеви-
ми судами. Генеральну вій-
ськову канцелярію у 1763 ро-
ці було позбавлено судових 
функцій. Також того самого 
року полкові суди були пере-
творені на гродські, де роз-
глядали кримінальні справи. 
Головуючими в цих судах за-
лишилися полковники, а суд-
дя і писар називалися вже 
не полковими, а гродськи-
ми. Крім того, було запрова-
джено підкоморські й земські 
суди. Загалом ця судова ре-
форма відповідала інтере-
сам козацької старшини.

Отже, я вважаю Кирила 
Григоровича Розумовського 
дійсно мудрою людиною, кот-
ра змогла втримати свій ста-
тус у російському суспіль-
стві, тим самим мала змо-
гу розвивати Україну, так би 
мовити «під крилом зако-
ну». А коли Катерина II ска-
сувала Гетьманщину та по-
ставила його перед вибо-
ром: сім’я і право на титул 
російського графа або за-
слання, то він обрав пер-
ше. Я не розцінюю його вчи-
нок як зраду, адже він мав ді-
тей, яким бажав щасливої до-
лі. Кирило Розумовський по-
кинув Україну і не повертався до рідного 
краю протягом тривалого часу. А останні 
9 років життя він провів у своїй резиден-
ції – м. Батурині – останній гетьманській 
столиці України, де й помер.

Правління Кирила Розумовського за-
лишилося в історії епохою розбудови 
української державності, до відновлення 
якої державні діячі змогли вдатися лише 
через 150 років.
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Ілюстрація до опери «Цефал і Прокрис» Філіпа де Шампань.

ÒÂÎÐÈ ²ÒÀË²ÉÑÜÊÈÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ²Â 
Ó ÌÓÇÈ×Í²É ÇÁ²ÐÖ² 

ÊÈÐÈËÀ ÐÎÇÓÌÎÂÑÜÊÎÃÎ
ÀÍÀÑÒÀÑ²ÿ
ÎË²ÉÍÈÊ

ìîëîäøèé íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê
Í²ÊÇ «Ãåòüìàíñüêà 
ñòîëèöÿ»

Захоплення творами мистецтва 
та їх колекціонування доволі давнє 
явище, але саме з XVIII ст. це стає 
масовим і надзвичайно популярним. 
Саме тоді було засновано ряд при-
ватних родинних колекцій, однією 
з який стала збірка українського 
гетьмана Кирила Розумовського, що 
містила твори образотворчого мис-
тецтва та книги. 

Дослідження бібліотечної збірки 
Кирила Розумовського проводило-
ся багатьма вченими та бібліогра-
фами, але й донині у цій темі ли-
шилося чимало не розкритих тем. 
Чи не найбільшою таємницею є йо-
го музичне зібрання. Ще на почат-
ку ХХ ст. у дослідженнях Ф. Ернста 
«Кріпацькі капели на Україні», Д. Щер-
баківського «Оркестри, хори і капе-
ли на Україні за панщини», О. Дзба-
нівського «По київських музеях та 
бібліотеках» з’явилися перші описи 
фрагментів музичної збірки Кирила 
Розумовського, а до кінця століття 
дана тема привертає увагу й інших 
науковців – М. Гейліг, Т. Тихонової, 
Т. Шеффер, які у своїх досліджен-
нях виявляють значний масив нот-

них зібрань гетьмана та його ро-
дини, що вміщує велику кількість 
творів західноєвропейської музи-
ки. Але найбільш ґрунтовною й 
повною стала робота Л. Івченко 
«Реконструкція нотної колекції гра-
фа О. Розумовського за каталога-
ми XVIII сторіччя», у якій деталь-
но висвітлено нотну колекцію сина 
гетьмана – Олексія Розумовського. 
Праця має окремий розділ, при-
свячений музичній збірці Кирила 
Розумовського. З нього випливає, 
що гетьман став засновником ро-
динної музичної колекції. При тому 
дослідниця наголошує, що до сьо-
годні приватна колекція гетьмана 
ґрунтовно не досліджена, а є лише 
поодинокі згадки про окремі твори.

Достеменно не відомо, коли 
Кирило Розумовський розпочав ко-
лекціонувати музичні твори, але 
можна припустити, що захоплен-
ня роботами європейських май-
стрів відбулося під час його закор-
донного навчання (1743–1745 рр.). 
А вже за часів президентства в 
Імператорській академії наук та геть-
манства у Кирила Розумовського 
з’являється можливість купувати му-
зичні збірки й поповнювати ними влас-
ну колекцію. Серед відомих зараз му-
зичних творів гетьмана переважну 
частину складають саме італійські. 

