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ЗНАМЕННІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ ВОЛИНІ 2011 РОКУ
1 січня
6 січня
7 січня
14 січня
15 січня

19 січня

19 січня

23 січня
24 січня
24 січня

26 січня
29 січня
31 січня
2 лютого
5 лютого
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Волинь

65 років від дня народження В. П. Маренича (1946)
– народного артиста України
125 років від дня народження О. Д. Алмазова (1886–
1936) – українського військового діяча, генералхорунжого армії УНР
110 років від дня народження С. І. Бойка (1901–1930)
– секретаря Волинського окружкому КПЗУ
70 років від дня народження С. К. Пирожка (1941)
– заслуженого журналіста України
140 років від дня народження А. Ю. Кримського
(1871–1942) – українського сходознавця, історика,
фольклориста, літературознавця, письменника,
перекладача
65 років від дня народження Г. В. Бондаренка (1946)
– українського історика, педагога, краєзнавця, професора Волинського національного університету
імені Лесі Українки, голови Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України
60 років від дня народження В. І. Бортнікова (1951)
– українського політолога, педагога, професора,
завідувача кафедри політології Волинського національного університету імені Лесі Українки
80 років від дня народження І. В. Сподаренка (1931–
2009) – українського письменника і перекладача
70 років від дня народження Ю. В. Покальчука (1941–
2008) – українського письменника і перекладача
55 років від дня народження В. К. Барана (1956)
– українського історика, педагога, професора, завідувача кафедри новітньої історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки
125 років від дня народження М. Ф. Тележинського
(1886–1939) – українського композитора, діяча музичної культури
80 років від дня народження В. П. Бондара (1931–
1998) – волинського гончаря
50 років від дня народження Г. Л. Овсійчук (1961)
– артистки Волинського державного академічного
народного хору, заслуженої артистки України
75 років від дня народження Б. Й. Заброварного
(1936–2010) – українського історика, педагога, краєзнавця
130 років від дня народження С. П. Тимошенка
(1881–1950) – українського архітектора, суспільнополітичного діяча
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6 лютого
9 лютого
14 лютого
16 лютого
16 лютого
25 лютого
2 березня
5 березня
9 березня
10 березня
13 березня
13 березня
13 березня

15 березня
18 березня
25 березня
30 березня

Березень
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115 років від дня народження Г. С. Філіповича (1896–
1987) – волинського краєзнавця, організатора музейної справи
130 років від дня народження О. К. Левчанівської
(1881–1940?) – української політичної та громадської
діячки
55 років від дня народження П. Й. Коробчука (1956)
– українського письменника
70 років від дня народження О. Л. Нагорного (1941)
– заслуженого журналіста України
60 років від дня народження В. М. Бобицького (1951)
– директора Навчально-методичного центру культури Волині, хормейстера, співака
140 років від дня народження Лесі Українки (1871–
1913) – видатної української поетеси, драматурга,
громадської діячки
85 років від дня народження Ф. О. Балабухи (1926–
1990) – народного артиста України
65 років від дня народження Л. Д. Мікоян (1946)
– актриси Волинського обласного академічного театру ляльок, заслуженої артистки України
197 років від дня народження Т. Г. Шевченка (1814–
1861) – видатного українського поета, художника,
мислителя
150 років від дня смерті Т. Г. Шевченка (1814–1861) –
видатного українського поета, художника, мислителя
75 років від дня народження О. П. Кондратович (1936)
– українського педагога, краєзнавця, етнолога
70 років від дня народження А. Г. Данилюка (1941–
2008) – українського етнографа, музеєзнавця
55 років від дня народження Г. М. Божик (1956)
– директора Ковельської районної централізованої
бібліотечної системи, заслуженого працівника культури України
80 років від дня народження Є. П. Шаюка (1931) – заслуженого працівника культури України
60 років від дня народження Б. П. Клімчука (1951) –
голови Волинської обласної державної адміністрації
100 років від дня народження О. В. Омельчука (1911–
1981) – народного артиста України
110 років від дня народження О. Ф. Федорова
(1901–1989) – командира Чернігівсько-Волинського
з’єднання партизанських загонів, двічі Героя Радянського Союзу
50 років від початку спорудження Луцького електроапаратного заводу (1961)
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6 квітня
14 квітня
15 квітня
17 квітня
19 квітня
26 квітня
27 квітня
28 квітня
4 травня
5 травня
8 травня

13 травня
13 травня
15 травня
21 травня
23 травня
30 травня

1 червня
4 червня
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70 років від дня народження С. Ф. Кривенького
(1941–1992) – українського самодіяльного композитора і поета
200 років від дня народження П. М. Батюшкова
(1811–1892) – російського історика, дослідника регіональних старожитностей
75 років від дня народження В. Я. Мороза (1936) –
українського історика, дисидента
70 років від дня народження В. В. Федчука (1941)
– директора Творчо-виробничого об’єднання «Волинське радіо», заслуженого журналіста України
110 років від дня народження М. А. Рокицького
(1901–1944) – українського художника
25 років від дня Чорнобильської трагедії (1986)
105 років від дня народження Є. О. Шабліовського
(1906–1983) – українського літературознавця
30 років від дня створення Волинського відділення
товариства «Україна» (1981)
75 років від дня народження П. С. Собка (1936) –
українського художника
50 років від дня народження В. А. Ленартовича
(1961) – волинського гончаря
55 років від дня народження В. Ф. Давидюка (1956) –
українського етнографа, фольклориста, педагога, професора кафедри української літератури Волинського
національного університету імені Лесі Українки
70 років від дня народження А. В. Філатенко (1941)
– заслуженої журналістки України
55 років від дня народження В. О. Вербича (1956)
– українського письменника та журналіста
50 років від дня відкриття Луцької дитячої художньої школи (1961)
90 років від дня народження М. Г. Киричука (1921–
2010) – волинського краєзнавця та педагога
80 років від дня народження Є. І. Гіщинського (1931)
– хормейстера, фольклориста, заслуженого працівника культури України
60 років від дня народження В. Є. Гаврилюк (1951)
– викладача Волинського державного училища
культури і мистецтв ім. І. Стравінського, заслуженого працівника культури України
90 років від дня народження І. І. Сварника (1921–
1989) – українського поета
80 років від дня народження Б. П. Певного (1931–
2002) – українського художника, мистецтвознавця і
журналіста
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6 червня
8 червня
14 червня
18 червня
18 червня
21 червня
22 червня
25 червня
25 червня
28 червня
28 червня –
10 липня
29 червня
3 липня

9 липня

13 липня
20 липня
25 липня
27 липня
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70 років від дня народження Ю. А. Германа (1941)
– українського художника
85 років від дня народження Л. С. Гіттіка (1926–2004)
– українського письменника, лікаря, педагога
80 років від дня смерті В. К. Липинського (1882–1931)
– українського історика, публіциста, громадського
та політичного діяча
330 років від дня народження Ф. Прокоповича
(1681–1736) – українського і російського церковного та громадського діяча
130 років від дня народження В. П. Островського
(1881–1950) – українського письменника, журналіста та громадського діяча
50 років від дня народження Т. С. Ядчук-Богомазової
(1961) – української художниці
70 років від початку Великої Вітчизняної війни (1941)
125 років від дня народження І. П. Крип’якевича
(1886–1967) – українського історика
75 років від дня народження Л. В. Хведчука (1936)
– українського художника
80 років від дня створення Волинського українського об’єднання – ВУО (1931)
360 років Берестецької битви (1651)
162 роки від дня народження Олени Пчілки (1849–
1930) – української письменниці, етнографа, фольклориста, громадської діячки
75 років від дня народження О. І. Петрика (1936)
– українського педагога, лікаря, професора, завідувача кафедри валеології та безпеки життєдіяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки
65 років від дня народження Р. А. Арцишевського
(1946) – українського філософа, педагога, професора кафедри філософії і релігієзнавства Волинського
національного університету імені Лесі Українки
85 років від дня народження Б. М. Карабуліна (1926)
– українського художника
65 років від дня народження М. О. Якименка (1946)
– українського журналіста, краєзнавця
145 років від дня народження М. П. Левицького
(1866–1932) – українського письменника і громадського діяча
80 років від дня народження Н. В. Бурчака (1931–1989)
– українського економіста, ректора Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки (1980–1989)
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28 липня
2 серпня
6 серпня
24 серпня
28 серпня
31 серпня
Серпень
6 вересня
6 вересня
11 вересня
13 вересня
15 вересня
17 вересня
17 вересня
25 вересня
25 вересня
27 вересня
1 жовтня
3 жовтня
4 жовтня
9 жовтня
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75 років від дня народження Я. Н. Димнича (1936–
1986) – волинського краєзнавця і педагога
85 років від дня народження М. Р. Чорної (1926)
– української вишивальниці, заслуженого майстра
народної творчості України
100 років від дня завершення Лесею Українкою драмифеєрії «Лісова пісня» (1911)
День Незалежності України. 20 років від дня прийняття Акта проголошення незалежності України
(1991)
60 років від дня народження Б. І. Ясинського (1951)
– українського художника
60 років від дня народження М. І. Кумановського
(1951) – українського художника
70 років від часу створення Торчинського антифашистського підпілля (1941)
75 років від дня народження А. П. Клімова (1936)
– заслуженого художника України
65 років від дня народження С. В. Крещука (1946–
2006) – заслуженого журналіста України
150 років від дня народження О. І. Мердера (1861–1920)
– українського історика, автора волинських студій
80 років від дня народження Б. М. Харчука (1931–
1988) – українського письменника
65 років від дня народження І. Ф. Корсака (1946)
– українського письменника і журналіста
100 років від дня народження І. Ф. Онуфрійчука
(1911–1999) – дослідника Волині
75 років від дня народження В. Ф. Кирилкова (1936)
– українського художника
60 років від дня народження Ф. Г. Мандзюка (1951) –
українського журналіста, письменника та краєзнавця
55 років від дня народження Ю. В. Войнаровського
(1956) – директора Палацу культури м. Луцька, заслуженого діяча мистецтв України
225 років від дня народження А. C. Фірковича (1786–
1874) – караїмського історика і археолога
120 років від дня народження А. Л. Братуня (1891–
1979) – українського громадського діяча і педагога
65 років від дня народження М. Д. Юхти (1946) – заслуженого журналіста України
60 років від дня народження Є. Я. Хотимчука (1951)
– українського письменника, заслуженого журналіста України
40 років від дня відкриття Лобненського музею партизанської слави (1971)
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10 жовтня
12 жовтня
24 жовтня

27 жовтня
2 листопада
4 листопада
17 листопада
17 листопада
19 листопада

22 листопада
30 листопада
30 листопада

Листопад
3 грудня
4 грудня
9 грудня
12 грудня
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75 років від дня народження В. А. Наконечного (1936–
2008) – українського архівіста, історика, краєзнавця
110 років від дня народження А. І. Коновалюка (1901–
1977) – волинського краєзнавця, самодіяльного поета
70 років від дня народження Ф. Г. Щегельського
(1941) – викладача Луцької дитячої музичної школи
№ 1 ім. Ф. Шопена, заслуженого працівника культури України
50 років від дня народження О. В. Куліш (1961)
– генерального директора Волинської облдержтелерадіокомпанії, заслуженого журналіста України
60 років від дня народження С. С. Костукевич (1951)
– української художниці
100 років від дня народження Д. С. Клячківського
(1911–1945) – українського політичного та військового діяча, командира УПА-«Північ»
200 років від дня народження М. Д. Іванішева (1811–
1874) – українського історика і правознавця
110 років від дня народження Г. Ю. Жежко (1901–
1977) – української поетеси
55 років від дня народження О. М. Карліної (1956)
– українського історика, професора, завідувача кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
Волинського національного університету імені Лесі
Українки
70 років від дня народження М. Ю. Малиновської
(1941–1983) – української письменниці та критика
70 років від дня народження А. В. Микити (1941) –
майстра народного ткацтва
50 років від дня народження О. О. Стадника (1961)
– художнього керівника Волинського державного
академічного народного хору, заслуженого діяча
мистецтв України
30 років від часу заснування у м. Луцьку Музею історії органів внутрішніх справ Волині (1981)
90 років від дня народження М. О. Царенка (1921–
2010) – заслуженого працівника культури України
60 років від дня створення самодіяльного народного ансамблю пісні і танцю «Колос» (1951)
80 років від дня народження О. П. Каліщука (1931)
– українського композитора, заслуженого працівника культури України
75 років від дня народження А. І. Бондарчука (1936)
– українського журналіста, письменника та громадського діяча
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17 грудня
17 грудня
18 грудня
19 грудня
23 грудня