Як зазначає Д. Тюлєчев, у 1755 р. 
Кирило Розумовський отримав 
24 екземпляри опери «Цефал і 
Прокрис» у подарунковій палітур-
ці. Музика для опери була ство-

рена неаполітанцем Франческо 
Арайі в стилі опера-се́ріа, особли-
вістю якої були великі арії солістів 
та легендарно-міфологічні сюжети. 
Дану оперу створено за наказом ім-
ператриці Єлизавети Петрівни. У по-
дальшому оперний твір «Цефал і 
Прокрис» викликав надзвичайне за-
хоплення при дворі, тому його ви-
конували декілька разів. За повідо-
мленням Марини Рицарєвої, основ-
ні ролі виконували українці з хо-
ру гетьмана Кирила Розумовського 
Гаврило Марцинкевич, Микола 
Клютарев, Степан Рашевський і 
Степан Естафьев. Ураховуючи те, 
що до 1730 р. ноти друкувалися ли-
ше за кордоном, друковані на па-
пері музичні видання були вельми 
коштовними. А подарунковий примір-
ник свідчить про високий статус геть-
мана при імператорському дворі. 

У сучасній історіографії з’явилося 
поняття «Італійських руських» ба-
летів для опису пишних графських 
прийомів в другій половині XVIII ст. 
Якоб Штелін у свої праці, присвя-
ченій музиці та балету, згадує іта-
лійського композитора Луїджи Ма-
доніса, який став автором сонат на 
українську тематику, проте згадок 
про їх назви та наявність у Кирила 
Розумовського немає. Колекція геть-
мана поповнюється й творами ін-
ших італійських класиків, як, напри-
клад, Джовані Батіста Мартіні, який 
був учителем Й. Баха, В. Моцарта 
та М. Березовського. За свідчен-
ням Л. Івченко, у колекції Кирила 

Розумовського був фраг-
мент опери Джовані Мартіні 
«Генріх IV», а також твори 
композиторів П’єтро Гульємі 
«Дизертир» й Андре Гретрі 
«Земіра та Азор».

Така зацікавленість геть-
мана творами європейських 
класиків дала поштовх для 
розвитку музики і на йо-
го Батьківщині. Тепер, ма-
ючи унікальні ноти провід-
них музикантів Італії, укра-
їнські музики аналізували їх 
досягнення, чим закладали 
основи розвитку національ-
ної світської музики.

Отже, не зважаючи на те, 
що досі не відомий повний 
перелік музичного зібран-
ня Кирила Розумовського, 
а сучасні відомості базують-
ся більше на здогадках і при-
пущеннях, навіть поодинокі 
згадки дають можливість уя-
вити про італійську частину 
музичної колекції як одну з 
найбагатших у другій поло-
вині XVIII ст.
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Ікона «Покрова Богородиці із зображенням 
І. Самойловича». Із фондової колекції Національного 
музею у Львові імені А. Шептицького. ХVII ст.

Картина Герарда Доу «Жінка грає на клавікорді». 
Национальна галерея. Лондон. ХVII ст.

ÌÓÇÈ×Í² ÓÏÎÄÎÁÀÍÍß 
ÃÅÒÜÌÀÍÀ ²ÂÀÍÀ ÑÀÌÎÉËÎÂÈ×À
ÊÀÐ²ÍÀ
ÑÎËÄÀÒÎÂÀ

ñòàðøèé íàóêîâèé
ñï³ðîá³òíèê
Í²ÊÇ «Ãåòüìàíñüêà 
ñòîëèöÿ»

Сучасний світ неможливий без 
музики. Вона оточує людину все 
життя. Музика пройшла довгий шлях 
історичного розвитку. А чи замислю-
валися ви, що слухали 350 років то-
му українські козаки та їхня еліта – 
гетьмани? Про це поговоримо у да-
ній статті і на прикладі гетьмансько-
го двору Івана Самойловича розгля-
немо тогочасні музичні уподобання 
та музичні інструменти, які викорис-
товували у повсякденні еліта україн-
ського козацтва.

У першу чергу музика була важ-
ливою складовою гетьманського це-
ремоніалу. Концерти, які слухали 
іноземні дипломати та мандрівни-
ки під час прийомів, допомагали їм 
відкрити Україну як розвинуту світ-
ську державу. Саме в гетьманській 
столиці музика набувала своїх наці-
ональних ознак. Гетьмани постійно 
опікувалися музикантами. Брали на 
себе зобов’язання фінансувати та 
утримувати їх, надавали різноманіт-
ні привілеї, звільняли від податків.

Іван Самойлович, що гетьману-
вав з 1672 року, був знайомий із му-
зичним життям з юних літ. Він на-
вчався в Києво-Могилянському ко-
легіумі, де спудеї обов’язково опа-
новували музику та складали іспит з 
цього предмета. А ще навчалися хо-
ровому співу. Можемо припустити, 
що гетьман навіть вмів грати на яко-
мусь із музичних інструментів.

В самому Батурині тоді перебу-
вав центр Генеральної військової 
музики. Це був структурний підроз-
діл Генеральної військової канцеля-
рії – тогочасного уряду. В гетьман-
ській столиці формувалися музич-
ні колективи, виконувалися різнома-
нітні музичні композиції. 

Як вказує дослідниця Лариса 
Горенко, до складу Генеральної му-
зики традиційно входили трубачі, 
сурмачі, довбиші. Перші двоє гра-
ли на трубах та сурмах, а довбиш 
бив палицями у литаври та бараба-
ни. Очолював такий колектив ота-
ман, який найчастіше був трубачем. 
Кількість виконавців у Генеральній 
військовій музиці коливалася від 2 
до 8 осіб. Вони представляли со-
бою ансамбль фанфарного типу. За 
свою службу музиканти отримували 
заробітну плату, хліб та одяг.

При гетьманському дворі був й 
приватний ансамбль європейського 
типу. Музиканти Івана Самойловича 
запозичували нові форми музику-
вання. Водночас вони ще й впро-
ваджували у своє ремесло інстру-
менти іноземного виробництва. 
Підтвердженням цього є опис май-
на Івана Самойловича 1690 р., 
у якому згадуються німецькі цимба-
ли, переносні органи. Там же зустрі-

чаємо одні із найперших на терито-
рії Гетьманщини клавікорди.

Цимбали – традиційні народні 
ударні інструменти, які були попу-
лярними на території України. Їх за-
звичай використовували під час різ-
них урочистостей. У 1657 р. швед-
ський посол Веллінг Готтар згадував, 
що на території Гетьманщини мож-
на зустріти музикантів з дудою (різ-
новид волинки), 
цимбалами та 
скрипкою. 

Не менш по-
пулярним був 
духовний кла-
вішний інстру-
мент – орган. 
Він був пошире-
ний на території 
Гетьманщини 
з XVII ст. На-
приклад, орга-
ніст згадується 
на весіллі Тимо-
ша Хмельниць-
кого. Він разом 
зі скрипачем 
та віолонче-
лістом викону-
вав різноманіт-
ну польську му-
зику для гос-
тей гетьманича. 
Сучасник Івана 
Самойловича, 
мос к о вс ь к и й 
цар Федір Оле-
ксійович (1661–
1682) під час від-
починку полюб-
ляв слухати німе-
цького органіста. 

У роки гетьманування Івана 
Самойловича в Західній Європі поча-
ла поширювати-
ся мода на кла-
вікорд – клавіш-
ний інструмент, 
попередник фор-
тепіано. В ХVII ст. 
для цього музич-
ного інструмента 
починають скла-
дати перші тво-
ри. Як стверджу-
вав німецький 
композитор того 
часу Йоганн Фішер, 
клавікорд, на про-
тивагу трубам та 
скрипкам, видає 
більш тиху спо-
кійну музику.

При дворі 
гетьмана Івана 
Самойловича 
в и к о н у в а л и 
офіційно-цере-
моніальну та 
побутово-роз-
важальну музи-
ку. Перший вид 
використову -
вали для різних 
урочистих подій – 
зборів генеральної старшини, при-
йому послів, приїзду чи від’їзду геть-
мана, його родини. Її виконували ге-
неральні військові музиканти.

Побутово-розважальна музика 
виконувалася під час гетьманських 
обідів, православних свят, чи родин-
них урочистостей, наприклад, ве-
сіль. На цих заходах виступали вій-
ськові музиканти та гетьманський 
придворний ансамбль. Відомо, що 
у 1683 р. турецько-татарську деле-
гацію із московськими дипломатами 
під час обіду у гетьмана розважали 

військові музи-
канти: трубили 
в труби, грали 
в сурми, били 
в литаври. Репер-
туар був схожий 
із військовою та 
церемоніальною 
музикою. Але вже 
у цей період по-
мічаємо, що в Ба-
турині фанфар-
ну музику поча-
ли чергувати із 
камерними інс-
трументами. Це 
відбувалося під 
впливом захід-
ноєвропейських 
тенденцій. 

Не обходив-
ся Іван Самой-
лович без му-
зики і у військо-
вих походах та 
службових по-
дорожах. Тради-
ційно його су-
проводжували 
музиканти Гене-
ральної військо-
вої музики. Вони 
вирушали з Бату-

рина у складі Генеральної військо-
вої артилерії. Там виконували це-

р е м о н і а л ь -
ну, службово-
стройову та сиг-
нальну музику.

О т ж е , 
Батурин в дру-
гій половині 
ХVII ст. був цен-
тром форму-
вання і розвитку 
національної 
музики. В геть-
манській рези-
денції слідкува-
ли за музични-
ми новинками, 
що поширюва-
лися із Західної 
Європи. В Ба-
турині всіляко 
заохочували та 
підтримував та-
лановитих му-
зикантів. Діяль-
ність музикан-
тів в гетьман-
ській столиці бу-
ла важливою 
складовою полі-
тичного та куль-
турного життя. 

А особистий внесок в музичне жит-
тя гетьмана Івана Самойловича по-
зитивно вплинув на розвиток культу-
ри вже в часи Івана Мазепи.
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ÏÎØÒÎÂÀ ÊÎÐÅÑÏÎÍÄÅÍÖ²ß 
ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ÑÒÎË²ÒÒß

Будівля відділення поштового зв’язку м. Батурина (фото з Інтернету 2012 р.).

²ÐÈÍÀ
ÊÓÐÒÎÂÀ

çáåð³ãà÷ ôîíä³â
Í²ÊÇ «Ãåòüìàíñüêà 
ñòîëèöÿ»

Історія Батуринської пошти почина-
ється ще у ХVІІ столітті, коли місто бу-
ло резиденцією українських гетьманів. 
Після втрати цього статусу пошта збе-
реглася, адже Батурин знаходився на 
важливому шляху з Києва до Москви 
та на перетині регіональних шляхів.