25 грудня

500 років
500 років
500 років
500 років
500 років
500 років
475 років
475 років
475 років
475 років
375 років
350 років
350 років
300 років
Волинь
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60 років від дня народження М. В. Приймака (1951–
2003) – українського діяча культури, заслуженого
працівника культури України
55 років від дня народження С. Н. Цюриця (1956)
– українського письменника та журналіста
160 років від дня народження М. В. Крушевського
(1851–1887) – польського вченого-мовознавця
10 років від дня створення Черемського природного заповідника (2001)
50 років від дня народження В. Д. Слапчука (1961)
– українського письменника, лауреата Національної
премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого
діяча мистецтв України
70 років від дня народження Т. Г. Музичука (1941–1995)
– українського актора, поета-пісняра, художника
***
від часу першої писемної згадки про с. Зілове Турійського району (1511)
від часу першої писемної згадки про с. Клевецьк Турійського району (1511)
від часу першої писемної згадки про с. Кличковичі
Турійського району (1511)
від часу першої писемної згадки про с. Миляновичі
Турійського району (1511)
від часу першої писемної згадки про с. Паридуби
Старовижівського району (1511)
від часу першої писемної згадки про с. Туровичі Турійського району (1511)
від часу першої писемної згадки про с. Дігтів Володимир-Волинського району (1536)
від часу першої писемної згадки про с. Павловичі
Локачинського району (1536)
від часу першої писемної згадки про с. Хворостів
Володимир-Волинського району (1536)
від часу першої писемної згадки про с. Карасин Маневицького району (1536)
від часу заснування Св. Духівського Білостоцького
монастиря і першої писемної згадки про Михайлівську церкву в с. Білосток Луцького району (1636)
від часу спорудження Михайлівської церкви в с. Щурин Рожищенського району (1661)
від часу спорудження Покровської церкви в с. Велимче Ратнівського району (1661)
від початку спорудження Троїцького костелу в м. Берестечко Горохівського району (1711)
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300 років
250 років
240 років
200 років
125 років
115 років
100 років
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від початку спорудження Михайлівського костелу в
смт Голоби Ковельського району (1711)
від часу спорудження Георгіївської церкви в с. Кутрів Горохівського району (1761)
від дня народження А. Фелінського (1771–1820)
– польського письменника і педагога
від часу спорудження Різдво-Богородичної церкви
в с. Мала Глуша Любешівського району (1811)
від часу виходу поетичної збірки Олени Пчілки
«Думки-мережанки» (1886)
від дня народження Я. Гофмана (1896–1940) – польського політичного і культурного діяча
від дня народження М. А. Васюти (1911–1943) – організатора і голови першого на Волині колгоспу
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6 СІЧНЯ
125 років від дня народження О. Д. Алмазова (1886–1936) –
українського військового діяча,
генерал-хорунжого армії УНР
З-поміж плеяди військових діячів державного рівня вирізняється ім’я генерал-хорунжого армії УНР Олексія Дмитровича Алмазова.
І хоча його могила з надгробною плитою знаходиться майже в центрі древнього міста Луцька, на території колишнього цвинтаря, що
біля гімназії № 4, лучани мало знають про нього.
Народився Олексій Алмазов 6 січня 1886 р. в місті Херсоні. Тут
минали його дитячі роки, а своєрідна природа степу дала той розмах, що був потім притаманний йому як командирові – сміливість,
уміння швидко зорієнтуватися і прийняти правильне рішення.
Юнацькі роки Олекси минули на Кавказі, де після закінчення в 1905 р.
реального училища був призваний на дійсну службу. Як доброго
учня, знавця математики призовна комісія направила його до Петербурга в Михайлівську артилерійську школу, яку він закінчив у
1908 р., а в 1914 р. завершив навчання на однорічних артилерійських офіцерських курсах. Відтак усе його подальше життя було
пов’язане із службою в армії.
У роки Першої світової війни брав участь у бойових діях на Західному і Південно-Західному фронтах у чині офіцера артилерії.
Війна дала бойовий досвід, який був використаний ним уже в українському війську.
Після Лютневої демократичної революції 1917 р. в Росії Україна
стала на шлях боротьби за державну автономію. Офіцер царської
армії О. Алмазов без вагань перейшов на службу Україні і брав активну участь у формуванні українського війська. У квітні 1917 р. в
Києві він організовував Гарматний дивізіон, у січні 1918 р. боровся
проти більшовицьких військ Муравйова, що наступали на Київ.
У березні 1918 р. у Харкові О. Алмазову з великими зусиллями
вдалося переформувати Гарматний дивізіон у Запорізький кінногірський гарматний дивізіон, бійців якого, мужніх і відважних, любовно називали «алмазівцями». Протягом 1918 р. дивізіон брав
участь у бойових операціях проти більшовицької навали в складі
Запорізької дивізії, а згодом – Запорізького корпусу армії УНР.
У грудні 1919 р. червона армія захопила значну частину Правобережної України, польські підрозділи окупували Волинь і Західне
Поділля. Лише незначну територію України контролювала армія
УНР. Оточений з усіх боків, відрізаний від усіх баз військового постачання, уряд УНР прийняв єдино правильне рішення: з’єднанням
армії УНР перейти фронт і розпочати 6 грудня 1919 р. свій перший
зимовий похід. Генерал О. Алмазов очолював різні бойові групи
та підрозділи УНР, які вели важкі бої за Липовець, Умань, Черкаси,
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Канів, Золотоношу і Балту. За цей похід Олексія Алмазова було нагороджено найвищою військовою відзнакою – «Залізним Хрестом»,
йому присвоєно чин генерал-хорунжого.
Протягом 1920 р. становище уряду УНР продовжувало ускладнюватися. Між польським і українським урядами було підписано
політичний договір та військову конвенцію, за якою Польща визнала УНР і її уряд на чолі з С. Петлюрою. У квітні 1920 р. Ю. Пілсудський
спрямував свої війська проти червоної армії. Війська УНР, згідно з
укладеною конвенцією, виступили на боці поляків. Після укладеного між Польщею і Москвою перемир’я частини армії УНР одержали
наказ припинити бойові дії проти червоних військ. 21 листопада
1920 р. українська армія, віддавши останній салют рідній землі, покинула Україну, і разом зі своїм урядом перейшла на територію,
контрольовану Польщею. Згодом, за наказом польського уряду, підрозділи армії УНР були інтерновані у таборах для військовополонених. Українська армія мусила здати зброю, коней та все військове
майно. Для генерал-хорунжого Алмазова почалася нова сторінка
в житті. В 1921 р., перебуваючи в таборі для військовополонених
в м. Видовіце, генерал докладав багато зусиль, щоб зберегти свою
частину для майбутніх боїв за волю Батьківщини. Але цього не сталося. Треба було заховати в глибині душі нездійсненні мрії і братися
за сіру буденну роботу.
О. Алмазов не зламався, бо був вольовою людиною, не нарікав
на долю. Працював якийсь час при польському війську, а у 1923–
1925 рр. – на вугільній шахті товариства «Сатурн», помічником
маркшейдера. У 1926 р. переїхав до Чехословаччини, поступив на
гідротехнічний відділ Української господарчої академії в Подебрадах, яку закінчив у 1930 р. Отримавши диплом інженера, переїхав
на Волинь, у м. Луцьк. О. Алмазов поринув у громадську діяльність,
працював в Товаристві імені Лесі Українки, обирався в ньому першим заступником голови управи.
Його активну громадську роботу незабаром помітила польська
служба безпеки. З самого початку воєводі Г. Юзевському часто вказували на те, що О. Алмазов не може обіймати посади в органах
влади. У квітні 1935 р. під виглядом реорганізації Міністерства рільництва і реформ рільничих його пропонували звільнити. Незважаючи на донесення, в якому О. Алмазов характеризувався як чужинець, що не прийняв польського підданства, волинський воєвода
написав подання до Міністерства рільництва і реформ рільничих, в
якому позитивно сказав про О. Алмазова. І хоча переможцем у цьому двобої вийшов воєвода, гоніння на генерала не припинилися і
надалі. Проте, чим більший наступ, тим активнішою ставала його
громадська робота, зростав авторитет. Переслідування властей
мали для О. Алмазова фатальні наслідки. В грудні 1936 р. о 5 годині
ранку він помер від крововиливу в мозок.
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Згадуючи сьогодні генерал-хорунжого Олексія Алмазова, ми
разом з тим вшановуємо пам’ять десятків тисяч патріотів, які підносили національну свідомість українців, твердо вірячи в щасливе
майбутнє своєї Батьківщини.
Лариса Криштапюк
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14 СІЧНЯ
70 років від дня народження С. К. Пирожка (1941) –
заслуженого журналіста України
Святослав Костянтинович Пирожко – відомий український журналіст, дійсний член Євразійської академії телебачення і радіо, член
президії ради генеральних директорів ОДТРК України, член Фестивальної ради Держкомтелерадіо України, лауреат Республіканської
премії імені Ярослава Галана, міжнародних і всеукраїнських конкурсів, неодноразовий переможець конкурсу «Людина року Волинського краю», зокрема, у номінації «Громадянин краю».
Серед його особистих нагород – ордени Трудового Червоного Прапора, «За заслуги» ІІІ ступеня, «Різдва Христового» ІІ ступеня,
«Злагода» ІІІ ступеня, «Нестора Літописця» ІІ ступеня, медалі «За трудову доблесть», «Ветеран праці», Почесні грамоти Кабінету Міністрів
і Верховної Ради України, Подяки Президента України, Золота медаль
української журналістики і «Золотий мікрофон» Національної радіокомпанії України. Удостоєний відзнак Держкомтелерадіо України «За
заслуги у розвитку інформаційної сфери» I–III ступенів, має почесні
звання «Заслужений журналіст України» і «Зірка журналістики України». Святослава Пирожка в журналістських колах називають корифеєм Волинського телебачення, адже останні 27 років він лишався незмінним керівником Волинської обласної держтелерадіокомпанії.
Святослав Пирожко народився 14 січня 1941 р. в селі Блудів
(тепер Мирне) Горохівського району Волинської області. Трудовий
стаж журналіста розпочався у липні 1957 р. в Горохівській районній
газеті «Червоний Жовтень», куди був запрошений на роботу після
закінчення Мирненської середньої школи як активний дописувач.
Працював коректором, завідувачем відділу листів і робсількорів,
відповідальним секретарем редакції. Багато писав, друкувався в
обласних і республіканських виданнях. Молодого газетяра 1960 р.
було прийнято до Спілки журналістів України. Після здобуття стаціонарно вищої журналістської освіти призначений редактором Горохівської районної газети. Тут проявився його організаторський
хист і розкрилися широкі можливості у власній творчості. Ім’я редактора з Горохова та автора публіцистичних статей, нарисів, фейлетонів стало відомим далеко за межами Волині. Про нього не раз
розповідалося у ЗМІ Союзу та України, зокрема, в журналах «Журналист» і «Журналіст України».
У лютому 1983 р. Святослав Костянтинович Пирожко призначений на посаду голови комітету по телебаченню і радіомовленню виконкому Волинської обласної ради депутатів трудящих. Він
розпочав роботу з технічного переоснащення радіокомплексу, створення міських радіоредакцій у Ковелі, Нововолинську,
Володимирі-Волинському, Луцьку, запровадження штату власкорів
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Волинського радіо і, що найголовніше, з прищеплення кожному
творчому працівникові радіо відданої любові до рідного Слова.
Почала плідно працювати студія звукозапису Будинку радіо, в якій
звукорежисер Юрій Вегера здійснював високопрофесійні записи
пісень Василя Зінкевича, Олександра Сєрова, ансамблю «Світязь»,
В’ячеслава Хурсенка, Волинського народного хору.
З лютого 1992 р. Святослав Пирожко – генеральний директор
Волинської облдержтелерадіокомпанії Держтелерадіо України, у
складі якої працюють Волинське радіо, радіостанція «Луцьк» (перша в Україні FM-станція), Волинське телебачення, об’єднання обмінних і видовищних програм, а також міські редакції радіомовлення. Тепер Волинська ОДТРК – потужний медіахолдинг, у якому
працюють 206 фахівців і здійснюється 50 годин телерадіомовлення
щодоби. Навіть в умовах недостатнього бюджетного фінансування
організація постійно забезпечує виконання державного замовлення, оновлює матеріально-технічну базу, а творчі роботи її журналістів, режисерів, операторів здобувають високі нагороди на всеукраїнських та міжнародних телефестивалях.
Цьому, безперечно, сприяли і багатий досвід та власний приклад
генерального директора. Незважаючи на розповсюджену думку про
те, що керівники державних телерадіокомпаній мають бути менеджерами, а не творчими працівниками, Святослав Пирожко переконаний: безпосередня участь директора у телевиробництві завжди
заряджає підлеглих командним ентузіазмом. В одному з інтерв’ю
Святослав Костянтинович зізнався: «завдяки родині, яка створює
всі умови, весь свій позаурочний час використовую для творчості».
Роботи Святослава Пирожка – це численні журналістські публікації,
сценарії телефільмів, відзначених на багатьох міжнародних та всеукраїнських фестивалях, зокрема: «Праведниками не народжуються» (1995), «Голова» (1996), «Федір Кіндратович та інші» (1997), «Наша
Катерина Тимофіївна» (1998), «Андрієва висота» (1999), «Я, Богдан…»
(2000), «На Чернечій горі» (2001), «Портрет з уяви» (2002), «Озирнуся
з осені» (2003), «Шевченко сьогодні» (2004), «Та Волинь у мені», «Обнімімося ж, брати мої», «Шлях до Тараса» (2005), «Він на землі – Людина» (2008), «Гоголь з українською пропискою» (2009), «Не щит, а меч»
(2010). Більш як 20 років веде публіцистичний радіосеріал «П’ять
хвилин у суботу», який користується великою популярністю серед
волинян і за матеріалами якого 2008 р. була видана книга коротких
есеїв під такою ж назвою.
Нині заслужений журналіст України, який впродовж 27 років
був незмінним керівником ВОДТРК, залишився в рідній компанії на
посту її головного редактора. 16 липня 2010 р. було підписано наказ про призначення Святослава Пирожка радником Голови Держкомітету телебачення і радіомовлення України.
Людмила Завада
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19 СІЧНЯ
60 років від дня народження В. І. Бортнікова (1951) –
українського політолога, педагога, професора,
завідувача кафедри політології Волинського
національного університету імені Лесі Українки
Валерій Іванович Бортніков народився 19 січня 1951 р. в селі
Железінка Павлодарської області (Республіка Казахстан) в сім’ї
службовців. У 1968 р. закінчив середню школу в місті Єрмак Павлодарської області. У цьому місті розпочав свою трудову діяльність
електриком-слюсарем місцевої електростанції. У 1969 р. став курсантом авіаційно-технічного училища цивільної авіації у місті Кірсанов Тамбовської області. У 1972–1974 рр. служив у лавах Радянської
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армії авіаційним техніком. Ще з шкільних років цікавився літературою та історією, це захоплення не покинуло Валерія Івановича і в
роки військової служби. Після закінчення служби у 1974 р. він вступив на
історичний факультет Московського державного університету імені М. В. Ломоносова. У 1979 р. закінчив університет за спеціальністю
«Історія» з присвоєнням кваліфікації «Історик. Викладач». З грудня
1979 р. – аспірант кафедри наукового комунізму природничих факультетів МДУ імені М. В. Ломоносова. У 1983–1984 роках працював
асистентом кафедри історії КПРС Московського кооперативного
інституту імені Дружби Народів.
Свою викладацьку діяльність на Волині розпочав з жовтня 1984 р.
старшим викладачем кафедри історії КПРС і наукового комунізму
Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.
Валерій Іванович читав нормативний курс з наукового комунізму на
філологічному та історичному факультетах ЛДПІ імені Лесі Українки.
Брав активну участь у науково-методичній роботі кафедри, працював лектором в університеті марксизму-ленінізму при Волинському
обкомі КПУ та у товаристві «Знання». У 1986 р. організував політичний клуб студентів та викладачів, який проводив вечори, присвячені актуальним проблемам розвитку суспільства. У цей час зацікавився політичною історією Волині і одночасно приступив до збору
матеріалів щодо суспільно-політичного життя краю. Саме ці матеріали були покладені в основу видань: «Волинь: 90-ті роки ХХ століття.
Ілюстрований літопис політичних подій», «Волинь на зламі століть:
історія краю 1989–2000 рр.». Працюючи викладачем інституту, виконував важливі громадські доручення, зокрема, з 1987 був відповідальним секретарем приймальної комісії ЛДПІ імені Лесі Українки.
З 1987 по 1993 рр. Валерій Іванович – спочатку заступник, а пізніше
декан філологічного факультету ЛДПІ імені Лесі Українки.
У 1990 р. був обраний депутатом Луцької міської ради, де чотири роки працював в комісії народної освіти. В тому ж році став
стажистом-дослідником Московського державного університету
імені М. В. Ломоносова. У вересні 1992 р. В. І. Бортнікову присвоєно
звання доцента. У 2003–2005 рр. він працював першим проректором Волинського інституту економіки та менеджменту.
З вересня 2005 по вересень 2008 р. Валерій Іванович – доцент
кафедри політичних інститутів і процесів Волинського національного університету імені Лесі Українки. У березні 2008 р. В. І. Бортніков захистив докторську дисертацію на тему «Політична участь
громадян України в умовах демократичного транзиту» і отримав
науковий ступінь доктора політичних наук. З 1 жовтня 2008 р. Валерій Іванович Бортніков – професор, завідувач кафедри політології
Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Під керівництвом В. І. Бортнікова готуються дипломні та магістерські роботи студентів, кандидатські дисертації аспірантів. Він є
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членом спеціалізованої вченої ради в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, членом редакційних
колегій наукових збірників «Научные ведомости Белгородского государственного университета. История. Политология. Экономика.
Информатика», «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації», «Літопис Волині», «Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Серія
«Міжнародні відносини».
Валерій Іванович – автор та співавтор навчальних посібників,
навчальних програм та методичних рекомендацій, які використовуються в процесі підготовки як фахівців з політології, так і учнів загальноосвітніх шкіл. Автор 96 наукових праць, з яких 81 – наукового і 15 – навчально-методичного характеру; в тому числі є автором
та співавтором 6 монографій, 8 навчальних посібників (4 з грифом
МОН України), 5 методичних вказівок, 36 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України як фахові з політології, та 31 у інших наукових виданнях.
Тетяна Дудар
Література:
Бортніков В. І. Нариси історії органів державної влади та місцевого
самоврядування на Волині (1944–2009) : монографія / В. І. Бортніков,
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26 СІЧНЯ
125 років від дня народження М. Ф. Тележинського
(1886–1939) – українського композитора,
діяча музичної культури
Вагоме місце у відродженні музичної культури краю займає
композитор М. Тележинський, ім’я якого довгий час було забуте.
Михайло Федорович Тележинський народився 26 січня 1886 р. в селі Булаї Бердичівського повіту. У 1905 р. закінчив Києво-Подільське
духовне училище і вступив до Київської духовної семінарії. Юнак
мав прекрасний слух і голос. 1913 р. був висвячений, але відмовився стати священнослужителем. Любов до музики та пісні перемогла. У 1917 р. він став членом Української Центральної Ради. Пізніше Михайла Тележинського призначили державним інспектором
військ УНР. Коли розпочалися воєнні дії проти УНР, Тележинський
переїжджав з одного міста в інше. Згодом працював у Кам’янціПодільському.
Подальша доля композитора пов’язана з Волинню, куди він
переїхав влітку 1919 р. Місцем свого проживання та діяльності
Тележинський обрав місто Володимир-Волинський. Працюючи
регентом однієї з церков Володимира-Волинського, Михайло Федорович організував хор «Замочок» – один з найкращих на Волині.
Разом зі своїм товаришем Арсеном Річинським виступав за українізацію церкви.
У 1922 р. у Станіславському видавництві «Ліра» вийшла відредагована М. Тележинським «Збірка пісень і забав для дітей». З 1927 р.
він займався вивченням фольклору. Часто виступав з критичними статтями в газеті «Українська нива», висвітлював сторінки біографій композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, О. Кошиця.
У 1929 р. М. Тележинський прийняв пропозицію зайняти посаду
регента хору Чесно-Хресного братства у Луцьку. У 1930 р. Михайло Федорович працював інспектором українських народних хорів
при шкільній кураторії. Організував диригентські курси, розробив
статут українських народних хорів.
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У цей період Михайло Федорович написав нові твори: хорові
обробки, дитячу оперу «Дід Мороз», видав збірник українських народних пісень, «Вечірні й ранішні відправи». На слова Олександра
Олеся створив цикл пісень «Айстри». У 1937 р. вийшов останній церковний твір композитора «Співи на літургії св. Іоанна Златоуста».
Життєві обставини склалися так, що у 1939 р. Михайло Федорович прийняв духовний сан і став священиком. Він служив у Василівській церкві Володимира-Волинського. У 1939 р. був заарештований радянською владою і розстріляний «при спробі втечі».
Людмила Кревська
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половини ХХ століття / П. Й. Шиманський. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки, 2010. – 258 с.
Пісоцький А. Член Центральної Ради, композитор, політик, священик /
А. Пісоцький // Слово правди. – 2008. – 13 листоп. – С. 4.
Шиманський П. Й. Про що розповіли архіви… / П. Й. Шиманський //
Музика. – 1997. – № 1. – С. 22–23, 28.
***
Муха А. Тележинський Михайло / А. Муха // Муха А. Композитори України та української діаспори : довідник / А. Муха. – К., 2004. – С. 293–294.
***
Тележинський Михайло [Електронний ресурс] : Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол. з екрану.

31 СІЧНЯ
50 років від дня народження Г. Л. Овсійчук (1961) –
артистки Волинського державного академічного
народного хору, заслуженої артистки України
Галина Леонідівна Овсійчук народилася 31 січня 1961 р. в селі
Ходорівці Кам’янець-Подільського району, що на Хмельниччині, в
сім’ї Леоніда Юрійовича та Майї Федотівни Мельників. Батько працював водієм, а мати – завідувачем дитячого садочка.
З ранніх років у Галини Леонідівни проявився хист до співу.
Після закінчення школи вирішила пов’язати свою долю зі сценою.
У 1978 р. вступила на навчання до хорової студії при Державному
академічному хорі імені Г. Верьовки. Навчання було успішним. Фундаментальна майстерність, закладена в хоровій студії, дозволила
Галині Овсійчук після закінчення навчання блискуче розпочати роботу. В 1980 р. вона стала солісткою Волинського державного народного хору в м. Луцьку.
У творчому доробку Галини Леонідівни – відомі волинянам
пісні: «Гей, моя сопілонько», «Ой, не світи, місяченьку», «Батькове
серце», «На вулиці музиченька грає». Галина Овсійчук разом з ансамблем танцю «Волинянка», групою народної музики «Терлич» та
ансамблем народної музики «Награш» Ковельської музичної школи
відвідала сімнадцять держав світу.
З репертуару артистки записано понад двадцять фондових фонограм з Волинським народним хором та понад п’ятдесят – з різними музичними колективами краю. Галина Овсійчук знімалася в
музичних фільмах українських режисерів «Пісні волинських озер»
(1982) та «Чумацький шлях» (1992).
Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