Донині на одній із центральних ву-
лиць Батурина збереглася мурована 
будівля пошти – пам’ятка архітекту-
ри першої половини ХІХ ст. Варто за-
уважити, що із будівництвом залізниць 
роль сухопутного транспортного марш-
руту, що пролягав через Батурин, не 
зменшилася. Поштарі перевозили па-
сажирів, грошові перекази, кореспон-
денцію і різні види відправлень.

На початку ХХ ст. на території України 
функціонувало лише 675 поштових кон-
тор. І одна із них – у Батурині.

Як працювали поштові відділення 
100 років тому? Відповідь на це питання 
знаходимо у «Календарі Чернігівської 
губернії» за 1900–1916 рр. 

Внутрішня кореспонденція тих ча-
сів поділялася на просту, замовну, 
страхову та із післяплатою. До про-
стої входили листи, поштові картки, 
бандерольні відправлення та посил-
ки без ціни. Листи були закриті (вони 
відправлялися у закритих конвертах, 
запечатаних сургучевою печаткою) та 
відкриті, які відправлялися у не запа-
кованому вигляді. Останні поділялися 
на «еденичные», що коштували 3 коп., 
та з оплаченою наперед відповіддю – 
по 6 коп. Наприклад, на той час за 
3 коп. можна було купити 1 кг солі, а за 
6 коп. – 1 кг житнього борошна. У лис-
тах дозволялося надсилати докумен-
ти, марки, заборонялося – гроші. Сам 
лист не повинен був перевищувати 
вагу в 1 фунт (454 грамів). У наш час 
відправка листа «Укрпоштою», залеж-
но від типу і ваги.

Бандерольними відправлення-
ми дозволялося пересилати різнома-
нітну друковану продукцію, ділові па-
пери, які не мали характеру поточ-
ного листування, та нецінні товари. 
Відправлення запаковували так, щоб 
вміст можна було легко вилучити та 
оглянути поштовому чиновнику. 

Вкладати гроші у посилки, як і у за-
криті листи, також заборонялося. За 
невиконання таких умов накладалися 
штрафи, а із вкладе-
них грошей конфіско-
вували 1/4 суми.

До страхової ко-
респонденції відноси-
лися листи з установ-
леною платою, цін-
ні посилки та вузли 
з монетами. Листи з 
установленою ціною 
оплачувалися мар-
ками. Під час прийо-
му такого листа ви-
давалася розписка. 
Допустимий грошовий 
внесок у листі сягав 
не вище 1000 рублів. 
Посилки без оголоше-
ної вартості і цінні по-
винні були бути обшиті 
полотном або шкірою 
і перев’язані навхрест 
мотузкою, в іншому 
вигляді посилка на по-
шту не приймалася. 

Закриті цінні паке-
ти, цінність яких не 
повинна була пере-
вищувати 500 руб-
лів, а вага – 10 фун-
тів (4,5 кг), прийма-
лися від відправника 
на пошті і опломбову-
валися не менш ніж 
п'ятьма сургучевими 
печатками.

Як і в наш час, на 
початку ХХ століття 
була можливість «піс-
ляплати». Таким способом відправ-
лялися цінні пакети, посилки, замов-
ні листи і бандеролі. Позначалися во-
ни написом «СЪ НАЛОЖЕННЫМЪ 
ПЛАТЕЖЕМЪ» і прописаною сумою 
цього платежу.

У фондовій колекції НІКЗ «Геть-
манська столиця» збереглися відкри-
ті листи, датовані початком ХХ ст., які 
засвідчують діяльність Батуринського 
поштового відділення у цей час. Один 
із них ми вам презентуємо (КВ-5-3337/
Д-3-1250). Штампи Батуринського пош-
тового відділення підтверджують, що 
лист, адресований Марії Костянтинівні 
Леонтович у Борзну Чернігівської гу-
бернії, був оплачений та відправле-

ний у квітні 1913 року.
Безумовно, функціонування по-

шти відіграло значну роль в історії 
Батурина, сприяючи економічному і 
соціально-культурному розвитку на-
шого містечка.

Листівка поштова зі штампом 
Батуринського поштового відділення (початок ХХ ст.).
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Портрет Петра Аркадійовича Кочубея. 
Худ. Микола Ґе. 1873 р..

Портрет Варвари Олександрівни 
Кушельової-Безбородько. 
Худ. Микола Ґе. 1874 р.

ÏÅÒÐÎ ÊÎ×ÓÁÅÉ 
² ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÌÈÊÎËÀ ҐÅ

Одним із найвідоміших портретів 
Петра Аркадійовича Кочубея (1825–
1892 рр.) є робота відомого українсько-
го художника Миколи Миколайовича Ґе 
(1831–1894 рр.). Однак, мало кому відо-
мо, що художник, який написав цей ше-
девр, не вважав себе портретистом і на-
віть радів, коли упродовж року не отри-
мував жодного замовлення на портрет, 
а відомий мистецький критик початку 
ХХ ст. Володимир Стасов називав його 
роботи «малозначимими».

Творчий шлях Миколи Ґе був тернис-
тим. Він відноситься до когорти митців, 
творчість яких не була визнаною за жит-
тя. Ґе було дуже важко підлаштувати-
ся під потреби часу: він або переростав 
їх, або намагався так невміло примен-
шити свій талан, що не міг задовольни-
ти мистецькі потреби своїх сучасників. 
З великою вірою у власну уяву Микола 
Миколайович писав картини «від себе» 
і терпіти не міг жодних зауважень. Варто 
зауважити, що в другій половині ХІХ ст. 
в мистецтві існували жорсткі рамки, ціну-
валась працьовитість і добросовісність, 
а така вільна діяльність М. Ґе вважалася 
ледь не обманом покупця, оскільки кар-
тину оцінювали співвідносно до кількості 
витрачених на неї годин роботи.

У середині 70-х років ХІХ ст. художник 
опинився на творчому роздоріжжі. Він по-
лишив бурхливе міське життя в Петербурзі 
і перебрався на хутір Іванівський Борзнян-
ського повіту Чернігівської губернії (нині 
с. Шевченка Ніжинського району Чернігів-
ської обл.). В розмові з письменницею 
Олександрою Толочиновою (1845–1919 рр.) 
Микола Миколайович згадував, що пер-
ша зима в хуторі була дуже сніжною, а в 
нього не було ні копійки грошей. Тоді до 
нього прийшов один із місцевих «магна-
тів» і зробив замовлення на портрет, по-
тім – другий, третій і так він вже міг зво-
дити кінці з кінцями.

Серед тих, хто прийшли на допо-
могу художнику в переломний момент 
його життя, був і Петро Аркадійович 
Кочубей. Будучи щиросердним меце-
натом і палким поціновувачем творів 
мистецтва та розуміючи тонку творчу 
натуру Ґе, Петро Аркадійович замов-
ляв йому роботи та щедро віддячував 
за їх виконання.

За все своє життя Ґе написав понад 
100 портретів, і в жодному з них він не 
повторився технікою. Протягом 1873–
1874 рр. Микола Ґе написав портретні 
зображення самого Петра Кочубея та 
його дружини Варвари Олександрівни 
(1829–1896 рр.). На цих унікальни-
ми портретах художник уміло підкрес-
лив риси облич. Роботи виконані фар-
бами стриманих кольорів і ніщо на них 
не відволікає від головного. На порт-
реті Варвари Олександрівни Микола 
Миколайович надзвичайно реалістично 
відтворив зачіску та вишукане вбрання, 
чим вдало представив жіночу красу.

Петро Кочубей замовляв М. Ґе не 
лише портрети. Тетяна Борисівна 
Сємєчкіна (1844–1919 рр.) познайоми-
лась з художником в домі П. Кочубея 
в кінці 1874 р. (чи на початку 1875 р.) 
і згадувала, що він тоді саме завершив 
писати для Петра Аркадійовича змен-
шену копію своєї картини «Петро І 
і царевич Олексій». Усього Ґе зро-
бив шість копій цього полотна. Також 
Т. Сємєчкіна згадувала, що під час бе-
сід за обіднім столом художник часто 
говорив про картину, яку збирався на-
писати «Пушкін в селі, читаючий вірші 
його товаришу Пущину, який його про-
відує». Петро Аркадійович мав талант 
збирати довкола себе людей, які нади-
хали та спрямовували один одного на 
створення шедевральних творів.

Сьогодні Микола Ґе – всесвітньові-
домий художник. Але варто визнати, 
що талановитих людей багато, але да-
леко не всі вони мають можливість до-
нести свою творчість широкому зага-
лу. Значною мірою М. Ґе отримав шанс 
стати відомим завдяки меценатській 
ініціативі та підтримці таких, як Петро 
Кочубей, який розумів важливість роз-
витку мистецтва. Плодами ж цієї співп-
раці є чудові портрети, які і через сто-
ліття транслюють потужну енергію відо-
мих українців.

ÀËËÀ
ÁÀÒÞÊ

íàóêîâèé
ñï³âðîá³òíèê
Í²ÊÇ «Ãåòüìàíñüêà 
ñòîëèöÿ»

ДО ВАШОЇ КНИЖКОВОЇ ПОЛИЦІ
Бібліотечний фонд НІКЗ «Гетьманська столиця» поповнився 

унікальною серією «Джерела», нещодавно виданою у ТОВ «Ви-
давництво «Кліо». Упорядником се-
рії стала дослідниця, директорка 
Центру з вивчення історії України 
Санкт-Петербурзького державно-
го університету, доктор історич-
них наук Тетяна Таїрова-Яковлєва. 
Серія складається з трьох томів: 
«Малоросійський приказ. Описи фон-
ду № 229 Російського державного 
архіву давніх актів», «Малоросійські 
справи. Описи фонду № 124 
Російського державного архіву дав-
ніх актів» та «Батуринський архів та 
інші документи з історії Українського 
гетьманства 1690–1709 рр.».