25

Волинь

КАЛЕНДАР

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

Галина Леонідівна разом з Волинським державним академічним народним хором вкотре розкриває свій самобутній талант і
духовну красу волинської душі. У 1985 р. нагороджена Грамотою
Президії Верховної Ради України. В 1988 р. Галина Овсійчук отримала звання заслуженої артистки України. У 2007 р. в Торонто, Канада,
вийшов диск «На вулиці музиченька грає», до якого увійшли найкращі пісні у виконанні волинської співачки.
Олена Дубень
Література:
Єфіменко В. Б. Співає хор Волинський : спогади / В. Б. Єфіменко. – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2006. – 64 с.
Про Г. Овсійчук – с. 23, 46, 48.
Василенко Н. Волинському хору – браво! / Н. Василенко // Волинь.
– 2004. – 19 черв. – С. 3.
Вербич В. Олександр Стадник : «Достукатися до сердець» / В. Вербич,
О. Стадник // Луцьк. замок. – 2002. – 24 січ. – С. 9.
Дубук М. Простіше виїхати на гастролі за кордон, ніж по Україні : державний академічний Волинський народний хор святкує своє 30-річчя /
М. Дубук // Вісник. – 2008. – 30 жовт. – С. 1, 11.
Калинович О. Американський продюсер вибирає наш хор / О. Калинович // Волинь. – 2003. – 9 жовт. – С. 4.
Маснєва О. Пісня єднає і душі, й серця : у Литві з успіхом пройшли виступи волинян / О. Маснєва // Волинь. – 2004. – 9 груд. – С. 8.
Філатенко А. Мистецька візитка Волині / А. Філатенко // Волинь. – 2008.
– 11 жовт. – С. 9.
Філатенко А. Перлина землі Волинської / А. Філатенко // Волинь. – 2008.
– 29 трав. – С. 11.
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2 ЛЮТОГО
75 років від дня народження Б. Й. Заброварного
(1936–2010) – українського історика, педагога, краєзнавця
Богдан Йосипович Заброварний – професор, кандидат історичних наук, завідувач кафедри давньої та нової історії України
Волинського національного університету ім. Лесі Українки до
серпня 2010 р. Лауреат премії імені Дмитра Яворницького (1993).
У 1997 р. Указом Президента України йому присвоєно звання «Заслужений працівник народної освіти України». Заступник голови Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України
до 2010 р.
Б. Й. Заброварний народився 2 лютого 1936 р. в с. Мальговичі
Старосамбірського району Львівської області. Служив у Радянській
армії, брав участь у подіях, які визначались як «інтернаціональний
обов’язок». У 1963 р. закінчив історичний факультет Львівського
державного університету імені Івана Франка і до 1965 р. працював
викладачем Луцького загальнонаукового факультету Львівського
університету, а згодом – на партійній роботі. У 1973 р. закінчив аспірантуру Академії суспільних наук в Москві та захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Тривалий час, 15 років, працював на партійній роботі, зокрема, очолював відділ науки та учбових закладів Волинського обкому, Луцький
міський комітет КП(б)У, з якого і пішов на посаду ректора Луцького
педінституту імені Лесі Українки після обрання на конкурсній основі у 1989 р.
З 1989 по 1993 рр. плідно працював на посаді ректора педінституту. За цей час Богдан Йосипович продовжив важливу роботу над
тим, щоб перетворити Луцький педінститут на університет, зміцнити матеріальну базу і кадровий склад. Він здійснював цю роботу за
заповітом попереднього ректора й організатора освіти на Волині
Нестора Володимировича Бурчака, який рано пішов з життя. Людина надзвичайно чуйна і толерантна у стосунках з колегами, викладачами і студентами, Богдан Йосипович зумів згуртувати і спрямувати колектив на виконання завдань, які в складний час кризи в
суспільстві мали забезпечити функціонування навчального закладу, збереження матеріальної бази і кадрового складу, що було зробити досить важко в умовах недостатнього фінансування та уваги
з боку держави. Тимчасово було припинено будівництво нових
приміщень, хоча частина приміщень після 1991 р. перейшла до педінституту від компартійних органів, зберегти вдалось все і, навіть,
відкрити ряд нових спеціальностей, підготувати педінститут до їх
ліцензування і акредитації на ІІІ–ІV рівень, що сприяло відкриттю у
1993 р. Волинського університету. З утворенням Волинського державного університету імені Лесі Українки Богдан Йосипович був
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призначений радником ректора, а з 1994 р. обраний завідувачем
кафедри вітчизняної історії, згодом – професором і завідувачем
кафедри давньої і нової історії України. Він на високому рівні вів
викладацьку і наукову роботу, читав лекції на різних факультетах
університету. Під його керівництвом захищено ряд кандидатських
дисертацій, чимало дипломних робіт.
За свою багатолітню працю Б. Заброварний удостоєний багатьох урядових нагород, серед яких орден Трудового Червоного
Прапора, дев’ять медалей, Почесна Грамота Президії Верховної
Ради УРСР. У березні 1999 р. обраний член-кореспондентом Української академії історичних наук. Він був членом Правління і учасником двох з’їздів Всеукраїнської спілки краєзнавців, заступником
голови Волинського обласного товариства краєзнавців. Постійно
брав участь в організації та проведенні багатьох всеукраїнських,
регіональних і обласних краєзнавчих конференцій, у тому числі в
роботі семінарів з проблем українсько-польських стосунків часів
Другої світової війни. Його ім’я внесено у довідник «Краєзнавці
України (сучасні дослідники рідного краю)», т. 1 (Київ ; Кам’янецьПодільський, 2003. – С. 74).
Б. Заброварний – автор понад 50 наукових праць, більшість з
яких стосуються історії краю, в основному питань історії Першої
світової війни, селянства України, депортацій населення України в
період Другої світової війни, розвитку освіти, науки Волинської області тощо. Під його керівництвом авторський колектив видав книгу «Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки»
(Львів : Світ, 1992), у якій відтворено історію цього закладу вищої
освіти в області, початок якому поклав 70 років тому Луцький учительський інститут, створений у квітні 1940 р., продовжувачем історії яких є Волинський національний університет імені Лесі Українки. У співавторстві з професором О. Г. Михайлюком вийшла книга
«Українське село в роки Першої світової війни» (Луцьк : Надстир’я,
2002), що стала важливим внеском в історіографію українського
селянства. У серпні 2010 р. Богдан Заброварний пішов з життя, залишаючи по собі добру пам’ять як педагог-наставник, вчений і громадський діяч.
Геннадій Бондаренко
Література:
Заброварний Б. Й. Українське село в роки Першої світової війни /
Б. Й. Заброварний, О. Г. Михайлюк. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 148 с.
Історія Волині : з найдавніших часів до наших днів / ред. колегія : О. Г. Михайлюк, Р. А. Арцишевський, Н. В. Бурчак, Б. Й. Заброварний, І. В. Кічий,
В. А. Наконечний. – Львів : Вища шк., 1988. – 237 с.
Книга Пам’яті України : Волинська область : у 3 т. / ред. комісія : Онищук П. В., Заброварний Б. Й., Наконечний В. А. [та ін.]. – Львів : Каменяр,
1995. – Т. 1–3.
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Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки : (нарис
історії) / О. Г. Михайлюк, Б. Й. Заброварний, В. О. Кудь, Л. К. Українець.
– Львів : Світ, 1992. – 88 с.
***
Заброварний Б. Й. Безсмертя звитяги і жертовності : (рец. на «Книгу
Пам’яті України») / Б. Й. Заброварний, В. І. Прокопчук // Науковий вісник
ВДУ ім. Лесі Українки : іст. науки. – Луцьк, 2001. – № 5. – С. 246–249.
Заброварний Б. Й. Вклад січових стрільців у розвиток національної
освіти на Волині / Б. Й. Заброварний, Б. В. Бернадський // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету.
– Луцьк, 1995. – Вип. 1. – С. 63–68.
Заброварний Б. Й. Економічне становище селянства України в роки
Першої світової війни // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк,
1996. – Вип. 3. – С. 23–25.
Заброварний Б. Й. З історії Волинського державного університету імені Лесі Українки : до 10-річчя Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 5–12.
Заброварний Б. Західне Полісся під час Першої світової війни : соціально-економічна ситуація / Б. Заброварний, Я. Шабала // Минуле і сучасне
Волині та Полісся : Любомль в історії України та Волині : матеріали ХХV Волин. обл. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 16-й річниці Незалежності України, 720-й річниці перш. писем. згадки м. Любомля і 800-й річниці перш.
писем. згадки Угровська. – Луцьк, 2007. – С. 95–97.
Заброварний Б. Окремі проблеми суспільно-політичної ситуації на
Волині в роки Першої світової війни / Б. Заброварний, Б. Бернадський //
Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України
та Волині : матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 304–306.
Заброварний Б. Проблеми економічного і політичного становища
українських селян в роки Першої світової війни : історіогр. огляд / Б. Заброварний // Минуле і сучасне Волині : сторінки воєнної історії краю : матеріали ХХХ Всеукр. наук.-практ іст.- краєзн. конф. – Луцьк, 2009. – С. 384–387.
Заброварний Б. Роль українських січових стрільців у культурно-освітньому відродженні на Волині в роки Першої світової війни / Б. Заброварний, Б. Бернадський // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. міжнар. конф. – Луцьк, 1998.
– С. 212–213.
Бондаренко Г. В. Етапи історичного краєзнавства і сьогодення / Г. В. Бондаренко, Б. Й. Заброварний ; Бондаренко Г. Історико-краєзнавчі конференції – джерело історії Волині / Г. Бондаренко, Б. Заброварний, І. Кічий, Є. Франчук ; Заброварний Б. Й. Здобутки і перспективи краєзнавства Волині
(1985–1990 рр.) / Б. Й. Заброварний, Г. В. Бондаренко ; Бондаренко Г. Волинь і Полісся : спільність історичної долі / Г. Бондаренко, Б. Заброварний,
Є. Франчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Волин. обл. орг. Нац.
спілки краєзнавців України : матеріали до відзнач. 20-річчя від часу створення. – Луцьк, 2009. – С. 206–207 ; 208–209 ; 212–215 ; 215–217.
Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

29

Волинь

КАЛЕНДАР

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

Бондаренко Г. В. Краєзнавчі дослідження в Луцькому педінституті /
Г. В. Бондаренко, Б. Й. Заброварний // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 12.
Шабала Я. Меліоративні роботи на Волині і Поліссі у 1921–1939 рр. /
Я. Шабала, Б. Заброварний // Минуле і сучасне Волині та Полісся : історія
міст і сіл Західного Полісся : Маневиччина : матеріали ХІІІ Волин. наук. іст.краєзн. конф. – Луцьк, 2004. – С. 92–94.
***
Заброварний Б. Бути університетові в Луцьку / Б. Заброварний // Рад.
Україна. –1991. – 27 лют.
Заброварний Б. Данило Романович – галицько-волинський князь,
король руський / Б. Заброварний, Я. Шабала // Розбудова держави. – 2005.
– № 5–8. – С. 69–83.
Заброварний Б. З вершини півстоліття / Б. Заброварний // Педагог.
– 1990. – 12 квіт.
***
Бортніков В. І. Нариси історії органів державної влади та місцевого
самоврядування на Волині (1944–2009 рр.) / В. І. Бортніков, А. І. Пархом’юк.
– Луцьк : Вежа, 2009. – 349 с. : іл.
Про Б. Й. Заброварного – с. 250–251, 322.
Волинський державний університет імені Лесі Українки. – Луцьк : Ред.видав. відділ ВДУ, 1998. – 12 с. : іл.
Про Б. Й. Заброварного – с. 2.
Сторінки історії Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк : Ред.-вид. відд. ВДУ ім. Лесі Українки, 1998. – 108 с.
Про Б. Й. Заброварного – с. 6, 7.
Богдан Йосипович Заброварний : [некролог] // Волинь. – 2010. – 17
серп. – С. 4.
Данилюк В. І два єфрейтора в купі не замінять одного молодшого сержанта! / В. Данилюк // Молода Волинь. – 1992. – 24 лип.
Закінчився земний шлях Богдана Заброварного // Діалог. – 2010.
– 19 серп. – С. 4.
Лис В. Десант в історію Богдана Заброварного / В. Лис // Волинь. – 2006.
– 2 лют.
Бондаренко Г. Заброварний Богдан Йосипович / Г. Бондаренко, А. Силюк // Краєзнавці України : (сучас. дослідники рідн. краю) : довідник. – К. :
Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 74.

16 ЛЮТОГО
60 років від дня народження В. М. Бобицького (1951) –
директора Навчально-методичного центру культури
Волині, хормейстера, співака
Віталій Миколайович Бобицький народився 16 лютого 1951 р.
в селі Пірванче Горохівського району. В рідному селі у 1966 р. закінчив восьмирічну школу. В 1966–1968 рр. навчався в Горохівській
середній школі імені Івана Франка.
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Свою трудову діяльність розпочав механізатором колгоспу
30-річчя Радянської України в селі Пірванче. У 1968–1969 рр.
навчався на курсах водіїв при Горохівському автоклубі ДТСААФ.
У травні 1969 р. був призваний на службу до лав Радянської армії,
де перебував по листопад 1971 р. В 1973–1977 рр. навчався у Луцькому державному музичному училищі. Після закінчення училища
з серпня 1977 по лютий 1978 рр. працював артистом-вокалістом
Черкаського народного хору, а з лютого 1978 – художнім керівником Будинку культури с. Шепель Луцького району.
З липня 1978 по серпень 1988 рр. був директором Іваничівської
музичної школи, а з серпня 1988 по квітень 1993 рр. – директором
Нововолинської музичної школи. У квітні 1993 р. призначений завідувачем відділу культури Нововолинського міськвиконкому.
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про утворення Навчально-методичного центру культури Волині» наказом управління культури і туризму облдержадміністрації від 14.01.2002 р. ліквідовано Волинський центр народної
творчості та обласний навчально-методичний центр удосконалення кваліфікації працівників культури і мистецтв і на їх базі створено
Навчально-методичний центр культури Волині. Директором призначено В. М. Бобицького.
Віталій Миколайович за період перебування на цій посаді проявив себе як високоосвічений фахівець і керівник з ґрунтовними знаннями і розумінням проблем своєї галузі. В Центрі працюють сектори:
організаційно-методичної роботи та культурно-просвітницької діяльності, аматорського мистецтва, народної творчості, початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. Тут функціонують
відділ маркетингу інноваційно-видовищних проектів та шоу-програм, редакційно-видавничий та фінансово-господарський відділи.
При центрі діють народні аматорські: кіностудія «Волинь», фотостудія «Промінь», фольклорний гурт «Чачка», гурток загального розвитку дитини «Маленька школа» та театр-студія «Праведне слово».
Завдяки невтомній, наполегливій праці Віталія Миколайовича
на високому рівні проходять різноманітні обласні конкурси аматорського мистецтва, духових оркестрів і танцювальних колективів, народно-інструментальної музики «Калинова сопілка». При підтримці Віталія Бобицького відбуваються конкурси читців, присвячених
річницям від дня народження Лесі Українки, конкурс кобзарського
мистецтва до дня народження Т. Г. Шевченка, огляд-конкурс дитячих
художніх колективів «Волинська веселка», аматорських театральних
колективів з нагоди дня народження Наталії Ужвій, народних аматорських колективів імені А. Шапова. Відбуваються конкурси хорів і
читців – ветеранів війни і праці, конкурси: гумору, танцю та жартівливої пісні «Веселімось козаченьки», повстанської і стрілецької пісні
«За Україну, за її волю», сімейних художніх ансамблів «Співає родина», фольклорних колективів і окремих виконавців «Сонцевид».
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Курує Віталій Миколайович фестиваль-конкурс «Ти не згасла,
зоре ясна» імені Олександра Самохваленка, фестиваль сопілкарів
«Волинське гуковище». При підтримці Віталія Бобицького відбувається конкурс малюнків та виробів декоративно-прикладного
мистецтва, присвячений Українській Повстанській Армії. При його
активній участі проводяться обласні конкурси серед початкових
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
Віталій Миколайович працює у журі всеукраїнських конкурсів
«Нові імена», «Червона рута». Виступає як соліст-вокаліст у різноманітних концертах, у тому числі творчих звітах Волині у місті Києві, різноманітних міських концертах до пам’ятних дат, звітах творчих спілок.
Постійно самовдосконалюється, перебуває у творчому пошуку. Бере активну участь у нарадах, семінарах при Міністерстві
культури і туризму України, українському центрі культурних досліджень, в роботі ради директорів обласних центрів народної
творчості (як заступник голови ради), працює у складі експертних
комісій під час атестації початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів.
В. М. Бобицький більше тридцяти років працює на благо культурного розвитку краю, присвятивши все своє свідоме життя становленню та розвитку музичних шкіл області, аматорських творчих
колективів та окремих виконавців, образотворчого та декоративно-прикладного народного мистецтва.
Віталій Миколайович Бобицький нагороджений багатьма почесними грамотами обласної державної адміністрації, обласної
ради, управління культури і туризму облдержадміністрації.
Тетяна Дудар
Література:
Бобицький В. Місто має мистецький потенціал / В. Бобицький // Наше
місто. – 2001. – 22 берез. – С. 1, 6.
***
Боровицький А. Історія села Пірванче / А. Боровицький, Г. Новосад
// Минуле і сучасне Волині та Полісся : рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області : Горохівщина в історії України та Волині : матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк,
2009. – С. 120–122.
Денисюк В. Одержимі творчістю : про мистец. та культ.-освіт. училища
Волині / В. Денисюк. – Луцьк, 2004. – 228 с.
Про В. Бобицького – c. 72, 220.
Струни пісенної Волині // Волинь моя : журн. Міжнар. громад. об-ня
«Волинське братство». – К., 2003. – Вип. 3. – С. 227–236.
Гідний акорд // Волин. газ. – 2009. – 14 трав. – С. 3, 10.
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Камишникова Н. Суворий мер змахнув сльозину. А зал від оплесків
тріщав… / Н. Камишникова // Нар. справа. – 2001. – 15 берез. – С. 3.
Ковалюк Г. Без «вчора» не було б і «завтра» / Г. Ковалюк // Наше місто.
– 2000. – 8 черв. – С. 3.
Концерти : творчий вечір завідувача відділу культури // Волинь. – 2001.
– 27 лют. – С. 1.
Лісовий І. Тріумф Нововолинська в обласному центрі / І. Лісовий //
Наше місто. – 2001. – 15 лют. – С. 1, 2, 8.
Лученко М. «А я до вас з піснями, друзі, йду…» / М. Лученко // Наше
місто. – 2001. – 1 берез. – С. 1, 2.

25 ЛЮТОГО
140 років від дня народження Лесі Українки (1871–1913) –
видатної української поетеси, драматурга,
громадської діячки
2011 рік знаменний двома визначними датами: 140-річчям від
дня народження Лесі Українки і 100-річчям від часу написання нею
драми-феєрії «Лісова пісня».
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач; в одруженні Квітка) народилася 25 лютого 1871 р. в місті Новограді-Волинському в родині
українських інтелігентів Петра Антоновича та Ольги Петрівни (з Драгоманових; літературний псевдонім Олена Пчілка). Тут же народилися
Лесин старший брат Михайло (1869) і молодша сестра Ольга (1877).
1879 р. сім’я Косачів переїхала до Луцька у зв’язку з переміщенням по службі батька, який обійняв посаду голови з’їзду мирових
посередників, а ще був предводителем дворянства. Мати – українська письменниця і фольклорист Олена Пчілка докладала максимум зусиль, щоб виховати своїх дітей в «українстві», привчаючи і
надихаючи їх до творчості особистим прикладом: вона збирала
зразки вишивок (1876 р. вийшло перше видання її Альбому); пробувала себе в красному письменстві, до перекладів кращих творів
світової літератури залучала своїх дітей; діти кохалися в музиці, не
лише слухали, а й записували народні пісні; українська мова була в
сім’ї у щоденному вжитку.
У Луцьку «в кінці 1879 чи на початку 1880 року», за свідченням
сестри Ольги, Леся написала свій перший вірш «Надія», а після публікації поезії «Конвалія» в журналі «Зоря» (Львів, 1884) вона стала Українкою.
На Водохреще 1881 р. Леся пішла до ріки Стир, недалеко від косачівського помешкання в Луцьку, там застудилась і від того захворіла. Саме в Луцьку «почалися два найвизначніші у Лесиному житті
процеси: там почалася її творчість, що піднесла її так високо, там
почалася страшна недуга, що занапастила її в розквіті творчості»
(О. Косач-Кривинюк).
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У кінці травня 1882 р. Косачі переїхали на постійне місце проживання до села Колодяжного під Ковелем, де ще 1868 р. Петро
Антонович купив 471,44 дес. землі, а 1879 р. розпочав будівництво
нового дому для сім’ї. Тут народилися менші діти Косачів: Оксана
(1882), Микола (1884), Ізидора (1888).
Проживання родини в Колодяжному не було постійним: у Києві
винаймали квартири задля навчання дітей; на Полтавщину, батьківщину Олени Пчілки, часто їздили на літо; прогресуюча хвороба
Лесі змушувала шукати рятунку на багатьох кліматичних курортах
не лише Європи. Але Волинь (і Колодяжне) на все життя для всіх
Косачів залишалась «найріднішим рідним краєм». Леся Українка
провела тут загалом чверть століття зі свого короткого страдницького, але наповненого високими пориваннями життя. Саме в Колодяжному зродилося кілька десятків прозових і поетичних творів
(«Любка», «На зеленому горбочку», «Самсон», «Святий вечір», «Сонет», «Біда навчить», «Перемога», «Товаришці на спомин» тощо), тут
вона записала кількасот народних пісень, у т. ч. цикл «Купала на Волині», підготувала до друку першу свою поетичну збірку «На крилах пісень» (вийшла друком у Львові 1893 р.), яку достойно оцінив
Іван Франко. А ностальгія за рідним краєм вилилась у чудовий твір
високого натхнення – драму-феєрію «Лісова пісня» (1911), перлину
світової літератури.
В жовтні 1899 р. у Львові вийшла друга збірка поезій Лесі Українки «Думи і мрії», у квітні 1902 в Чернівцях третя – «Відгуки». Це були
знакові події в українській літературі рубежу XIX–XX століть.
Колодяжне часів проживання у ньому родини Косачів не раз
відвідували визначні діячі української культури, зокрема, Іван
Франко (травень 1891 р.), Володимир Науменко (зима 1883 р.), Фотій Красицький (літо 1895 р.), Микола Лисенко, Модест Левицький,
Орест Левицький.
Леся Українка востаннє відвідала рідне село напровесні 1907 р.,
але воно належало Косачам ще впродовж тридцяти років, до смерті у 1937 р. останнього власника, Миколи Петровича Косача.
У 1938 р. прогресивна громадськість Західної України порушила через пресу питання про викуп Лесиного білого будинку, його
ремонт і збереження, але лише 10 липня 1949 р. він став музеємпам’ятником видатній українській поетесі Лесі Українці на Волині.
Нині на площі 6,8 га розкинувся музейний комплекс, який складається з меморіальної частини, літературного музею та лісопарку.
Він став справжнім науково-освітнім центром, який вивчає і досліджує проблеми життя і творчості, культурним осередком, який свято береже пам’ять про творче сузір’я Косачів і його мегазірку Лесю
Українку.
Наталія Пушкар, Віра Комзюк
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Література:
Українка Леся. Вибрані твори / Леся Українка. – К. : Країна мрій, 2009.
– 287 с. – (Серія «Духовні джерела»).
Українка Леся. «Мріє, не зрадь!» / Леся Українка ; упорядкув., есе та
довід. матеріал В. Костюченка. – К. : Веселка, 2009. – 319 с. : іл.
Українка Леся. Незабутні шедеври : поезія, драматургія / Леся Українка. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 303 с. : іл., нот.
Леся Українка. Нехай мої струни лунають… : вибр. поезії / Леся Українка ; упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2009. – 224 с.
***
Про присудження Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки
за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва : пост. Кабінету Міністрів України від 16 черв. 2010 р. // Уряд. кур’єр. – 2010. – 18 черв. – С. 21.
Волинь очима молодих науковців : минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів : у 3 т. – Луцьк :
Вежа, 2009. – Т. 1–3.
Про Лесю Українку :
Т. 1. – С. 189–190, 332–333.
Т. 3. – С. 238–240, 245–246, 256–258.
Денська-Будзуляк Л. М. Драма свободи в модернізмі : творчі голоси
драматургії Лесі Українки : монографія / Л. Демська-Будзуляк. – К. : Академвидав, 2009. – 181 с.
Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка : ідея свободи України у спектрі світової
цивілізації : розвідки і доп. / Н. Іщук-Пазуняк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги,
2008. – 480 с. : іл.
Леся Українка : доба і творчість : зб. наук. праць і матеріалів : у 3 т.
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; НДІ Лесі Українки ; автор-упоряд.
Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Т. 1–3.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць : т. 5 / Волин. нац. ун-т
ім. Лесі Українки ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Н. Сташенко. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 620 с.
Літопис Волині : всеукр. наук. часоп : чис. 6. – Луцьк, 2009. – 71 с.
Про Лесю Українку – с. 47–51, 51–56.
Наєнко М. «Запалає покинутий вогонь моїх пісень». Леся Українка
(1871–1913) / М. Наєнко // Наєнко М. Художня література України : від міфів до модерної реальності / М. Наєнко. – К., 2008. – С. 525–571.
Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки : № 17 : філол. науки. – Луцьк,
2009. – 268 с.
Про Лесю Українку – с. 24–27, 32–35, 78–81, 81–86.
Панасенко Т. Леся Українка / Т. Панасенко. – Х. : Фоліо, 2009. – 122 с.
Тарангул И. «…Я завжди чую горе, бачу горе, а показать не вмію» : морально-психологич. антиномии образа Кассандры в интерпретации Леси
Украинки / И. Тарангул // Волинь філологічна : текст і контекст : інтертекстуальність у системі худож.-філософ. мислення : теорем. й іст.-літ. виміри.
– Луцьк, 2009. – Вип. 7. – С. 321–328.
Боговік О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі «Камінний господар» / О. Боговік // Слово і час. – 2009.
– № 11. – С. 78–83.
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Гаврилюк Я. Рік Лесі Українки / Я. Гаврилюк // Волинь-нова. – 2010.
– 3 черв. – С. 2.
Горик Н. Свято поезії, природи і народної пісні: «Лісова пісня» скликає
в Нечимне / Н. Горик // Вісті Ковельщини. – 2010. – 5 ; 10 серп.
Дунай П. «Ізольда Білорука» Лесі Українки : до зрізу аналітичної вертикалі / П. Дунай // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 21–26.
Заєць В. Голос Кассандри / В. Заєць // Укр. Слово. – 2010. – 16–22 черв.
– С. 8.
Кірюхіна М. Стежками «далекої» царівни / М. Кірюхіна, М. Кірюхін //
Віче. – 2010. – № 15 (276). – С. 68–69.
Малімон Н. «Вітру не буде. Треба гребти руками!» : ці слова Лесі Українки, чиє ім’я має Волин. нац. ун-т, стали девізом традиц. вшанувань із нагоди річниці її дня народж. / Н. Малімон // День. – 2010. – 24 лют. – С. 2.
Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки / Н. Мосієвська //
Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 32–35.
Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) / Л. Скупейко // Слово і час. – 2009. – № 5.
– С. 71–83.
Щукіна В. Музичні терміни в тексті поетичного циклу Лесі Українки
«Сім струн» / І. Щукіна // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 12–20.
***
Леся Українка на сторінках журналу «Слово і час» : бібліогр. покажч.
/ уклад. Л. Ф. Златогорська. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,
2010. – 128 с.
***
Леся Українка [Електронний ресурс] : Вікіпедія : вільна енциклопедія.
– Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол. з екрану.
Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки [Електронний ресурс] :
…Я в серці маю те, що не вмирає. – Режим доступу : http://www.myslenedrevo.com.ua/studies/lesja/, вільний. – Загол. з екрану.
Леся Украинка – краткая биография [Електронний ресурс] : Леся Украинка : выдающаяся украинская писательница и поэтесса. – Режим доступу :
http://lesya.info/, вільний. – Загол. з екрану.
Леся Українка 1871–1913 [Електронний ресурс] : Алфавітний покажчик творів. – Режим доступу : http://poetry.uazone.net/lesia/, вільний. – Загол. з екрану.
Історії : Леся Українка 1871–1913 [Електронний ресурс] : Аска життя.
– Режим доступу : http://www.aska-life.com.ua/ukr/people/Lesia_Ukrainka1.
html, вільний. – Загол. з екрану.
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10 БЕРЕЗНЯ
150 років від дня смерті Т. Г. Шевченка (1814–1861) –
видатного українського поета, художника, мислителя
Він був сином мужика –
і став володарем в царстві духа.
Він був кріпаком –
і став велетнем у царстві людської
культури.
Іван Франко