У «Малоросійському приказі» опубліковано описи, укладені упро-
довж XVІII–XX ст., які дають вичерпне уявлення про склад фонду 
№299 РДАДА, хронологічні межі та специфіку збережених докумен-

тів. «Малоросійські справи» продовжують серію публікацій опи-
сів фондів РДАДА, зокрема, фонду №124, що стосуються історії 

України раннього нового часу. У кни-
гу увійшли матеріали Посольського 
приказу, Малоросійського приказу, 
Посольської канцелярії та Колегії за-
кордонних справ.

До «Батуринського архіву» увій-
шов корпус документів так звано-
го Батуринського архіву, вивезеного 
О. Меншиковим з Батурина під час 
погрому 1708 р. Документи являють 
собою вхідну канцелярію І. Мазепи – 
єдиний гетьманський архів кінця XVII – 
початку XVIII ст., що зберігся до на-
ших днів. Представлено також оригі-
нали і копії універсалів І. Мазепи, які 

не увійшли до сучасного українського видання універсалів.
Серія адресована фахівцям-історикам, джерелознавцям, 

архівістам, а також усім, хто цікавиться історією України.
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Відомий художник-реаліст кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. Ілля Рєпін напрочуд влуч-
но підмітив: «Тільки українки та пари-
жанки вміють одягатися зі смаком! Ви не 
повірите, як чарівно одягаються дівча-
та… це дійсно народний, зручний і гра-
ціозний костюм». Жіночий національний 
стрій справді приваблює і вражає різно-
манітністю та художньою довершеністю 
всіх складових частин. Кожен елемент 
українського народного костюма гармо-
нійно доповнює єдине ціле. 

Вбрання українців зазнавало впли-
ву іноземної моди в усі часи, але, незва-
жаючи ні на що, завжди зберігало автен-
тичність. Стиль бароко, що поширився в 
Україні у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст., 
позначився не тільки на вбранні зна-
ті, а й залишив свій відбиток на трива-
лий час (до початку ХХ ст.) і на селян-
ському строї, зокрема жіночому. Саме в 
цей час жіноче вбрання виготовлялося 
переважно з привізних тканин. Сутність 
барокового стилю змінила загальний си-
лует одягу. Вбрання значно розширило-
ся від стану, що підкреслило тонку талію. 
Таким національним жіночим вбранням 
стала корсетка, яка не лише підкрес-
лила красу та ошатність національного 
українського костюма, а й додала завер-
шеності весняно-осінньому костюму.

Корсети з шнурівкою, які ввійшли в 
моду ще з ХVІ ст., побутували здебіль-
шого серед представниць знаті. Нижчі 
верстви населення переважно виготов-
ляли одяг для себе за давнім звичаєм, 
в умовах натурального господарства, вдо-
ма. Представниці бідних верств не ба-
жали поступатися ні вродою, ні пишно-
тою форм, ні ошатністю. Вони поповнили 
свій гардероб новим, функціонально схо-
жим на корсет видом одягу, який підкрес-
лював красу жіночого тіла і гармонійно до-
повнював національний стрій, корсеткою-

безрукавкою, пошитою в талію з кольоро-
вої тканини. Український етнограф Олекса 
Воропай у своїй фундаментальній праці 
«Український народній одяг» досить де-
тально описав корсетку, – одяг, який укра-
їнки носили поверх жіночої сорочки. 

У фондовій колекції НІКЗ «Гетьманська 
столиця» станом на червень 2021 р. збе-
рігається 68 корсеток. 10 із них знайде-
ні впродовж 1975–2017 рр. на території 
Батурина та передані до фондової збір-
ки місцевими мешканцями. Кожна кор-
сетка колекції є неповторним витвором 
кравецької майстерності і підтверджен-
ням стилю та моди ХІХ – першої полови-
ни ХХ ст. мешканок Батурина. Серед них 
виділяється корсетка (інв. № КВ-4-2732/
Д-2-1094) чорного кольору, пошита з фаб-
ричної тканини. Верх виробу із лляної 
тканини чорного кольору саржевого пе-
реплетіння, яке утворює орнаменталь-
ний малюнок. На площині із паралель-
них рельєфних горизонталь-
них смужок у шаховому по-
рядку розкидані стилізова-
ні семипелюсткові «квіти». 
Корсетка по борту правої 
пілочки, горловині, прой-
мах, кишенях оздоблена 
оксамитом чорного ко-
льору, що помітно відті-
няє світліший тон тка-
нини виробу. На лінії 
талії правої пілочки 
знаходиться прорізна 
кишеня. Симетрично 
їй, на лівій пілочці 
розміщено «глуху» 
декоративну кише-
ню. Для того, щоб 
приховати виріз 
кишені, викорис-
тано декоративні 
фігурні елемен-
ти із оксамиту, 
укріплені машин-
ною строчкою та 
оздоблені трьома 
світлими жовто-коричневими ґудзиками 
кожний. Ґудзики також оздоблюють де-
коративні оксамитові п’ятикутні елемен-
ти, один з яких на лівій пілочці приховує 
петлі застібки.

Надають пишності і легкості фігурі, від-
повідно вимог барокового стилю, та ви-

разно підкреслюють лінію талії «вуса» – 
складки, які місцеві жителі звали «хвос-
тами». Лінію талії по спинці підкреслю-
ють сім ґудзиків, що відповідають кількос-
ті складок. Особливим декором цього му-
зейного предмета, що вирізняє його із за-
галу, є окантовка – вишивка червоного ко-
льору у вигляді серця ґудзиків на спинці. 
Підклад цієї корсетки – із бавовняної тка-
нини двох видів, що різняться технікою пе-
реплетіння та кольором: темно-сірий та 
сіро-коричневий. Підкладка із тонкої тка-
нини дозволяє «вусам» драпіруватися, що 
створює ілюзію легкості та пишності. 

До фондової колекції корсетка бу-
ла передана в 1998 р. головним зберіга-
чем фондів заповідника Надією Ярмак, 
яка мешкала у Батурині за адресою: 2-й 
пров. Корнієнка, 3. Відомо, що поперед-
німи власниками садиби були Валентин 
та Марія Свиридови. Оскільки корсетка 
походить з їхнього обійстя, то, вірогідно, 

вона належала комусь із 
жінок цієї родини. 

Українські села були до-
волі консервативним се-
редовищем. Населення 
погано ставилося до чо-
гось незвичного і нового, 
адже усі звикли до уста-
лених норм і традицій 
костюма. За спогада-
ми жителя м. Батурин 
Івана Борисовича Го-
ловка (1946 р.н.), «ба-
туринців не пригадую, 
щоб носили корсет-
ки, а от жінок з на-
вколишніх сіл та ху-
торів у базарний 
день можна було 
часто зустріти. 
Тітка Настя (Ана-
стасія Тимофіївна 
Купрій) з Обмаче-
ва часто приїзди-
ла в гості на храм 
у корсетці, виши-

тій сорочці, рясній спідниці, картатій чи 
квітчастій хустці на голові». Український 
традиційний костюм, буденний та обря-
довий, хоча і почав мінятися після Першої 
світової війни, коли з’явилися журнали і 
викрійки, все ще побутував у глибинці до 
1960–1970-х рр.

В нашем Конотопском уезде практи-
куются формы меновой торговли, напо-
минающія собою торговыя сношенія мо-
реплавателей XV и XVI века с дикаря-
ми новооткрытых стран. Такая торговля, 
напр., широко практикуется у нас постав-
щиками тряпья на бумажныя фабрики. 
Агенты поставщиков тряпья разъезжают 
по селам, имея с собою обильный запас 
дешевых бус, перстней, серег, лент и т.п. – 
Тряпки, несите тряпки, клочья! – взывает 
такой агент, возседая рядом с сундуч-
ком, наполненным названными сокрови-
щами, и к нему со всех сторон сбегаются 
дети и подростки, нагруженные тряпьем, 
паклею, а не то и бельем, сворованным у 
матери или у зазевавшейся соседки. Все 
это пріемлется в обмен на бусы, серьги и 
пр. Особенно этот вид торговли процве-
тает в летнее время, когда все взрослое 
населеніе наших сел работает в поле. 

Тогда трагикомических сцен не обобрать-
ся. Выстирает крестьянка с утра белье, 
развесит его для сушки под надзором 
ребятишек, а вечером, возвратившись 
с поля, к великому негодованію свое-
му, не досчитывается то своих рубах, то 
мужниных портков, зато видит детей сво-
их разряженными в ленты, бусы, серь-
ги и проч. Юные коммерсанты немед-
ленно получают основательную встреп-
ку, но устрашающее действіе такой сель-
ской педагогіи, по сравненію с соблаз-
ном, представляемым бусами и пр., 
обыкновенно оказывается ничтожным. 
За деньги агенты эти пріобретают тряпье 
только от взрослых по 40–50 коп. за пуд.

Таким-же образом ведут мено-
вую торговлю с детьми и подростка-
ми, систематически пріучая их воров-
ству, скупщики куриных яиц, доставля-
ющіе их здесь в экспортныя конторы в 

м. Бахмаче. Меновой торг с взрослыми 
практикуют горшечники и торговцы ме-
лом, разъезжающіе по нашим селам в 
осеннее время. Горшечный товар обме-
нивается на зерно – преимущественно 
рожь, причем за каждую посудину берет-
ся столько зерна, сколько она его в себе 
вмещает, а мел обменивается на карто-
фель. За меру картофеля баба получает 
не более 10–12 фунтов мелу. Продавать 
свой товар за деньги странствующіе 
торговцы этой категоріи вне базаров 
отказываются. Справедливость требует 
сказать, что бабы, с которыми главным 
образом ведется меновой торг этого ро-
да, нередко за горшки и мел претерпе-
вают от мужей столь-же чувствительныя 
аваріи, как и ребятишки за бусы.

Киевлянин, 1902, №123.

Підготувала І. Паламарюк

МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
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Григір Орлик у битві під Бергеном, 1759 р. 
Гравюра Йозефа Еразма Беллінга.