Тарасові Григоровичу Шевченку (09.03.1814–10.03.1861) належить особливе місце в когорті видатних діячів не лише української,
а й світової культури. Художник, письменник, мислитель, полум’яний борець за соціальну і національну свободу рідної України, яку
любив понад усе, він, як ніхто, здобув собі величезну повагу і шану
свого народу.
Кріпак і син кріпака з села Моринці (нині Черкаська область) з
дитинства мав талант до малювання і віршування, але доля його цілковито залежала від примх поміщика Енгельгардта. Сімнадцятирічним слугою-«козачком» Тарас супроводжував свого пана до Петербурга. Випадкова зустріч із художником-земляком Іваном Сошенком, який пройнявся долею талановитого юнака, змінила усе його
життя. Впливові, демократичного спрямування, діячі російської й
української культури В. Жуковський, А. Мокрицький, В. Григорович,
М. Вієльгорський, К. Брюллов доклали багато зусиль, щоб викупити
Т. Шевченка з кріпацтва. Відпускну від поміщика було вручено 25
квітня 1838 р., і з того дня Шевченко став учнем Петербурзької академії мистецтв, яку закінчив 1845 р. Його вчителем був видатний
російський живописець Карл Брюллов. У його розкішній майстерні
Шевченко, як пізніше сам згадував, займався «сочинением малороссийских стихов, которые впоследствии упали такой страшной
тяжестью на мою убогую душу». Ці ж вірші, які склали першу поетичну збірочку «Кобзар», силою правдивих слів, любов’ю і співчуттям до знедоленого люду, закріпаченої України вразили сучасників,
а їх критична спрямованість проти самодержавства і громадянська
мужність привернули увагу правлячої верхівки. Тож кара не забарилась: художника Археологічної комісії при Київському університеті Т. Шевченка за участь у таємній політичній організації – КирилоМефодіївському товаристві – і за вірші антидержавного змісту відправлено простим солдатом в Оренбурзький корпус із забороною
писати й малювати. Десять років заслання в казахських степах підірвали здоров’я митця, але не зламали його вільного духу. Напівлегальна художня й поетична творчість цього періоду позначена високою громадянською спрямованістю, глибоким гуманізмом, вона
розкриває оригінальний, різнобічний талант українського генія.
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1857 р. Шевченка звільнили – багаторічні клопотання передових діячів Росії й України досягли мети. Його поетична й художня
творчість, творчість вільної, хоча й відносно, людини заяскріла новими гранями, позначилась високими досягненнями. Поезії стали
класичними ще за життя: вірші, які легко запам’ятовувалися, знали
діти й дорослі. Всенародної слави він зажив насамперед як поет.
1860 р. рада Академії мистецтв удостоїла Т. Г. Шевченка звання академіка гравюри. Влітку 1859 р. поет востаннє побував в Україні, де
був знову заарештований і змушений повернутись до Петербурга.
Взимку 1860–1861 рр. здоров’я Шевченка різко погіршилось.
10 березня 1861 р. він помер. Поховали поета спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні того ж року тіло його перевезено в Україну і поховано біля Канева, над Дніпром.
Безсмертна спадщина Тараса Шевченка – одна з найбільших
вершин людського генія. «Могучий дух, котрим він натхнув нашу
літературу, – писав І. Франко, – не перестав віяти досі, і нема українського поета і писателя пізнішої доби, котрий би вільний був від
впливу того духа».
Наталія Пушкар
Література:
Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Просвіта, 2008. – 351 с.
***
Корнелюк Д. Християнин, пророк і правди проповідник / Д. Корнелюк
// Корнелюк Д. Наша віра, наша правда : презентац. альм. / Д. Корнелюк.
– Луцьк, 2009. – С. 179–214.
Мельниченко В. Ю. «Тарас Шевченко : «Мій великий друг Щепкін»» /
В. Ю. Мельниченко. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 480 с.
Мельниченко В. Ю. Шевченківська Москва : авт. енцикл.-хроноскоп /
В. Ю. Мельниченко. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 768 с.
Шевченківський краєзнавчий альманах 2009. – К., 2009. – 64 с.
Барабаш Ю. «В Петрополіськім лабіринті…» : Петербург у житті й
творчості Тараса Шевченка / Ю. Барабаш // Сучасність. – 2010. – № 3.
– С. 124–146.
Барабаш Ю. Гоголь і Шевченко / Ю. Барабаш // Слово і час. – 2010.
– № 12. – С. 3–16.
Бородін В. Динаміка творчого процесу Шевченка-поета / В. Бородін //
Слово і час. – 2010. – № 3. – С. 4–29.
Великого Кобзаря вшанували у Луцьку // Відомості. – 2010. – 11 берез.
– С. 3.
Глинчак В. Юність генія / В. Глинчак // Літ. Україна. – 2010. – 27 трав. – С. 3.
Горбачов Д. Кобзар як інтелектуал та естет / Д. Горбачов, О. Соломарська // Сучасність. – 2010. – № 3. – С. 147–162.
Дзюба І. Наш Шевченко : до 196-ї річниці з дня народж. генія укр. нації
/ І. Дзюба // Укр. літ. газ. – 2010. – 5 берез. – С. 2.
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// Вітчизна. – 2010. – № 7/8. – С. 147–152.
Поліщук Я. Від правди до істини Шевченка / Я. Поліщук // Укр. мова і
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Попов П. Шевченко про Китай / П. Попов // Хроніка-2000. – 2010.
– № 83. – С. 669–684.
Портянко В. «І скільки літ судилось Україні – Тарасові судилось стільки
літ» : 9 березня – 196 років від дня народж. Т. Шевченка / В. Портянко //
Військо України. – 2010. – № 3. – С. 42–43.
Портянко В. Остання ніч Кобзаря / В. Портянко // Нар. армія. – 2010.
– 12 берез. – С. 6.
Портянко В. Тарасова мати / В. Портянко // Вітчизна. – 2009. – № 9–10.
– С. 103–110.
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року народився Тарас Шевченко / М. Славинський // Віче. – 2010. – № 5.
– С. 54–55.
Смирнова Р. Таємниця трагічної любові Шевченка / Р. Смирнова // Чумац. шлях. – 2010. – № 2. – С. 9–13.
Тома Л. Де двоє зібралось в ім’я твоє… / Л. Тома // Літ. Україна. – 2010.
– 20 трав. – С. 1–2.
Філатенко А. Звіряючи думки і діла із заповітами пророка / А. Філатенко // Волинь-нова. – 2010. – 11 берез. – С. 2.
Хорошунов М. Невідомий Шевченко / М. Хорошунов // Нар. армія.
– 2010. – 11 берез. – С. 7.
***
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В. О. Кононенко. – К., 2010. – 72 с.
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Тарас Григорович Шевченко (9.03.1814–10.03.1861) : класик української
літератури, національна гордість українського народу [Електронний ресурс] : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/books/18/stg-bio.html, вільний. – Загол. з екрану.
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13 БЕРЕЗНЯ
75 років від дня народження О. П. Кондратович (1936) –
українського педагога, краєзнавця, етнолога
Цього року відзначає свій ювілей Олександра Павлівна Кондратович. Її життєвий шлях розпочався в селі Кримне Камінь-Каширського району 13 березня 1936 р. В родинному колі здобувала ази
життєвої мудрості. Всі позитивні якості перейняла від своєї неньки
Надії Антонівни, яка «ще маленькими похоронила п’ятеро діток,
але вистояла заради ще п’ятьох живих, не розгубивши ні материнської доброти, ні чистоти помислів». Навчалася в Соснівській початковій школі, згодом – в Кримненській семирічній. Виявивши здібності, обрала фах вчителя, який здобувала в Камінь-Каширському
педагогічному училищі. Закінчила його в 1955 р. на відмінно. У 1962
р. здобула вищу освіту теж з відзнакою на філологічному факультеті в Одеському держуніверситеті імені І. Мечникова. Працювала
вчителем у Качинській восьмирічній, Нуйнівській та Ворокомлівській середніх школах. Дванадцять років Олександра Павлівна завідувала методкабінетом Камінь-Каширського райво. Свої педагогічні здобутки застосовувала у вихованні школяриків, друкувалась у
періодиці. З її ініціативи започатковані «Уроки матері» в навчальних закладах району. Олександра Павлівна заохочувала набувати
нові знання, рухатись вперед, додавала оптимізму колегам, учням,
друзям. Наполегливо працювала над підвищенням освітнього рівня педагогічних кадрів району. Завдяки цьому понад 800 учителів
здобули вищу освіту шляхом заочного навчання. А ще залучала до
художньої самодіяльності. Адже змалку сама закохана в українську
народну пісню. Мелодійні поліські наспіви у її виконанні могли почути слухачі під час уроків, лекцій, виступів на конференціях.
За працьовитість і самовідданість на освітянській ниві вона удостоєна звань «Учитель-методист», «Учитель вищої категорії», «Відмінник народної освіти». Досвідченого педагога обирали заступником голови обласного відділення Педтовариства України.
З 1980 р. Олександра Павлівна проживає в місті Луцьку. Вчителювала в школі № 19, там же певний час займала посаду заступника директора. Разом з тим все життя прагнула пізнати незвідану
таїну життя рідного народу. Спілкувалася з цікавими людьми, робила записи, вивчала наукову літературу. Основу її етнологічних і
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краєзнавчих досліджень становлять польові матеріали, зібрані переважно на малій батьківщині – в селах Камінь-Каширського району. Адже саме цьому куточку волинського краю присвятила не одну
свою працю. В книзі «Нуйно: на скрижалях історії та сьогодення»
(2006) вона відкриває нові сторінки історії населеного пункту, знайомить з нелегкими долями його жителів, гордиться їх здобутками і
перемогами. Праця містить не загальні відомості про село, а кожен
її розділ – це розповідь про конкретних людей, особистостей, які
творять історію Нуйна.
У книзі «Народний календар Волинського Полісся від свята до
свята» (2009) розповідає про річний празниковий цикл. В ній автор
досить тонко і точно передає життя поліщуків, їх моральні цінності,
духовні надбання, умови щоденного існування, які тісно переплетені з особистими драмами, урочистими подіями.
У своїх розвідках Олександра Павлівна привертає увагу читачів до цікавих тем, які стосуються духовної культури земляків.
У книзі «Як у лузі калинойка з квітками» (1993, 1999) нею висвітлене
народне пошанування жінки-матері, адже «ставлення до неї виступає мірилом моральності, духовності людини». По-новому дослідниця розкриває символіку дівочої коси й подає народні уявлення,
звичаї та обряди, пов’язані з нею, в книзі «Коса ж моя шовковая»
(2006). Для майбутніх батьків актуальною є її праця «Народини, або
Дарована Богом свіча: родильні звичаї Західного Полісся» (2004).
В ній подається не лише родильна обрядовість, а й інші народні
надбання: мудрість, знання, яких потребують і наші сучасники. Про
весільні звичаї дізнаємося з книги «Весілля на Поліссі» (1996, 2007),
в якій видрукувані детальні записи обрядодійств із Видрич, ГутиКамінської та ін. Звертає увагу автор на побутування прадавнього
сирного обряду в ряді поліських сіл.
Записала Олександра Кондратович і чимало зразків пісенної
народної творчості рідного краю. Частина з них увійшла до книги
«Калиновий квіт Полісся» (1994, 2007), частина використана в інших
друкованих працях. А ще чимало їх є у власному архіві дослідниці.
Залюбки беруть їх до свого репертуару хорові колективи, окремі
виконавці.
Стоптавши не одну стежинку рідного краю, Олександрі Павлівні вдалося зафіксувати від цікавих і мудрих оповідачів різні сторінки історії, культури мешканців Волинського Полісся. Її етнологічні, краєзнавчі дослідження вже сьогодні використовують молоді
фольклористи, лінгвісти, етнографи, педагоги.
У 2007 р. О. П. Кондратович стала лауреатом обласної премії
імені Миколи Куделі. Вона також є активним членом Волинської
обласної організації Національної спілки краєзнавців України. 2009
року їй присвоєно звання «Почесний краєзнавець України».
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Постійно вдосконалюючи свої знання, відкриваючи глибини народної мудрості, авторка залюбки ділиться досягнутим з нами на
сторінках своїх книг. Кожна її праця – звернення до молодого покоління, якому намагається донести і зібрані народні скарби, і набутий життєвий досвід. Тому й озивається вона до нас тужливою
поліською піснею, образною милозвучною мовою, народним прислів’ям або приказкою чи повчальними розповідями, історичними
фактами «...а раптом хтось прочитає та зрозуміє крик моєї душі й
захоче невтомно, вперто й самовіддано служити Україні, її авторитетові та славі».
Людмила Мірошниченко-Гусак
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18 БЕРЕЗНЯ
60 років від дня народження Б. П. Клімчука (1951) –
голови Волинської обласної державної адміністрації
Ім’я Бориса Петровича Клімчука протягом усього його життя
тісно пов’язане з Волинню.
Борис Петрович Клімчук народився 18 березня 1951 р. у селі
Волошки Ковельського району. На формування характеру, поглядів на життя безумовно вплинули батьки – Петро Іванович та Ольга
Архипівна – хлібороб та вчителька місцевої школи. У 1968 р. на відмінно закінчив Любитівську середню школу. У тому ж році вступив
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до Харківського державного університету імені О. М. Горького
на геолого-географічний факультет, який закінчив з відзнакою у
1974 р.
Трудову діяльність Борис Петрович розпочав на посаді вчителя у 1974 р. в Острозькій школі-інтернаті, що на Рівненщині.
Педагогічний стаж також включає роботу у школах міста Ковеля
– вчителем географії, з 1980 р. – директором школи № 9, а згодом
директором загальноосвітньої школи № 11. З січня по червень
1982 р. працював інженером заводу «Ковельсільмаш», а з 1990
– обраний заступником голови Ковельського міськвиконкому.
У 1992 та 1994 рр. очолював Волинську обласну раду та був обраний головою Волинського облвиконкому.
У непростий для країни та області період Б. П. Клімчук був призначений на посаду голови обласної державної адміністрації. Пробувши на посаді з 1995 по 2002 рр., запам’ятався волинянам не лише
як мудрий керівник, але й як людина, яка вміє виконувати обіцяне.
Адже за час його керівництва Волинь займала одні із найперших
місць в Україні на всіх напрямках розвитку. Так, обсяги промислового виробництва зросли у 2,3 рази, а економічна активність волинян
була найвищою в Україні. Відчули дбайливого господаря і заклади
культури Волині. За безпосередньою участю Бориса Петровича
проведено капітальний ремонт музею-садиби Лесі Українки в селі
Колодяжному, у новому приміщенні відкрито оновлену експозицію
Музею волинської ікони, створено Військовий ліцей прикордонників та пожежних. У цей період Б. П. Клімчук здобув фах юриста
у Харківській національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Свій професійний досвід він збагатив і в апараті Президента
України, будучи з червня 2002 р. радником Президента.
Борис Петрович завжди уважно ставиться і підтримує людей
творчих професій – волинських митців, письменників, журналістів,
тому в 2003 р. заснував благодійний фонд «Рідна Волинь», яким опікується і донині. Фонд «Рідна Волинь» допоміг у фінансуванні більш
як 30 книг волинських письменників і поетів, вважаючи найціннішим рідного краю саме талановитих людей.
Борис Клімчук є знавцем європейської моделі влади, адже з
2004 по 2008 рр. працював Надзвичайним і Повноважним Послом
України у Литовській Республіці. А з 2008 по 2010 рр. був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Азербайджан.
Незважаючи на те, що перебував за межами Волині і України, завжди брав активну участь у житті рідної землі, виконував обов’язки
депутата обласної ради, допомагав волинянам через благодійний
фонд «Рідна Волинь».
За високі заслуги перед Україною Борис Петрович нагороджений: Почесною відзнакою Президента України, орденами «Офіцерський хрест» та Святого князя Володимира Української Православної Церкви, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Повний
кавалер ордена «За заслуги».
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У березні 2010 р. Указом Президента України Клімчук Борис
Петрович призначений головою Волинської обласної державної
адміністрації. Попереду – нові задуми, плани. За головне завдання перед собою ставить не тільки відродження важливих галузей
економіки, а й залучення державної підтримки для сфери культури. На високому рівні нині проводяться фестивалі «Поліське літо з
фольклором», «Берегиня», «Арт-джаз». За рейтингом губернаторів
Борис Клімчук зайняв четверте місце в Україні. Про своє призначення у волинській владі висловлюється так: «Головне моє завдання – зробити життя волинян ліпшим, заможнішим. Задля цього я
повернувся у владу і обов’язок служити людям вважаю найвищим і
найголовнішим в житті».
Марія Філонюк
Література:
Клімчук Б. П. Єврорегіон «Буг» : концепція та стратегія розвитку : монографія / Б. П. Клімчук, Н. П. Луцишин, П. В. Луцишин. – Луцьк : Вежа, 2002.
– 416 с.
Волинь очима редактора, 2010 / за ред. Б. П. Клімчука ; упорядкув.
І. Ф. Корсака. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – 176 с.
Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : Ред.-вид. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі
Українки, 1997. – 448 с. : іл.
Єврорегіон Буг : проблеми і перспективи транскордонного співробітництва / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина. – Луцьк : Волин. облдержадмін., 1996. – 152 с.
Луцишин П. В. Єврорегіон Буг : обласний суспільно-географічний
комплекс : теорія, методика, практика / П. В. Луцишин ; відп. ред. Б. П. Клімчук. – К. : ІСДМО, 1996. – 207 с.
***
Клімчук Б. До питання про інвестиційну привабливість Єврорегіону
«Буг» / Б. Клімчук, Є. Дембський // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки : геогр. науки (економ. і соц. географія, країнознавство). – Луцьк, 1999.
– № 9. – С. 93–96.
Клімчук Б. Перспективи соціально-економічного розвитку Волинської
області / Б. Клімчук // Україна та глобальні процеси : геогр. вимір. – К. ;
Луцьк, 2000. – Т. 1. – С. 11–16.
Клімчук Б. П. Свобода і залежність масмедіа / Б. П. Клімчук // Свобода
слова : теорія і практика : матеріали наук.-практ. конф. журналістів Волині.
– Луцьк, 2001. – С. 3–15.
Климчук Б. Опора на власні сили : роздуми голови облдержадміністрації / Б. Климчук // Волинь. – 1999. – 18 листоп.
***
Берекета Б. Яблуневий сад – добрий слід на землі / Б. Берекета / Берекета Б. Вічні розмови : нариси, репортажі, інтерв’ю / Б. Берекета. – Луцьк,
1998. – С. 104–111.
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Бортніков В. І. Нариси історії органів державної влади та місцевого
самоврядування на Волині (1944–2009) : монографія / В. І. Бортніков,
А. І. Пархом’юк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 384 с.
Жижара З. Борис Климчук – державний діяч року / З. Жижара // Жижара З. Волинь : людина року – 97 : інтерв’ю, нариси / З. Жижара. – Луцьк,
1998. – С. 5–10.
Жижара З. Брестська зустріч / З. Жижара // Жижара З. Визнання /
З. Жижара. – Луцьк, 1999. – С. 6–13.
Клімчук Борис Петрович // Хто є хто : наші земляки : довід.-біогр. вид.
– К., 2004. – С. 132–133.
Клімчук Борис Петрович // Хто є хто : партії та політики ХХІ століття.
– К., 2004. – Вип. 2. – С. 214.
Клімчук Борис Петрович // Хто є хто в Україні. – К., 2001. – С. 191.
Корнелюк Д. Клімчук Борис Петрович / Д. Корнелюк // Корнелюк Д.
Ковельщини славні імена : презентац. альм. / Д. Корнелюк. – Луцьк, 2001.
– Т. 1. – С. 92–93.
Шаров І. Незалежність – це особлива свобода / І. Шаров // Шаров І. 100
сучасників : роздуми про Україну / І. Шаров. – К., 2002. – С. 176–183.
***
Борис Климчук – людина року на Волині // Віче. – 1996. – 5 січ. – С. 2.
Борис Клімчук : «Усі мої дороги ведуть до Луцька» : десять запитань
керівнику області про обл. центр // Луцьк. замок. – 2010. – 21 жовт. – С. 1,
2 ; Віче. – 2010. – 21–27 жовт. – С. 1, 8 ; Вісник. – 2010. – 21 жовт. – С. 1, 4 ;
Волинь-нова. – 2010. – 29 жовт. – С. 4, 20.
Бориса Клімчука нагородили Національною премією Азербайджану //
Діалог. – 2010. – 25 лют. – С. 2.
Вербич В. Принцип відкритої перспективи / В. Вербич // Уряд. кур’єр.
– 2002. – 25 січ. – С. 5.
Вікторенко В. Климчук починає – і виграє : кілька штрихів до портрета голови обласної державної адміністрації, кандидата у депутати обласної
ради Бориса Климчука / В. Вікторенко // Волинь. – 2002. – 29 берез. – С. 1, 2.
Вітальна рубрика : телеграми від Президента і Прем’єр-міністра // Волинь. – 1999. – 20 берез. – С. 1.
Голубенко О. Борис Климчук : «Волинь з оптимізмом і надією» / О. Голубенко // Діловий вісник. – 2002. – № 1. – С. 12–13.
Данилюк В. № 1 – це № 1 / В. Данилюк // Віче. – 2010. – 11 листоп. – С. 2.
Десятирічка Бориса Климчука // Волинь. – 2002. – 6 черв. – С. 1.
Думки відомих людей про Бориса Клімчука // Віче. – 2010. – 21–
27 жовт. – С. 1 ; Луцьк. замок. – 2010. – 21 жовт. – С. 3.
Жарчинська О. Душа болить губернатору за те, щоб людям жилося
краще / О. Жарчинська // Вісник. – 2000. – 27 січ. – С. 1, 8–9.
Жижара Р. Борис Клімчук : «Я ніколи не називав себе хазяїном області»
/ Р. Жижара, В. Королюк // Голос України. – 2000. – 3 черв. – С. 4.
Колосок С. Борис Климчук : «Да, на окраине, но в центре Европы» /
С. Колосок // Деловая Украина. – 1996. – 23 февр.
Корсак І. Борис Климчук : Волинь має стати краєм привабливим /
І. Корсак // Нар. трибуна. – 1995. – 29 верес. – С. 1, 2.
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Корсак І. Борис Климчук : «Найкраще спиться у батьківській хаті» /
І. Корсак, В. Вербич, Ю. Конкевич // Сім’я і дім. Нар. трибуна. – 2003.
– 12 черв. – С. 4.
Лис В. Борис Климчук знову очолив облдержадміністрацію / В. Лис //
Волинь-нова. – 2010. – 27 берез. – С. 2.
Лис В. Дипломатична відвертість Бориса Климчука / В. Лис // Волиньнова. – 2005. – 5 трав.
Лис В. Якого кольору сто днів Бориса Клімчука / В. Лис // Волинь-нова.
– 2010. – 8 лип. – С. 4.
Нагорний О. Борис Климчук : справи посольські і думи волинські /
О. Нагорний // Волинь-нова. – 2009. – 5 верес. – С. 4.
Нагороди : два ордени Борису Климчуку від двох гілок православ’я //
Волинь. – 2000. – 3 жовт.
На ювілеї в губернатора // Волинь. – 2001. – 20 берез.
Поліщук І. Борис Климчук : з думою про Волинське Полісся / І. Поліщук
// Луцьк. замок. – 2001. – 6 груд. – С. 3.
Онищенко М. Борис Климчук : «Головне завдання влади – турбота про
людей» / М. Онищенко // Волинь-нова. – 2010. – 12 жовт. – С. 4.
Світліковський М. Борис Клімчук : «Наша спільна мета – багата, сильна і
єдина Україна» / М. Світліковський // Луцьк. замок. – 2002. – 28 берез. – С. 2.
Таран О. Поліська юшка з грибами від Бориса Климчука / О. Таран //
Віче. – 2010. – 26 жовт. – 3 листоп. – С. 8 ; Відомості. – 28 жовт. – 3 листоп.
– С. 1, 2 ; Волинь-нова. – 2010. – 28 жовт. – С. 3, 12.
Цюра Г. Мала батьківщина Бориса Климчука / Г. Цюра // Волинь-нова.
– 2010. – 23 жовт. – С. 5.
Шафета П. Після зустрічі з Президентом / П. Шафета // Волинь. – 1995.
– 11 лип. – С. 1.
***
Климчук Борис Петрович [Електронний ресурс] : Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол. з екрану.
Клімчук Борис Петрович [Електронний ресурс] : Волинська обласна
державна адміністрація. – Режим доступу : http://www.voladm.gov.ua/zastypnuku.php?id=7&lang=ukr, вільний. – Загол. з екрану.
Климчук Борис Петрович [Електронний ресурс] : Волынская область.
– Режим доступу : http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/ukrregions/data/205.htmli,
вільний. – Загол. з екрану.