²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄÐÀÌÀ «ÎÐËÅÍß» 
²ÂÀÍÀ ÇÓÁÅÍÊÀ

íàóêîâèé
ñï³âðîá³òíèê
Í²ÊÇ «Ãåòüìàíñüêà 
ñòîëèöÿ»

ÍÀÒÀË²ß
ÄÐÎÁßÇÊÎ

Історичні постаті Гетьманщини неодно-
разово ставали головними героями театра-
льних постановок. Така доля не оминула і 
Григорія Орлика – уродженця Батурина, 
гетьманича, французького маршала та 
дипломата часів Людовика XV. 

У 1935 р. український драматург Іван 
Зубенко на основі дослідження Ілька 
Борщака «Великий мазепинець Григор 
Орлик, генерал-поручник Людовика XV» 
(1932 р.) написав історичну драму «Ор-
леня». Над її постановкою працювали 
актори українського народного театру 
імені Івана Тобілевича і вже у 1936 р. від-
булась її прем’єра.

Історична драма відтворена на поді-
ях XVIII ст., у ній відображені конкрет-
ні історичні події та конкретні історич-
ні особи: гетьман Пилип Орлик та йо-
го син Григорій; кримський хан Каплан-
Гірей, французький король Людовик ХV, 
французький міністр Шовелен та інші. 
Історична драма складалася з шести 
дій, які в деталях розкривали еміграцій-
не життя гетьманича.

У архіві української періодики «Libraria» 
представлено ряд цікавих повідомлень та 
позитивних відгуків з газети «Діло» про 
постановку історичної драми «Орленя» у 
1937–1938 рр. театральною трупою у 17 
населених пунктах Західної України. 

У газеті «Діло» у рубриці «З театру» 
від 17 вересня 1937 р. йдеться про поста-
новку історичної драми в м. Коломиї: «на 
афішах було зазначено, що театр грає 
драматичні картини з ХVІІІ ст. з життя 
Григорія Орлика. Тим часом глядачі були 
свідками такої доброї позакулісної інтри-
ги на королівськім дворі… Драма воїна 
провідника, який єдиним порятунком для 
України вважає тільки збройний виступ 
проти Москви, який приневолений жити в 
еміграції, служити чужому королеві, а вся 
його «збройна сила» – це кілька козаків, 
що служать в його реґіменті з французь-
кого війська. Драма українського політич-
ного дипломата, який шукає для України 
союзників у дипломатичних переговорах і 
наочно переконується, що високі дипло-
матичні слова, та навіть писані договори 

мають тільки тоді якесь значення, коли за 
ними стоїть сила».

У цьому ж періодичному виданні від 26 
січня 1938 р. підводяться детальні вис-
новки по історичній драмі та перерахо-
вуються актори: «бачимо тут Орлика не 
як французького дипломата, а як україн-
ського патріота, що з однаковим запалом 
говорить члосно та палко про конечність 
воювати з Москвою… Дія всієї п'єси йде 
дуже живо, майже кінематографічно і 
місцями нагадує проект фільмового сце-
нарія. Ширша маса публіки лисо реагує 
на високо патріотичні промови Орлика, 
який у своєму обуренні не добирає слів, 
як дипломат, а рубає як козак шаблею… 
Артисти, що грали цю п’єсу не вперше, 
були добре підготовлені і заслуговують 
на повне визнання. Головні ролі грали: 
М. Бенцаль і О. Беттцалева, І. Рубчак, 
А. Теплий (Г. Орлик), А. Радванський, 
А. Яковлів і К. Кемпова. Окремі оплески 
збирали танцюристи».

А вже у рубриці «Дописи» від 3 квіт-
ня 1938 р. йдеться про постановку іс-
торичної драми у м. Дрогобичі: «те-
атр імені Івана Тобілевича один із кра-
щих наших театрів. Вдячні ми йому пе-
редусім за виставу історичної драми 
«Орленя» Івана Зубенка… Сам вибір 

драми «Орленя» вдалий, бо тих кінце-
вих трагедій у наших історичних драмах 
вже маємо доволі. «Орленя» має «хепі-
енд», якого так дуже бажає наша публі-
ка. Зрештою, чи ж у нашій історії були 
тільки трагічні моменти? Чи були тільки 
самі зрадники та нездари?».

Отже, наприкінці 30-х рр. ХХ ст. істо-
рична драма «Орленя» Івана Зубенка 
стала популярною серед шанувальників 
театрального мистецтва, про її постанов-
ки повідомляли заздалегідь у періодичній 
пресі, а після вистави публікували вель-
ми схвальні відгуки. Цікаво, що історич-
на драма була відзначена на драматич-
ному конкурсі Товариства письменників і 
журналістів імені Івана Франка у Львові в 
1936 р. А в 1991 р. постановка історич-
ної драми «Орленя» була знову здійсне-
на трупою Коломийського народного теа-
тру, яка пройшла, за свідченнями періо-
дичних видань, з великим успіхом. 

Можливо, і сучасних театральних 
митців зацікавить історична постать 
українського гетьманича, який є фантас-
тично цікавим і захоплюючим сюжетом 
нашої історії, і Григорій Орлик зможе по-
стати перед глядачами та розкрити свої 
сторінки життя на благо «козацької нації» 
у сучасних театральних постановках.