25 БЕРЕЗНЯ
100 років від дня народження О. В. Омельчука
(1911–1981) – народного артиста України
Олексій Володимирович Омельчук народився 25 березня 1911 р. в
м. Устилузі, нині Володимир-Волинського району. Знають і поважають його за щедрий талант волиняни. Однак не всім, мабуть, відомо, що він – наш земляк.
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Цікава життєва і творча біографія О. Омельчука. Коли спалахнула Перша світова війна, сім’я переїхала в Чугуїв на Харківщині, а
згодом – в Одесу. В пошуках роботи батьки переїжджали з одного
міста в інше, але всюди чекали їх лихо та нестатки. Із встановленням
радянської влади хлопець разом з молодшою сестрою виховувався в дитячому будинку, пізніше вчився у школі. Тоді ж зародився в
ньому інтерес до театру, музики.
«Навчаючись у школі, а потім у технікумі, – згадував О. Омельчук у своєму листі на адресу Волинського краєзнавчого музею, – я
особливо захоплювався роботою в драматичних гуртках. Ця пристрасть до мистецтва і вирішила мою дальшу долю…»
У 1935 р., закінчивши Київський театральний інститут, Олексій
став постійним актором Театру юного глядача імені Горького. На
той час це був один з кращих молодіжних театрів республіки, в
якому працював чималий колектив талановитих акторів. Олексій
Омельчук створив ряд образів, серед яких були й улюблені. З особливим задоволенням виконував він роль Павки Корчагіна у виставі
«Як гартувалась сталь». Ось як про цю роль згадував сам актор в інтерв’ю з Віктором Семенюком: «Мабуть, не помилюся, коли скажу,
що роль Павки Корчагіна у виставі «Як гартувалася сталь» допомогла мені повірити у власні сили, стала етапною у становленні акторської особистості. Отримати таку роль для худорлявого, невисокого на зріст і непоказного випускника Київського театрального
інституту було просто щастям. Але скільки складностей поставила
вона переді мною. Щоб глядачі бачили живий героїчний характер
Павки, була недопустима найменша награність, фальш. Простота,
щирість – ось ті складові, без яких такий характер з’явитися не
міг би». Пізніше молодому артистові доручили роль Володимира
Ульянова (Леніна).
Почалася Велика Вітчизняна війна. Разом з іншими акторами
О. Омельчук вирушив на фронт. Чимало було пережито, пройдено фронтових доріг, але бажання продовжити акторську нелегку
і цікаву працю не полишало його. Демобілізувавшись, Олексій
Омельчук відразу ж прибув до Києва в академічний театр імені Івана Франка. Його перша роль після війни – демобілізований офіцер
Володя у виставі «Старі друзі». Як згадував Омельчук, «я грав тоді
самого себе, і це певною мірою визначило успіх моєї першої ролі в
цьому театрі». Згодом О. Омельчукові було доручено готувати разом
з А. Бучмою роль В. І. Леніна у «Незабутньому 1919-му» В. Вишневського. На Київській студії художніх фільмів імені О. Довженка він узяв
участь у дублюванні українською мовою фільму «Аппассіоната».
Упродовж життя зіграв чимало ролей: Іван Непокритий («Дай
серцю волю, заведе в неволю» М. Кропивницького), Панасик («Лиха
доля» М. Старицького), Козеліус («Свіччине весілля» І. Кочерги), Націєвський («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого (зіграна й у кіно),
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Петро («Міщани» М. Горького), Корчагін («Як гартувалася сталь» за
М. Островським), Танака («Порт-Артур» Г. Попова та О. Степанова),
Блазень («Дванадцята ніч» В. Шекспіра).
Актору важко судити про результати своєї роботи. Це справа
глядачів і критиків. Але, здається, багато творчих планів і задумів
Олексія Володимировича здійснилося. За плідну працю актора нагороджено орденом «Знак Пошани».
Помер Олексій Володимирович Омельчук 22 січня 1981 р. в Києві.
Людмила Кревська
Література:
Ошуркевич О. У творчому горінні / О. Ошуркевич // Рад. Волинь. – 1963.
– 22 листоп.
Семенюк В. «Це багатство назавжди з актором» : мистецькі діалоги /
В. Семенюк // Молод. ленінець. – 1979. – 21 квіт.
***
Омельчук Олексій Володимирович // Мистецтво України : біогр. довід.
– К., 1997. – С. 450.
Омельчук Олексій Володимирович // Митці України : енцикл. довід.
– К., 1992. – С. 434.

БЕРЕЗЕНЬ
50 років від початку спорудження
Луцького електроапаратного заводу (1961)
У березні 1961 р. в місті Луцьку почалося спорудження електроапаратного заводу. 30 червня 1962 р. було віддано наказ про
введення цього підприємства в когорту діючих, а обов’язки його
директора став виконувати кавалер ордена Трудового Червоного
Прапора І. К. Коваль.
Луцький електроапаратний завод був закладений на території
трьох недобудованих корпусів меблевої фабрики (3 тис. м2) і овочесушильного заводу (2,2 тис. м2), які були законсервовані в перші
післявоєнні роки. Проект розміщення його на відповідній території
передбачав будівництво двох виробничих корпусів, складу і одного цеху. Завод став першим підприємством промислового району
міста за радянських часів.
1962 рік колектив нового в Луцьку заводу завершив випуском
продукції на 200 тисяч карбованців. А через чотири роки підприємство досягло проектного рівня виробництва. В 1973–1976 рр.
була проведена його реконструкція. Введено у дію два нових цехи
– збирально-монтажний і металоконструкції, споруджено адміністративно-побутовий корпус з робітничою їдальнею на 200 місць
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загальною площею 9 тисяч квадратних метрів. Запущена в експлуатацію станція нейтралізації.
Колектив неодноразово ставав переможцем соціалістичного
змагання, за що нагороджувався перехідним Червоним прапором,
дипломами і почесними грамотами за досягнення високих трудових показників у дев’ятій і десятій п’ятирічках. В 1976 р. заводу було
присвоєно ім’я ХХV з’їзду КПРС, що, звісно, в часи комуністичного
тоталітаризму вважалося почесним.
Луцький електроапаратний завод експортував свою продукцію
до багатьох закордонних країн. В радянські часи продукцію з маркою заводу було відправлено більш ніж в 40 країн світу: ФРН, Фінляндію, Швецію, Індію, Польщу, Чехословаччину і т. д.
Варто згадати, що на досить високому рівні був соціальний захист працівників заводу. Наприклад, лише за роки десятої п’ятирічки 155 сімей відсвяткували новосілля. Щороку 350–400 робітників і
їх сімей проводили відпустки на заводській базі відпочинку на Чорному морі тощо.
У роки незалежності України підприємство реорганізували.
Нині Луцький електроапаратний завод – ВАТ «Енко» – випускає
енергозберігаючі електропристрої для комунального господарства, реалізовує їх переважно у західному регіоні України.
Сергій Лис
Література:
Єврорегіон Буг : Волинська область / за ред. Б. П. Клімчука, П. В. Луцишина, В. Й. Лажніка. – Луцьк : Ред.- вид. відд. Волин. ун-ту, 1997. – 448 с. : іл.
Про Луцький електроапаратний завод – с. 183, 203.
Кузьмич М. Волинська область у 1953–1964 рр. : промисловий
потенціал / М. Кузьмич // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і
ковельчани в історії України та Волині : матеріали XXIX Всеукр. наук. іст.краєзн. конф., присвяч. 490-ій річниці надання Ковелю Магдебурзького
права. – Ковель, 2008. – С. 290–292.
Михайлюк О. Г. Історія Луцька / О. Г. Михайлюк, І. В. Кічий. – Львів : Світ,
1991. – 192 с.
Про Луцький електроапаратний завод – с. 138.
Рожко В. З історії Луцького електроапаратного заводу / В. Рожко //
Рад. Волинь. – 1984. – 17 жовт.
Терещенко Д. Народження заводу / Д. Терещенко // Рад. Волинь. –
1962. – 21 верес.
***
Відкрите акціонерне товариство «Луцький електроапаратний завод
«Енко» [Електронний ресурс]: Україна сьогодні. – Режим доступу: http :
www. rada. сom. ua/ukr/catalog/8549/, вільний. – Загол. з екрану.
«Луцький електроапаратний завод, ВАТ ЕНКО : інформація про компанію» [Електронний ресурс] : Золоті сторінки. – Режим доступу : http : golden-pages.ua/info.phtml?l=ua&id=166615, вільний. – Загол. з екрану.
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14 КВІТНЯ
200 років від дня народження П. М. Батюшкова
(1811–1892) – російського історика,
дослідника регіональних старожитностей
Помпей Миколайович Батюшков народився 14 квітня 1811 р. в
Санкт-Петербурзі у знатній дворянській сім’ї. Освіту здобував спочатку в приватному пансіоні для столичної аристократії, згодом
у вищому артилерійському училищі. Проте до військової служби
Помпей Батюшков не мав потягу. 1850 р. його призначили віцегубернатором Ковенської губернії. Потім він тривалий час працював попечителем Віленського навчального округу. На цих посадах
П. Батюшков віддано служив самодержавству, був знаряддям його
русифікаторської політики, боровся з польським національновизвольним рухом. Дійшло навіть до того, що з його наказу зі шкіл
Прибалтики звільнили всіх учителів-поляків.
Протягом 1870–1882 рр. Помпей Батюшков працював у Москві.
Тут він відзначився як віце-президент Слов’янського комітету, що
солідаризував російську громадськість з боротьбою балканських
народів проти османського іга, збирав кошти на потреби російсько-турецької війни 1877–1878 рр.
Від 1882 р. Батюшков постійно проживав у Петербурзі і повністю присвятив себе науковій, літературній та видавничій діяльності.
23 березня 1892 р. він пішов з життя після важкої хвороби. Поховали П. Батюшкова на Піскарьовському кладовищі у Петербурзі.
Ще з 1860-х рр. Помпей Батюшков став відомим у наукових колах Росії низкою наукових праць. Так, 1863 р. в Санкт-Петербурзі
було видано його «Атлас народонаселения Западно-Русского края
по исповеданиям». У 1868–1885 рр. у Санкт-Петербурзі побачили
світ вісім випусків серійного видання «Памятники русской древности в западных губерниях», в якому вперше було зібрано ілюстрації,
малюнки, гравюри унікальних пам’яток старовини Прибалтики,
Білорусі, Волині та Поділля. Правда, як зазначають сучасні дослідники, в цих виданнях автор надавав перевагу пам’яткам російської
культури й ігнорував місцеву історичну традицію.
З власної ініціативи, яку підтримали царський уряд і Російська
академія наук, із середини 1880-х рр. Помпей Батюшков приступив
до створення узагальненої історії західних губерній. Для цього він
підібрав авторський колектив, до якого увійшли талановиті вчені:
професор Київської духовної академії Микола Петров – автор основного тексту книг, петербурзький історик Митрофан Городецький
– редактор текстів, а також місцеві дослідники і краєзнавці. Сам Батюшков здійснював організаційне та науково-методичне керівництво, розробку окремих розділів, узяв на себе видавничі турботи.
Зусиллями цього творчого колективу в Санкт-Петербурзі побачили світ ілюстровані книги, які тоді заклали міцний ґрунт для
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розвитку історичного краєзнавства: «Холмская Русь. Историческое
описание» (1887); «Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного
края» (1888); «Белоруссия и Литва. Историческое описание» (1890);
«Подолия. Историческое описание» (1891); «Бессарабия. Историческое описание» (1892).
Коли П. Батюшков запропонував М. Петрову написати книгу
про Волинь, той спочатку відмовився, посилаючись на те, що він не
є власне істориком. Після певних вагань учений таки взявся і за цю
тему, а потім написав ще книгу і про Білорусь та Литву. Свої праці
М. Петров розглядав як власний внесок у справу служіння «руській
ідеї» на противагу вкоріненій на Волині «польській ідеї». Зрозуміло,
що у боротьбі імперської влади за свої ідеї не було місця для поширення українських ідей. Разом з тим, виконуючи поставлені завдання, М. Петров і його наставник П. Батюшков створили нову краєзнавчу літературу. Наприклад, книга «Волинь…» насичена новим,
невідомим до того фактичним матеріалом, який був доступним для
М. Петрова завдяки зібраним Київською археографічною комісією
безцінним українським актовим джерелам. Проте нинішнім читачам слід мати на увазі, що тодішня оцінка подій і явищ регіональної
історії не виходила за рамки імперської політики.
Свого часу Російська академія наук запровадила наукову премію і медаль імені П. Батюшкова, якими до 1917 р. відзначали вчених, що досягли найбільших здобутків у дослідженнях російської
регіональної історії.
І сьогодні книги, написані різними авторами і видані за участю
П. Батюшкова, викликають інтерес у дослідників і любителів старовини. Наприклад, у кінці 1980-х рр. книгу «Волинь: історичні долі
південно-західного краю» було репринтно відруковано у видавництві «Закарпаття» (м. Ужгород) надзвичайним, як для того часу,
накладом – 10 тис. примірників. А 2004 р. книгу було перекладено
українською мовою й перевидано у Дніпропетровську.
Леся Криштапюк
Література:
Батюшков П. М. Волинь: історичні долі південно-західного краю /
П. М. Батюшков / пер. з рос. М. А. Миколаєнко. – Дніпропетровськ : Січ,
2004. – 424 с. : іл.
Волынь: историческія судьбы Юго-Западного края / съ Высочайшаго
соизволенія издано при министерствъ внутреннихъ дълъ П. М. Батюшковымъ. – Съ 2-мя хромолитографіями. – С.-Петербургъ : Тип. Товарищества
«Общественная Польза», 1888. – 126 с.
***
Баженов Л. В. Батюшков Помпей Миколайович / Л. В. Баженов // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 124–125.
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Гаврилюк С. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / С. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа, 2008.
– 535 с.
Про П. Батюшкова – див. Іменний покажчик.
Гаврилюк С. В. Пам’яткознавчі видання П. Батюшкова про Волинь як
елемент русифікаторської політики самодержавства / С. В. Гаврилюк // Науковий вісник ВДУ. – Луцьк, 2001. – № 5 : іст. науки. – С. 102–106.
Петров М. Скрижалі пам’яті / М. Петров ; упоряд. В. Ульяновський,
І. Карсим. – К. : Либідь, 2003. – 336 с. – (Пам’ятники іст. думки України).
Про П. Батюшкова – с. 81, 103.
Лис В. Скільки ж скарбів з Волині вивезли до Росії / В. Лис // Волинь.
– 2000. – 24 лют.
***
Батюшков Помпей Миколайович // Енциклопедія історії України. – К.,
2003. – Т. 1. – С. 203.
Батюшков Помпей // Енциклопедія Українознавства. – Львів, 1993.
– Т. 1. – С. 100.
Батюшковъ Помпей Николаевичъ // Энциклопедіческий словарь /
под ред. проф. И. Е. Андреевского ; издатели Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ.
– С.-Петербургъ, 1891. – Т. ІІІ (5). – С. 195.
Гайдай Л. І. Батюшков Помпей Миколайович (1811–1892) / Л. І. Гайдай
// Гайдай Л. І. Історія України : персоналії, терміни, назви і поняття (1648–
1917) : навч. посіб.-комент. / Л. І. Гайдай. – Луцьк, 2008. – Т. 1. – С. 38.
***
Батюшков Помпей Миколайович [Електронний ресурс] : Вікіпедія :
вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол. з екрану.
Помпей Батюшков [Електронний ресурс] : Бібліотека Якова Кротова. –
Режим доступу : http://krotov.info/history/19/1890_10_2/1810_batyushkov.
htm, вільний. – Загол. з екрану.

15 КВІТНЯ
75 років від дня народження В. Я. Мороза (1936) –
українського історика, дисидента
Валентин Мороз народився 15 квітня 1936 р. у селі Холонів Горохівського району. 1958 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка і поступив до
заочної аспірантури. У 1958–1963 рр. працював учителем і заступником директора з навчальної роботи Мислинівської та Мар’янівської середніх шкіл на Волині. З лютого 1964 р. почав викладати
новітню історію в Луцькому, а з вересня – в Івано-Франківському
педінститутах.
У Луцьку, під час нетривалого викладання у педінституті, Валентин Мороз познайомився з Дмитром Іващенком, викладачем
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української мови та літератури і керівником інститутської літературної студії. Разом вони розповідали своїм студентам, особливо
літстудійцям, те, чого не говорили інші викладачі і про що було в
Радянському Союзі суворо заборонено говорити взагалі.
У 1964 р. кандидатуру Валентина Мороза провалили на вченій
раді і він поїхав працювати до Івано-Франківського педагогічного
інституту, але продовжував навідуватися до Луцька з серйозною
літературою. Були це в основному самвидавівські брошури, статті
«Українська освіта в шовіністичному зашморзі», «З приводу процесу над Погружальським» тощо.
1965–1966 навчальний рік викладачам Морозові та Іващенку
вже не судилося провести в студентських аудиторіях – обоє стали жертвами «першого покосу» інтелігенції і були заарештовані у
перший день навчання. Їх звинуватили за статтями 62 ч. 1 КК УРСР
«Антирадянська агітація та пропаганда» і 64 КК УРСР «Організаційна
діяльність, спрямована до здійснення особливо небезпечних державних злочинів», а також за участь в антирадянській організації.
20 січня 1966 р. Волинський обласний суд виніс вирок: Валентину
Морозу – 4 роки таборів, а Дмитру Іващенку – 2 роки.
І в таборі ЖХ-385/17-А в Мордовії Валентин Мороз продовжував
ту справу, за яку його арештували. Саме звідти до самвидаву надійшла його знаменита стаття «Репортаж із заповідника імені Берії».
Після звільнення він писав статті «Серед снігів», «Хроніка опору»,
«Мойсей і Датан», які, знову ж таки, надходили до самвидаву. Через
дев’ять місяців після повернення, 1 червня 1970 р., Валентина Мороза заарештували вдруге.
Закритий судовий процес в Івано-Франківську проходив з порушенням законів. Через це свідки В’ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба, Борис Антоненко-Давидович відмовилися відповідати на будь-які запитання і давати будь-які пояснення. В попередньому розслідуванні
їхні свідчення виявилися спотвореними, і вони знали, що при закритому судовому процесі це може знову повторитися. Суд завершився
жорстоким вироком: 14 років (за тією ж статтею 62 ч. 2 КК УРСР), з них
– 6 років спецтюрм, 3 роки таборів особливого режиму і 5 років заслання з визнанням особливо небезпечним рецидивістом.
Валентин Мороз відбував тюремне ув’язнення у Володимирській тюрмі, де його утримували в камері з карними злочинцями.
Потім його відправили до табору особливого режиму у Мордовії.
Протести з приводу жорстокого поводження з дисидентом заявляли до СРСР з усього світу. 1979 р., після п’ятимісячної голодівки Валентина Мороза, влада змушена була обміняти його та ще чотирьох
політв’язнів на двох радянських агентів КДБ, засуджених у США за
звинуваченням у шпигунстві. Обмін відбувся вночі з 27 на 28 квітня
1979 р. у Нью-Йоркському аеропорту імені Кеннеді.
Оселившись в Америці, Валентин Мороз викладав у Гарвардському університеті. Протягом 1980–1982 рр. навчався в Українському
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вільному університеті в Мюнхені. Там же захистив докторську
дисертацію «Етнонім «Україна» (на матеріалах історичних пісень
і дум)». З січня 1991 р. Валентин Мороз живе у Львові. Перші два
роки після повернення завідував кафедрою українознавства в Українському поліграфічному інституті імені І. Федорова. У 1993 р. став
професором кафедри українознавства Львівського державного інституту фізкультури та викладачем політології Львівської філії Української академії державного управління при Президентові України.
І нині, попри поважний вік, продовжує працювати на благо України.
Сергій Лис
Література:
Мороз В. Україна у двадцятому столітті : 1900–1920 роки. – 2-ге вид.
– Львів : Асторолябія, 2010. – 496 с.
Мороз В. [Поезії] / В. Мороз // Перевесло : антологія. – Луцьк, 2001.
– Т. 1. – С. 119–123.
Мороз В. Проти вітру : уривки зі спогадів / В. Мороз // Терен : літ.-мист.
журн. – Луцьк, 2004. – Ч. 3, 4. – С. 33–45.
Мороз В. Серед снігів / В. Мороз // Тисяча років української суспільнополітичної думки : у 9 т. – К., 2001. – Т. 8. – С. 243–260.
Мороз В. У заповіднику / В. Мороз // Історичний календар, 2001. – К.,
2002. – С. 78–85.
Мороз В. Мойсей і Датан / В. Мороз // Розбудова держави. – 2003.
– № 1–4. – С. 33–44.
Мороз В. Про русинство – без емоцій / В. Мороз // Укр. культура. – 2004.
– № 8. – С. 28–29.
***
Вербич В. Валентин Мороз / В. Вербич // Філологічні студії : наук. часоп.
– Луцьк, 2000. – № 3. – С. 122–123.
Вербич В. Поділяв із Сахаровим честь отримання Нобелівської премії / В. Вербич // Вербич В. Під куполом спільного неба : есеї та діалоги /
В. Вербич. – Луцьк, 2006. – С. 161–163.
Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих : історія
створення та діяльність / упоряд. Є. Пронюк. – К. : Укр. центр духов. культури, 2007. – 680 с.
Про В. Мороза – с. 195, 399, 406, 546.
Данилюк Ю. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.)
/ Ю. Данилюк, О. Бажан. – К. : Рідн. край, 2000. – 616 с.
Про В. Мороза – с. 6, 12, 47, 48, 66, 67, 75, 76, 79, 80, 82, 85, 100, 133, 156, 157,
179, 187, 189, 195, 220, 227.
Ковальчук О. Зустрічі на дисидентській дорозі : (спогади) / О. Ковальчук
// Минуле і сучасне Волині та Полісся : рух опору тоталітарним і окупаційним
режимам на теренах Волинської області : Горохівщина в історії України та Волині : матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2009. – С. 421–426.
Лис С. Слово поза цензурою : самвидав як феномен культури і суспіл.політ. думки 1960-х – 1980-х років : (Західна Україна ) : монографія / С. Лис.
– Луцьк : ПВД «Твердиня», 2008. – 76 с.
Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

55

Волинь

КАЛЕНДАР

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

Про В. Мороза – с. 6, 31, 33, 36, 39–42, 53, 58, 60, 73.
Стус В. [Валентин Мороз] / В. Стус // Історичний календар, 2001. – К.,
2001. – С. 77–78.
Яблонська О. Поезія В. Мороза : велич духу й гармонія світу / О. Яблонська // Волинь у житті і творчості письменників : зб. наук. праць / упоряд.
Н. І. Сташенко. – Луцьк, 2007. – С. 154–158.
***
Бажан О. Інтелектуальний опір в Україні (кінець 50-х – 80-ті роки) /
О. Бажан // Сучасність. – 2006. – № 2. – С. 83–96.
Вербич В. Валентин Мороз : «Не розхитувати човна» / В. Вербич //
Луцьк. замок. – 2001. – 13 груд.
Вербич В. Волинянин, якого знає Всесвіт / В. Вербич // Сім’я і дім. Нар.
трибуна. – 2006. – 20 квіт. – С. 4.
Вербич В. Зек, який ледь не став нобелівським лауреатом / В. Вербич //
Сім’я і дім. Нар. трибуна. – 2003. – 30 квіт. – С. 4.
Вербич В. Уроки Валентина Мороза / В. Вербич // Луцьк молод. – 2003.
– 10 квіт. – С. 1, 8.
Гаврилюк Я. «Академічна історія» Валентина Мороза / Я. Гаврилюк //
Волинь-нова. – 2007. – 25 січ. – С. 7.
Ковальчук О. Сміливий виклик режимові : сорок років тому КДБ порушив справи проти волинських дисидентів / О. Ковальчук // Волинь. – 2005.
– 24 серп. – С. 1, 2 ; 30 серп. – С. 3 ; 1 верес. – С. 3 ; 3 верес. – С. 3.
Колодій У. «Хлопці, тікайте, перестріляємо!» : Валентин Мороз про іст. факти, паралелі, досвід / У. Колодій // За вільну Україну. – 2004. – 28 лют.
Лис В. Волинський дисидент / В. Лис // Волинь-нова. – 2006. – 15 квіт. – С. 7.
Резолюція : з архівів : перша публікація // Літ. Україна. – 2007. – 18 січ. – С. 4.
***
Мороз Валентин Якович [Електронний ресурс] : Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол.
з екрану.

17 КВІТНЯ
70 років від дня народження В. В. Федчука (1941) –
директора Творчо-виробничого об’єднання
«Волинське радіо», заслуженого журналіста України
Василь Володимирович Федчук народився 17 квітня 1941 р. в
с. Доросині Рожищенського району Волинської області. У 1966 р. він
закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені І. Я. Франка. Працював у 1958–1960 рр. коректоромлітпрацівником у рожищенській районній газеті «Світло Жовтня».
Далі його трудовий шлях продовжився у Волинському телерадіокомітеті: кореспондентом (1966–1969 рр.), редактором передач для молоді і юнацтва (1967–1969 рр.), старшим редактором
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громадсько-політичного радіомовлення (1969–1972 рр.), головним
редактором Волинського обласного радіо (1972–1992 рр.).
З 1992 р. Василь Федчук – головний редактор Творчо-виробничого
об’єднання радіомовлення Волинської обласної державної телерадіокомпанії, зараз – директор Творчо-виробничого об’єднання «Волинське радіо» Волинської обласної державної телерадіокомпанії.
Василь Володимирович є наставником багатьох поколінь волинської журналістики, він є членом Національної спілки журналістів України з 1972 р., у 2007 р. удостоєний звання заслуженого
журналіста України. Відзначений ювілейними медалями, медаллю
«Ветеран праці», почесними грамотами обласної ради та облдержадміністрації, почесними грамотами та почесними знаками Держтелерадіо України і Національної спілки журналістів України та Польського радіо (м. Варшава), дипломом Білоруського держтелерадіо,
почесними грамотами Товариства «Україна – Світ». В. В. Федчук є
лауреатом Всеукраїнського телерадіофестивалю «Калинові острови», обласних творчих конкурсів «Професіонал», «Любіть Україну».
У своїх роботах використовує псевдонім «Василь Дорош».
Оксана Костюк
Література:
Федчук В. Другом – у кожний дім / В. Федчук // Ми – волинські журналісти. – Луцьк, 1999. – С. 95–99.
Федчук В. Знайомтесь : радіопрограма «Українці поза Україною» /
В. Федчук // Мости братерства : матеріали етнофоруму Єврорегіону «Буг».
– Луцьк, 2003. – С. 71–78.
Федчук В. Незабутні зустрічі / В. Федчук // Волинська державна телерадіокомпанія. – Луцьк, 2005. – [С. 16].
Курило-Шванс С. Ад’ютант генерала Домбровського / С. Курило-Шванс ;
упоряд. В. Федчук. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2007. – 272 с.
Курило-Шванс С. У вихорі війни : роман-хроніка : кн. 2 / С. КурилоШванс ; літ. редагування, ідея деяких розділів книги, макет і впорядкув.
фотостор. В. Федчука. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2003. – 279 с.
Курило-Шванс С. Це було на Червенській Русі. : повість / С. КурилоШванс ; упоряд. В. Федчук. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2003. – 258 с.
***
Федчук В. Без відстаней і паперу / В. Федчук // Молод. ленінець. – 1976.
– 6 трав.
Федчук В. «Говорить Луцьк!» / В. Федчук // Телерадіогазета. – 2010. – 7 квіт.
– С. 16.
Федчук В. Майор Вихор відмовив, а Левітан – погодився / В. Федчук //
Волин. губерн. відом. – 2006. – 25 трав. – С. 6.
Федчук В. Метрику радіо допомогла знайти «Волинь» / В. Федчук // Волинь-нова. – 2010. – 25 берез. – С. 6.
Федчук В. Половина сіл «оглохла». Що далі? : невеселі роздуми напередодні ювілею / В. Федчук // Волинь. – 1999. – 27 лип.
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Федчук В. Слухати радіо ходили до клубу / В. Федчук // Досвіт. зоря.
– 2000. – 16 листоп. – С. 5.
Федчук В. У редакцію не повернувся… / В. Федчук // Вісник. – 2000.
– 26 жовт.
Федчук В. Як прийшло радіо на Волинь / В. Федчук // Вісник. – 2000.
– 21 верес. – С. 9.
Федчук В. 60 років тому радіо знову прийшло на Волинь / В. Федчук //
Досвіт. зоря. – 2004. – 21 жовт.
***
Про відзначення державними нагородами України : Указ Президента
України № 21 / 2007 від 18 січ. 2007 р. // Уряд. кур’єр. – 2007. – 23 січ. – С. 13.
Денисюк В. Волинське обласне радіо : Федчук Василь Володимирович
/ В. Денисюк // Денисюк В. Журналістика Волині : факти й імена : нариси
історії засобів масової інформації Волині ХХ – початку ХХІ ст. / В. Денисюк.
– Луцьк, 2005. – С. 317.
Корнелюк Д. Головний редактор радіомовлення Василь Федчук /
Д. Корнелюк // Корнелюк Д. Духовне небо Волині : презентац. альм.
/ Д. Корнелюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Луцьк, 2008. – С. 273.
Василь Федчук – заслужений журналіст України / В. Федчук // Луцьк.
замок. – 2007. – 25 січ. – С. 3.
Гембік О. Чекали вчителя, а вийшов журналіст / О. Гембік // Досвіт.
зоря. – 2001. – 19 квіт.
Данилюк В. Найголовнішому радійнику – 60! / В. Данилюк // Віче. –
2001. – 19 квіт. – С. 3.
Колеги : Василь Федчук – заслужений журналіст України // Волиньнова. – 2007. – 23 січ. – С. 2.
Колеги : півстоліття у журналістиці Василя Федчука // Волинь-нова.
– 2008. – 19 січ. – С. 2.
Оксамит О. Василь Федчук : «Радіо – то моя любов» / О. Оксамит // Вісник. – 1996. – 25 лип. – С. 4.
Чуб І. Першим у селі дізнався про смерть Сталіна / І. Чуб // Віче. – 2005.
– 31 берез. – С. 7.
Ювілеї : радіожурналіст, слово якого добре знають волиняни // Волинь. – 2001. – 19 квіт. – С. 1.
***
Історія Волинської ОДТРК. Ера радіо (1940–1991 роки) [Федчук В.]
[Електронний ресурс] Волинська державна обласна телерадіокомпанія.
– Режим доступу: http://mro4ek.at.ua/index/0-7, вільний. – Загол. з екрану.
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4 ТРАВНЯ
75 років від дня народження П. С. Собка (1936) –
українського художника
Петро Степанович Собко народився 4 травня 1936 р. в селі Михальє Іваничівського району на Волині. Обдарованість і бажання до
малювання у художника з’явилися у ранньому віці: в третьому класі
вперше учитель похвалив його дитячі творчі роботи. У сусідньому
селі Поромів закінчив вісім класів. Навчаючись у школі м. Володимира-Волинського, Петро Собко одночасно відвідував приватні
уроки, майстер-класи з основ образотворчого мистецтва у художника-скульптора Миколи Тарана.
У 1955 р. П. Собко вступив до Львівського училища декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша на відділ скульптури.
Викладач з фаху: І. В. Соболєва. 1956 р. за сімейними обставинами
він використав право на академвідпустку та працевлаштувався на
шахту в м. Нововолинську, де й закінчив десятий клас вечірньої
школи. У 1957 р. вступив на другий курс Кишинівського художнього училища на живописний відділ. Викладачі з фаху: А. Н. Григораш,
М. О. Ряснянський, А. М. Мансуров та ін. У 1961 р. став студентом
Київського державного художнього інституту, кафедра станкового
живопису. Навчався у майстерні М. Пузиркова. Перед закінченням
навчання П. Собка направили на переддипломну практику до берегів Десни. Бажання зафіксувати враження від природи, від чарівних місцевих краєвидів із неповторним ландшафтом реалізувалися
у полотнах «Сонячний день на Десні», «Вечір на Десні», «Пристань»,
«Село Моровськ», створених у 1966 р. У 1967 р. П. Собко закінчив
художній інститут, захистивши дипломну роботу «Доярки» (керівник М. Пузирков). За направленням на роботу поїхав на Донбас у м. Жданов (тепер – Маріуполь), трудився у художніх майстернях Донецького художнього фонду УРСР.
З 1969 р. П. Собко мешкає у м. Луцьку. Працював у Волинських
художньо-виробничих майстернях Художнього фонду УРСР, займався оформлювальною роботою, виконував творчі завдання, писав сповнені натхнення волинські пейзажі, натюрморти, портрети
відомих людей Волині. Брав участь у республіканських, обласних,
міських художніх виставках. До творів, створених у цей період, належать: «Волинський пейзаж з річкою Стир» (1969), «Шахта Нововолинська», «Портрет учителя малювання Андрія Тимчака», «Портрет матері Тетяни Антонівни», створені у 1970 р.; «Портрет батька
Степана Дмитровича» і «Натюрморт з рибою» (1972), «Мисливські
угіддя Волині» (1977) та ін.
У 1978 р. Петро Собко як художник-романтик, вільний мандрівник вирушив у творче відрядження до Прибалтики. На Балтійське
узбережжя він помандрував разом із волинським художником
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Карелом Михайловичем Якубеком (1923–2008). За період творчого
пленеру створив низку пейзажів: «Старий Каунас», «Клайпедський
яхт-клуб», «Парусник «Товариш», «Поромна переправа в Клайпеді»,
«Порт Клайпеда» тощо.
Повернувшись із країн Балтії, 1979 р. разом із Дмитром Латишевим митець знову вирушив у творче відрядження аж на Далекий
Схід і Камчатку. Першим підсумком шестимісячної плідної праці
стала виставка творів митців із Волині у Будинку культури с. Івашка
Карганського району, що отримала схвальні відгуки у шанувальників мистецтва та у місцевій пресі. Надзвичайно вражений величавою
природою цього краю згодом Петро Степанович Собко вирушив на
Далекий Схід вдруге. І ця його мандрівка у суворий край Беринга
затягнулася вже на шість років. За час творчої діяльності на Камчатці він створив більше сотні високохудожніх робіт, об’єднаних у
серію «Симфонія Камчатки». Це такі твори: «Захід сонця на березі
Тихого океану» (1983), «Звичайний день на Камчатці» (1983), «Вулкан Зарічний» (1984), «Ключевські вулкани восени» (1984), «Вулкан
Шивелуч влітку і восени», «Усть-Камчатський мис зимою», «Селище
Івашка», «Хата шамана», «Початок весни», «Камчатський хребет з
Зубом дракона», «Острів Беринга», «Ворота Петропавловськ-Камчатська», «Супутники Ключевських вулканів», «Острів Карагінський,
річка Біла», «Мис Африка», «Річка Камчатка», «Захід сонця у протоці
«Літке», «Гора Чаклунка», «Затока», створені у 1985 р., та багато інших
робіт.
У 1986 р. Петро Собко повернувся на Волинь. Відразу ж після
приїзду до Луцька художник зорганізував персональну виставку
творів у залах Волинської організації Спілки художників України.
Експозиція вразила багатьох відвідувачів витонченою технікою
письма, вишуканою колористичністю у тонах і півтонах, сміливими
художніми образами та мотивами. Довкола його полотен було чимало розмов та суперечок.
До 70-річного ювілею майстра пензля у 2006 р. в Художньому
музеї Луцька була відкрита персональна виставка «Колористична
симфонія Камчатки. Край Беринга у творах П. Собка. Малярство
1980–1986 рр.», яка стала помітним явищем у культурно-мистецькому житті Волині.
Твори художника зберігаються у Волинському краєзнавчому музеї, картинній галереї Ковеля, картинній галереї м. Балта на Одещині
та приватних колекціях в Україні, Італії, Польщі, Росії. У мистецькому
доробку майстра – низка творів із зображенням Волинського Полісся,
серії, присвячені краєвидам Чорноморського узбережжя та Одещини: «Натюрморт із фруктами» (1994), «Полісся» (1995), «Дорога в лісі»
(2005), «Волинь» (2005), «Озеро Пісочне» (2006), «Натюрморт» (2006),
«Чорне море» (2006), «Бугазька затока» (2006), «Балта» (2007), «Байраки Балти» (2007), «Узбережжя Чорного моря під Одесою» (2007) та ін.
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Нині художник продовжує працювати в царині малярства.
Бере участь у мистецьких пленерах та сам виступає їх організатором.
Дмитро Зінько
Література:
Бондарчук А. «Камчатка, любовь моя» / А. Бондарчук // Правда Украины. – 1988. – 26 апр.
Гуменюк Н. Краєвиди Камчатки і ню : такі подарунки зробив рідному
місту художник Петро Собко у день свого сімдесятиріччя / Н. Гуменюк //
Віче. – 2006. – 18 трав. – С. 4.
Гуменюк Н. Портрет шамана, пейзаж з вулканом… і багато-багато інших
екзотичних полотен представлено на виставці робіт художника і великого
життєлюба Петра Собка / Н. Гуменюк // Віче. – 2007. – 13–19 груд. – С. 9.
Дьомін М. Колористичний лад малярства Петра Собка / М. Дьомін //
Образотворче мистецтво. – 2008. – № 3. – С.132–133.
Дьомін М. Українські краєвиди і камчатські сопки у творчості волинського художника Петра Собка / М. Дьомін // Вітчизна. – 2008. – № 3–4.
– С. 171–176.
Сидько В. Волинський художник святив Паску в Помпеї / В. Сидько //
Віче. – 2009. – 11–17 черв. – С. 16.

5 ТРАВНЯ
50 років від дня народження В. А. Ленартовича (1961) –
волинського гончаря
Валерій Анатолійович Ленартович народився 5 травня 1961 р. у
місті Почеп Брянської області. У 1978 р. закінчив ЗОШ № 17 у м. Луцьку, а в 1984 р. – Рівненський державний інститут культури. Валерій
Анатолійович – професійний музикант. З 1990 р. працював у Волинській обласній філармонії керівником групи «Рандеву», був диригентом народного хору, та згодом, завдяки друзям, знайшов себе в
іншій сфері мистецтва.
Перше знайомство з керамікою, перший власноруч зроблений
горщик докорінно змінили його життя. «Сам Бог велів тобі робити
горщики», – казали Валерію друзі. З того часу він, музикант, стверджує, що гончарство схоже на музику, а «глина – це звук, так само
податлива, я її не просто чую – відчуваю».
Працюючи в царині димленої кераміки, майстер зачаровується
глибинами її природності, абсолютною екологічною чистотою, повною відсутністю барвників, – тільки природний матеріал, вогонь
і руки гончаря. Валерій Анатолійович – ініціативний, завжди у пошуках нових форм, гармонійних пропорцій, декорування. Саме він
став ініціатором заснування ТзОВ «Глек», до якого увійшли молоді
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волинські керамісти. Любов до глини, народного мистецтва, усвідомлення потреби звернення до народних витоків поліського
гончарства, до традиції волинської кераміки, вивчення принципів
формотворення і декорування місцевих виробів, ознайомлення з
творчим доробком гончарів Рокити, Дубечного, Кульчина сприяло
збагаченню знань, практичного досвіду і зумовило подальший напрямок творчої діяльності молодих керамістів товариства.
З 1997 р. Валерій Ленартович працює самостійно. Зараз він чітко усвідомлює глибинну сутність давніх поліських традицій. У роботах втілилося прагнення майстра до гармонійної взаємодії форм
і декору. Повага до димленої кераміки, технік лощення і заглибленого декорування, вишуканості темного силуету посуду свідчить
про духовне зростання майстра, його усвідомлення близькості до
народних витоків, які, напевно, десь на генетичному рівні були закладені ще в дитинстві. Адже дід, Корнило Філаретович Ленартович (1905–1982), був так чи інакше причетним до роботи з глиною
– мурував печі, а прізвисько мав «глинщик».
Глечики, макітри, полумиски, горщики та інші роботи В. А. Ленартовича дуже популярні на ярмарках, виставках народного мистецтва, фестивалях. Він регулярно бере участь у Міжнародному
фестивалі гончарів на Люблінщині (Польща), в Музеї народної архітектури і побуту в Пирогові, у фестивалі «Країна мрій» на Співочому
полі в Києві.
Про майстра Волинською держтелерадіокомпанією було створено телефільм «Нічого, крім життя», який зайняв перше місце на
Всеукраїнському фестивалі «Калинові острови».
Життєве кредо Валерія Анатолійовича – «Людина – коваль своєї
долі». «Кожній людині дано право на успіх, – каже Валерій. – Кожен
повинен про щось мріяти, поставити перед собою мету, накреслити план, як її досягти, і – вперед. Не вдався цей план – накреслити
інший, але не сидіти, не чекати, а рухатися!»
Тетяна Хомова
Література:
Слота О. Гончарство Волині : творчі пошуки майстрів сучасності на тлі
традицій давнини / О. Слота // Минуле і сучасне Волині та Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. обл. наук.-етногр.
конф. – Луцьк, 2005. – С. 189–191.
Галін М. Глина, руки і вогонь / М. Галін // Волинь-експрес. – 1995. – 28 лип.
Гатальська Н. Жива глина / Н. Гатальська // Нар. мистецтво. – 1999.
– № 1–2. – С. 18–21.
Дудкевич О. Гончарних справ майстер / О. Дудкевич // Волинь-нова.
– 2006. – 7 верес. – С. 8.
Лагановський Л. Сувенір для леді Олбрайт / Л. Лагановський // Уряд.
кур’єр. – 2005. – 25 листоп. – С. 6.
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Некрот О. Кожній людині дано право на успіх : людина – гончар своєї
долі / О. Некрот // Сім’я і дім. Нар. трибуна. – 1998. – 12 лют. – С. 15.

15 ТРАВНЯ
50 років від дня відкриття Луцької дитячої
художньої школи (1961)
Дитячу художню школу – провідний заклад початкової художньої освіти – було відкрито у Луцьку 15 травня 1961 р. Її першим
директором став талановитий педагог, фаховий художник (закінчив живописно-педагогічне відділення Одеського художнього
училища) Петро Костянтинович Сензюк, який навколо благородної ідеї навчання та виховання обдарованих дітей зумів об’єднати
когорту професіоналів – випускників різних мистецьких закладів
України (Л. І. Корунський, А. В. Колмак, В. О. Черній, В. Ф. Кирилков,
А. О. Ніколаєнко та ін.). З 1989 р. і до сьогодні педагогічний колектив
школи очолює один із перших її випускників – Іван Миколайович
Гаврилюк, який продовжує традиції, започатковані його попередниками, та успішно йде в ногу з часом, запроваджуючи нові методи та форми навчання в царині образотворчого мистецтва. Цей
учбовий заклад відіграв важливу роль у формуванні художнього
життя обласного центру. У ньому творчу діяльність розпочинали
провідні художники міста: О. М. Шмаков, С. М. Банах, М. П. Шамрила,
В. Ф. Кирилков, М. І. Кумановський, В. І. Жежерун та інші. З думками
цих митців рахувались, до їхніх порад прислухались. Їх творчість
певною мірою була взірцем для вихованців. Кожен із них створив
свій мистецький світ, вніс вагому лепту у розвиток та становлення
художнього життя Луцька.
Впродовж п’ятдесятирічної діяльності Луцька дитяча художня
школа залишається генератором ідей у справі розвитку творчих
особистостей, естетичного виховання підростаючого покоління.
За роки роботи у її стінах початкову художню освіту здобули понад
п’ять тисяч обдарованих дітей. Багато її колишніх вихованців – це
відомі сьогодні художники, скульптори, архітектори, мистецтвознавці, педагоги (М. Головань, М. Ковальчук, Є. Ходаківський, О. Никорак, О. Бурдаш, О. Сидор, В. Ковальчук, Н. Кумановська, І. Савко
та інші). Великий внесок у мистецьку скарбницю Волині зробили
Олександр Валента (1944 – 1999) і Кость Шишко (1940–2002) – одні
з перших учнів П. К. Сензюка. Їхні імена сьогодні – це легенди художнього життя Луцька. Викладачі школи Л. Є. Рожковська, Г. М. Івашків,
Л. А. Салинська, В. С. Попова, Г. С. Яковець, В. П. Конська, А. М. Русанович, О. Ю. Кучма, А. О. Чумак та ін. також навчалися у цьому закладі.
Основний курс навчання у школі відповідає чотирьом рокам, упродовж яких учні отримують базові знання живопису,
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скульптури, рисунка, композиції, історії образотворчого мистецтва. У 1990 р. тут було започатковано п’ятирічне, а згодом (з 1996)
– шестирічне навчання, коли після опанування основної програми
діти в наступні роки почали вивчати предмети за спеціальностями:
дизайн, художній текстиль, графіка. Це дозволяє їм, відшліфовуючи
базові знання, впритул наблизитись до реалізації мрії стати художником, під керівництвом фахівців підготуватись до вступу в спеціалізовані заклади. Іще одним нововведенням дирекції художньої
школи стала організація дворічного навчання для дітей старшого
віку, а також підготовчі курси – для молодшого.
Окремою сферою діяльності школи є виставкова робота, якій надавалося багато уваги вже на початках існування цього навчальновиховного закладу (перша виставка учнів відбулась у 1962 р.). Особливо активно у цьому напрямку педагогічний колектив працює
останніми роками, залучаючи та заохочуючи своїх учнів брати
участь не лише у міських, а й обласних та міжнародних імпрезах.
Знаменною подією у біографії художньої школи стала ювілейна виставка її учнів в Арт-галереї Волинського відділення Національної
спілки художників України у 2006 р. – з нагоди 45-річчя. На ній свої
здобутки в царині живопису, графіки, скульптури, декоративноприкладного мистецтва демонстрували кращі вихованці. В Художньому музеї Луцька було відкрито експозицію творів викладачів
цього закладу. Кожен із них – це яскрава творча особистість, професіонал своєї справи, невтомний сіяч доброго, вічного й прекрасного в душах талановитих дітей.
У 2001 р. дитяча художня школа вперше зініціювала проведення Міжнародного пленеру юних художників. Відтоді їх відбулося
чотири. У них брали участь вихованці подібних закладів з різних
регіонів України та з-за кордону (Болгарії, Білорусі, Польщі тощо).
Мета проведення пленеру – долучити дітей до творчої діяльності,
спонукати до живого спілкування зі своїми однолітками – юними
художниками, заохотити до наполегливої праці над собою, над розвитком своїх здібностей. У 2006 та 2008 рр. на базі школи були організовані пленери для педагогів, які відбувалися у наймальовничішому куточку Волині – на озері Світязь. Їхніми учасниками стали
викладачі з різних областей України.
Подібний обмін досвідом між юними творчими особистостями
та педагогами відбувається не лише в Луцьку. Найталановитіші діти
під керівництвом своїх наставників беруть участь у пленерах та тематичних конкурсах в інших містах України та поза її межами. Нерідко вони привозять із собою дипломи лауреатів І–II премій та інші
високі відзнаки.
Конкурс «Писанковий дивосвіт», який вперше відбувся на базі
школи у 1996 р., – це ще одна сторінка діяльності цього навчального закладу. Метою його проведення та пріоритетними завданВолинь
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нями є відродження традицій українського народного мистецтва,
опанування учнями технік та прийомів писанкарства, вивчення
його традиційних символів та знаків і їхнє творче переосмислення.
Працюючи над творами для цього конкурсу, дитина неначе продовжує єдиний ланцюг традицій, що з’єднує кожного з нас із предками та минувшиною. Його учасники – діти 1–3 класів, у яких творчий
процес створення писанок є обов’язковим завданням з предмета
«Композиція», за бажанням – учні 4–6 класів. Також до участі запрошуються загальноосвітні школи міста.
За роки існування дитяча художня школа у Луцьку набула високого статусу, започаткованого ще у 1960-х рр. Вона і надалі залишається провідним центром виховання художньої еліти краю. Її
високий рейтинг тримають кращі викладачі на чолі з директором
І. М. Гаврилюком. Їхнє професійне викладання предметів у галузі
образотворчого мистецтва викликає пошанування і вдячність вихованців – майбутніх художників.
Олена Старикова
Література:
Слота О. Луцька дитяча художня школа як центр виховання художньої
еліти Волині / О. Слота // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб.
– Луцьк, 2004. – Вип. 3. – С. 377–379.
Гуменюк Н. Розмалюємо світ кольорами веселими / Н. Гуменюк // Віче.
– 2006. – 16–22 листоп. – С. 2.
Дитяча художня школа напередодні 40-річчя // Луцьк. замок. – 2001.
– 11 лют. – С. 4.
Клімчук Л. Луцькій дитячій художній школі – 45 років / Л. Клімчук //
Луцьк. замок. – 2006. – 16 листоп. – С. 16.
Марченко І. Якими кольорами розмальоване завтра? / І. Марченко //
Аверс-прес. – 2005. – 29 груд. – С. 6.
Пясецький В. Довгий шлях до писанкового дива : спогади і роздуми
вчителя / В. Пясецький // Луцьк. замок. – 2010. – 3 трав. – С. 9.
У ці дні колись : 40 років тому в Луцьку відкрилась дитяча художня
школа // Волинь. – 2001. – 15 трав. – С. 1.
Філатенко А. Школа, де вчать образному мисленню і творчості / А. Філатенко // Волинь. – 2004. – 19 жовт. – С. 3.
Філатенко А. Сірі барви в палітрі художньої школи / А. Філатенко //
Волинь. – 2000. – 19 верес. – С. 3.
Штинько В. Школа плекає таланти / В. Штинько // Волинь. – 2006.
– 18 листоп. – С. 8.
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21 ЧЕРВНЯ
50 років від дня народження Т. С. Ядчук-Богомазової
(1961) – української художниці
Тетяна Степанівна Ядчук-Богомазова – майстер професійного
декоративного мистецтва, живописець; працює в галузі тканого
та розписного текстилю (гобелен, міні-гобелен, батик); член Національної спілки художників України з 1990 р.
Народилася майбутня художниця в селі Бобли Турійського району, що на Волині, в інтелігентній родині педагогів. Її ранні дитячі
роки пройшли в древньому Володимирі-Волинському, куди сім’я
переїхала, коли дівчинці виповнилось 2 роки. Там вона відвідувала
художню студію при районному Будинку культури. З 1973 р. Ядчуки
стали проживати у Луцьку, три їхні доньки – Галина, Тетяна, Оксана
– навчалися в Луцькій дитячій художній школі. З великою любов’ю
і вдячністю згадує Тетяна свого першого викладача художньої школи Віру Олексіївну Черній, у якої навчалася 3 роки (1973–1976).
Тетяна Ядчук-Богомазова має ґрунтовну академічну підготовку з професійних дисциплін, таких, як основи композиції, живопис,
скульптура, рисунок, а також профільної дисципліни – основи майстерності текстилю. З того часу, як вона обрала свій шлях митця,
працює в техніці гобелену і батику. Але спершу було навчання (1976–
1980) у Львівському училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша (відділ художнього ткацтва), яке вона закінчила з відзнакою, два роки
праці художником-дисенатором на Луцькому шовковому комбінаті
(1980–1982). Згодом вступила до Львівського державного інституту
прикладного та декоративного мистецтва (відділ художнього текстилю) – тепер Львівська національна академія мистецтв. Навчання
протягом 1982–1987 рр. у фахівців-педагогів (І. Боднар, О. Мінько,
Н. Дяченко-Забашта, Т. Печенюк) допомогло утвердитись у власному виборі та набути необхідних знань, що допомогли у становленні
професійності.
Творчий набуток художниці становить десятки оригінальних
творів, які за тематикою, архітектонікою та колірною побудовою
відзначаються вишуканістю й тонкою емоційністю. Образно-тематичне спрямування творів, звернене до архаїки та вічних філософських питань, знаходить своє нове звучання в таких гобеленах, як
«Відлуння віків» (диптих), «Арка в небо», «Вікно». Експериментуючи
з колірною семантикою, мисткиня намагається передати складні
емоційні стани: у гобелені «Імпульс» ахроматичні кольори – чорний,
білий і сірий – протиставлено червоному, що проникає в матерію
і робить її надемоційною. У яскравих об’ємних гобеленах «Мінор»
та «Мажор» (обидва – 1997), що виконані в авторській техніці, прочитується тенденція перетворення гобелена в площину для експерименту. Привертає увагу гобелен із зображенням «Каріатид», що
більше схожі на давні божества.
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Вишуканою колористикою вирізняються твори, виконані в техніці батику: «Народження перлини», диптих; «Різдвяна містерія»,
диптих; «Таїнство творення», триптих; серія «Сім архангелів»; «Світ
ящірки», триптих; «Двоє», диптих; «Народження сонця»; «Народження вітру» та інші.
Талант і майстерність художниці були не тільки помічені, але
й одержали найвище визнання в Україні та за кордоном. Вона –
учасник наймасштабніших арт-проектів: «Декоративне мистецтво
України кінця ХХ ст. 200 імен», Київ, 2002 р.; «Сучасне декоративне
мистецтво України», Франція, Париж, 2004 р.; «Всеукраїнська трієнале художнього текстилю», Київ, 2004 р., 2007 р. Дипломом Першої
всеукраїнської трієнале художнього текстилю «За кращий гобелен»
у 2004 р. було відзначено роботу Тетяни Ядчук-Богомазової «Віддзеркалення» (2004 р.; вовна, бавовна), яка, як зауважили організатори виставки, вирізнялась з-поміж інших пошуками гармонійних
форм і колірних поєднань.
Як вихованка львівської мистецької школи Т. Богомазова не відмовляється від участі у львівських імпрезах. Вперше у Львові вона
представила свої роботи в 1984 р. на виставці міні-гобелену ще студенткою, а далі – участь у міжнародних виставках – бієнале експериментального текстилю, що проходять під назвою «Текстильний
шал», – 1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2009 рр. У 2001 р. на виставці
«Текстильний шал» волинська мисткиня отримала нагороду Фонду «Salus», а на Міжнародній виставці «Львівський Осінній Салон
«Високий Замок» – 2009» її робота «Фініст – ясний сокіл», виконана
в техніці гарячого батика, була відзначена дипломом. Художниця
бере участь у виставках «Скіфія», що відбуваються в Херсоні, пленері-симпозіумі «Верстати ткацькі – Ковари» та «Бієнале текстилю з
льону» (м. Кросно) у Польщі та багатьох інших. За плечима мисткині
– також персональні виставки: в місті Луцьку (1996, 1997, 2004, 2005,
2010), в столиці України (1996), в місті Вроцлаві (Польща, 1998).
Поряд з головною галуззю своєї творчості – декоративним мистецтвом – вона багато часу приділяє олійному малярству: пише натюрморти, портрети, декоративні живописні композиції. З 2005 р.
Тетяна Ядчук-Богомазова працює викладачем композиції, рисунка і
живопису в Луцькій дитячій художній школі.
Тамара Левицька
Література:
Каталог виставок ВОНСХУ 2007 : каталог. – Луцьк : Медіа, 2008. – 21 с.
Т. С. Ядчук-Богомазова – с. 2, 5, 7, 10, 12, 18, 20.
Каталог виставок ВОНСХУ 2008 : каталог. – Луцьк : Медіа, 2008. – 21 с.
Т. С. Ядчук-Богомазова – с. 1, 3, 4, 12, 15, 17.
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***
Волинь / Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. наук. т-во геральдики і вексилології ; авт.упоряд. В. В. Болгов. – К. : Поліграфкнига, 2006. – 318 с. – (Новітня історія
України).
Про Т. С. Ядчук-Богомазову – с. 254.
Ядчук-Богомазова // Волинські художники : Нац. спілка худож. України :
[буклет]. – Луцьк, 2006.
Головей В. Спроба інтерпретації / В. Головей // Луцьк. замок. – 1996.
– 24 серп. – С. 4.
Гуменюк Н. Арка в небо, виткане з уяви / Н. Гуменюк // Віче. – 1999.
– 16 груд.
Данилюк В. Новий імідж «Нової Волині» / В. Данилюк // Віче. – 1998.
– 12 лют.
Мартинюк Н. Спілкування з митцями за кавою / Н. Мартинюк // Волинь-нова. – 2006. – 20 лип. – С. 7.
Мартинюк Н. «Художник – це тричі мислитель…» / Н. Мартинюк //
Луцьк. замок. – 2006. – 15 черв. – С. 3.
Навроцька З. Причетність до таїни / З. Навроцька // Віче. – 1996.
– 12 верес. – С. 5.
Троневич П. Відлуння вічності : цими днями в худож. салоні відкрито
виставку творів Т. Ядчук-Богомазової / П. Троневич // Волинь. – 1996.
– 19 верес. – С. 2.
Троневич П. Познайомтесь : художниця Тетяна Ядчук-Богомазова /
П. Троневич // Бізнес-аналіз. – 1996. – № 34. – С. 32.
Філатенко А. Чарівний світ художниці / А. Філатенко // Волинь. – 2000.
– 18 січ. – C. 4.
Яковлева Н. В Вихре Последнего Лета / Н. Яковлева // Досье досуга.
– 1996. – № 44. – С. 6.
***
Тетяна Ядчук-Богомазова : персональна сторінка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bogomazova.blogspot.com/, вільний. – Загол. з екрану.
Ядчук-Богомазова Тетяна : Луцьк [Електронний ресурс] : галерея
мистецтв. – Режим доступу: http://www.art.lutsk.ua/art/bogomazova/index.shtml, вільний. – Загол. з екрану.

25 ЧЕРВНЯ
125 років від дня народження І. П. Крип’якевича
(1886–1967) – українського історика
Крип’якевич Іван Петрович – історик, археограф. Народився
25 червня 1886 р. у Львові в родині священика та відомого вченого-теолога. Початкову та середню освіту Іван Крип’якевич здобув у
Львові. Гімназію, де викладання велося польською мовою, він закінчив у 1904 р. Цього ж року вступив на філософський факультет
Львівського університету, який закінчив у 1909 р.
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Ще учнем гімназії часто відвідував бібліотеку Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка (НТШ), де не тільки вивчав наукову літературу, але й увійшов до кола свідомого українства. Саме там він
познайомився і зблизився з професором Михайлом Грушевським,
головою НТШ. Вперше їхні шляхи переплелися влітку 1904 р. на
організованих Товариством прихильників української літератури,
науки й мистецтва курсах українознавства. З 1906 р. І. Крип’якевич
став членом історико-філософічної секції НТШ, згодом її директором, а в 1911 р. – дійсним членом НТШ.
Почавши наукову діяльність під керівництвом М. Грушевського, І. Крип’якевич досліджував спочатку соціально-політичну й
культурну історію Галичини. Його наукові роботи: «Матеріали до
історії торгівлі Львова» та «Львівська Русь в першій половині ХVI в.».
У 1911 р. І. Крип’якевич написав та захистив докторську дисертацію
на тему «Козаччина і Баторієві вольності». Тобто почав досліджувати
історію Козаччини та Хмельниччини. Відомі його твори: «Студії над
державою Богдана Хмельницького», велика монографія «Богдан
Хмельницький». У співавторстві Іван Крип’якевич написав наукові
огляди і нариси з історії України, зокрема «Велика історія України»,
«Історія Українського війська». Під псевдонімом Іван Петренко історик написав низку історичних оповідань для дітей і молоді.
Публікував у НТШ численні рецензії на вітчизняні та зарубіжні дослідження з історії України, краєзнавства, з питань методики
праці історика. В творчому доробку І. Крип’якевича – науково-популяризаторські публікації в часописах, що виходили у Відні, Львові
та Києві, редагування часопису «Дзвінок» і журналів «Ілюстрована
Україна», «Стара Україна», «Туристика і краєзнавство».
Під час Першої світової війни вчений існував за рахунок випадкових газетярських підробітків. Але і в такий важкий час він не
зраджував своєму покликанню – збирав історичні документи, оголошення, відозви 1914–1915 рр., щоб пізніше видати їх окремою
збіркою. В цей час І. Крип’якевич керував Бюро культурної допомоги для Холмщини і Волині, опублікував низку статей про Волинь
і Холмщину. Тільки в 1984 р. була видана монографія «Галицько-Волинське князівство» – результат багаторічних досліджень
академіка АН УРСР. У цьому творі І. Крип’якевич розкрив умови
формування Галицько-Волинського князівства, його адміністративно-територіальний поділ, соціально-економічні і політичні
відносини. У 1916 р. побачила світ його брошура «Українське
військо». У 1919 р. вченого призначено приват-доцéнтом Кам’янець-Подільського університету.
Початок 20-х рр. ХХ ст. був «таємним періодом» у житті історика, адже він брав участь в організації і роботі Українського таємного університету. У 1926 р. І. Крип’якевич був представником НТШ
на Українському науковому з’їзді у Празі, де виступав з доповіддю
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«Держава Богдана Хмельницького». Особливо плідною стала співпраця історика з найпоширенішим науково-популярним часописом Західної України – місячником «Життя і знання», що його видавало Львівське товариство «Просвіта». Тут було опубліковано
десятки статей про історичні події та діячів, а також змістовні нариси про вулиці й будівлі Львова, які незабаром зібралися в книжці
«Історичні проходи по Львові». Упродовж 1920–1930 рр. насичену
наукову, викладацьку і науково-організаційну роботу вчений поєднував з учителюванням.
Окремою сторінкою наукової діяльності І. Крип’якевича була
його співпраця з Всеукраїнською академією наук у Києві. Вчений
публікував свої статті у таких наукових журналах та щорічниках, як
«Україна», «Бібліологічні вісті», «Вісник природознавства», «Науковий збірник» тощо.
У квітні 1941 р. І. Крип’якевичу було присвоєно ступінь доктора історичних наук і звання професора. Історик пережив Другу світову війну, активно працюючи над історичними працями. В 1941–1943 рр.
написав «Історію України», яка вперше була надрукована у 1949 р.
під псевдонімом Іван Холмський в Мюнхені коштом НТШ. У 1953 р. історик обійняв посаду директора Інституту Суспільних Наук АН УРСР.
Помер видатний історик та археограф 27 квітня 1967 р. у Львові.
Похований на Личаківському кладовищі.
Назар Галабуз
Література:
Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький / І. П. Крип’якевич. – Львів :
Світ, 1990. – 408 с.
Крип’якевич І. П. Було колись в Україні : твори / І. П. Крип’якевич. – К . :
Веселка, 1994. – 352 с.
Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство / І. Крип’якевич. – Львів :
Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1999. – 220 с.
Крип’якевич І. П. Історичні проходи по Львові / І. П. Крип’якевич. –
Львів : Каменяр, 1991. – 167 с.
Крип’якевич І. П. Історія України / І. П. Крип’якевич. – Львів : Світ, 1992.
– 560 с.
Крип’якевич І. Історія української культури / І. П. Крип’якевич. – К.,
1994. – 656 с.
Крип’якевич І. Коротка історія української культури / І. Крип’якевич.
– К. : Україна, 1993. – 93 с.
Крип’якевич І. П. Пригоди малих козаків : іст.-пригод. повісті та оповідання / І. П. Крип’якевич ; передм. Р. І. Крип’якевич. – К. : Веселка, 2004.
– 255 с.
Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.)
/ І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів та ін. – 4-те вид., змін. і доповн.
– Львів : Світ, 1992. – 712 с.
Волинь

70

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

КАЛЕНДАР

7 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

***
Баженов Л. В. Крип’якевич Іван Петрович / Л. В. Баженов // Баженов Л. В.
Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. / Л. В. Баженов. – Камянець-Подільський, 1993. – С. 252–253.
Каліщук О. Історія Волині в історичній спадщині Івана Крип’якевича /
О. Каліщук // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Рожище і рожищенці в
історії Волині та України : проблеми волинезнавства : матеріали ХХІІІ обл.
наук.-практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2007. – С. 237–239.
Кровицька О. Волинські «акварелі» Івана Крип’якевича / О. Кровицька
// Літопис Волині. – Луцьк, 2001. – Ч. 1. – С. 100–102.
Геращенко М. Український вчений І. Крип’якевич та бібліографія /
М. Геращенко, В. Лутовінова // Бібл. планета. – 1999. – № 2. – С. 19–21.
У ці дні колись : Іван Крип’якевич досліджував історію ГалицькоВолинського князівства // Волинь. – 2002. – 25 черв. – C. 1.
Шинкар С. Учні Грушевського / С. Шинкар // Слово правди. – 1998. – 27 січ.
– С. 5.
Шинкар С. Чи був Крип’якевич у Володимирі-Волинському? / С. Шинкар // Досвіт. зоря. – 1997. – 18 груд. – С. 8.
***
Ісаєвич Я. Д. Крип’якевич Іван Петрович / Я. Д. Ісаєвич // Енциклопедія
історії України. – К., 2008. – Т. 5. – С. 390 – 395.
Крип’якевич Іван // Енциклопедія Українознавства. – Львів, 1994.
– Т. 3. – С. 1189–1190.
Крип’якевич Іван Петрович // Малий словник історії України. – К., 1997.
– С. 221–222.

25 ЧЕРВНЯ
75 років від дня народження Л. В. Хведчука (1936) –
українського художника
Леонід Володимирович Хведчук – майстер станкової і книжкової графіки, живописець; член Національної спілки художників
України (з 1974 р.).
Його життєва стежка взяла розгін у селянській родині холмщаків.
25 червня 1936 р. в українському селі Пасіка Люблінського воєводства (тепер Республіка Польща) він вперше побачив світ. У 1944 р.
його разом з батьками депортували до Радянського Союзу в Дніпропетровську область. Коли хлопцю виповнилось 10 (1946 р.), родина
оселилась у Луцьку, де Леонід здобув неповну середню освіту. Тоді
він мріяв про авіацію, але напівголодне існування привело 14-літнього підлітка, який два роки тому втратив матір, до Київського гірничого технікуму. Леонід рано подорослішав і рано виробив у собі
почуття відповідальності не тільки за себе, а й за своїх родичів. Після
аварії на шахті в Ровеньках на Луганщині, у якій заледве не загинув,
освоюючи професію шахтного прохідника, змушений був повернутися до Луцька. Працював столярем на Ківерцівському механічному
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заводі. Продовжив навчання у вечірній загальноосвітній школі робітничої молоді. У 1955–1958 рр. відбував строкову службу в армії.
Маючи природний хист до малювання, прилучився до роботи
художньої студії, де її керівник Євмен Мельничук плекав юні і дорослі обдаровання. Студія була трьохрічною і діяла при Луцькому
міському будинку культури (тепер Палац культури). Навчання в
студії (1958–1960), спілкування з однодумцями, яскравими непересічними особистостями, серед яких були К. Т. Шишко, О. Д. Глобенко, В. І. Караваєв, А. І. Криштальський, О. С. Корецький, різко
змінили долю Леоніда.
Відчувши у собі великий творчий потенціал, він обрав дорогу
мистецтва і вже 1960 р. експонував студійну дипломну картину «На
прогулянку» (полотно, олія) на VI обласній виставці народного мистецтва в Луцьку. Того ж 1960 р. його запросили до районного містечка Рожище, де він згуртував міцний творчий колектив художньої
майстерні і працював до 1974 р. Заочно навчався в Українському
поліграфічному інституті імені Івана Федорова на факультеті «Графіка» (1962–1968), вчителі з фаху – В. Л. Бубнов, Р. В. Сильвестров,
В. С. Овчинников. У 1974 р. Хведчука переводять на посаду головного художника Волинських художньо-виробничих майстерень
Художнього фонду УРСР, на якій він перебував до 1977 р. Тоді
Леонід Володимирович забезпечував детальне планування об’єктів
Меморіалу Вічної Слави, що споруджували в Луцьку.
Він також успішно поєднував творчість з викладацькою діяльністю – спочатку в дитячій районній студії Рожища, а потім у 1997–
2001 рр. у Волинському державному училищі культури і мистецтв
імені І. Стравінського. Пробував свої сили Хведчук і в монументально-декоративному мистецтві: працював над створенням вітражів
(Ковельська лікарня залізничників), прикрашав автопавільйони
області мозаїкою.
Але передовсім художник відомий як графік і майже до 1990-х рр.
працював і виставлявся в галузі графіки. Перші експоновані ним
праці з’явилися на зональній виставці молодих художників у Львові (1966), а далі з кожним роком збільшувалася кількість робіт та
кількість виставок, де вони експонувалися. Москва, Варшава, Орел,
Київ, Львів, Мінськ, Полтава, Брест, Хелм, Луцьк, Ковель, Замосць
– ось неповний перелік міст, де з незмінним успіхом демонструвались його твори. Загалом за піввіковий відтинок часу Хведчук узяв
участь у 150 виставках – обласних, республіканських, зональних,
міжнародних. Організував 4 персональні виставки. Не цурався він
імпрез і меншого масштабу, пропонував свої роботи для експонування в районах і на підприємствах.
Творчий доробок Л. Хведчука складає кілька сотень графічних робіт та живописних полотен. Його графіка демонструє зацікавленість художника різними матеріалами і техніками, у яких
Волинь

72

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

КАЛЕНДАР

7 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

може працювати майстер, відшукуючи благодатні можливості для
втілення ідей, настроїв, образів. Та найчастіше він звертається до
традиційної гравюри на лінолеумі.
Лінорити Л. Хведчука характеризує міцний конструктивний
рисунок, впевнений рішучий штрих. У майстра загострене відчуття енергії прямих, різнобіжних ліній («Голос сопілки», 1971; серія
«Волинь – шахтарський край», 1972; «Над рідним краєм», 1973). Він
уміло посилює контрастне зіставлення чорного та білого кольорів.
У кольоровій ліногравюрі з такою ж відвертістю виявляє силу кольорових злиттів або контрастів, наприклад, червоного і чорного
– «Червоні коні», 1979.
Діапазон творчості майстра досить широкий. У 70–80-ті рр. минулого століття поряд з радянським сьогоденням, революційною
історією, ленініаною, які стали головними темами робіт багатьох
художників того часу, Л. Хведчук виявляв зацікавлення антивоєнною тематикою, минувшиною України і її пам’ятками – серія «Збережемо пам’ятки історії і архітектури», 1970–1972 рр., лінорит. Його
графічні аркуші утворюють яскраву панораму народного життя. Тут
і новобудови, і священна пам’ять про рани і втрати минулої війни,
і образи тих, хто став гордістю і славою краю, і вічна тема кохання.
Він оспівує красу природи і своєрідність міст і сіл України, Білорусі,
Польщі («Ритми будов», 1975, лінорит; «Протест», 1974, кол. лінорит;
«Пам’ять», лінорит; «Двоє», гравюра на пластику; «Вечір на Світязі»,
«Село в долині», «Старий Львів», «Острог», «Волинський краєвид»,
«Куточок Любліна» – усі виконані в техніці лінориту).
У станковій графіці художник надавав значну увагу створенню
портретів. Є у нього кілька портретів Лесі Українки і Тараса Шевченка, російського поета Олександра Пушкіна і державного діяча
Польщі XVI століття Яна Замойського. Портрет Яна Замойського, виконаний Леонідом Хведчуком у техніці гротажу, було відзначено ХХ
Міжнародним пленером у Краснобродах у 2004 р. (Польща) і було
включено до видання, присвяченого цьому переможному гетьману, меценату науки, мистецтва, шанувальнику поезії і театру.
Працюючи в галузі книжкової графіки, художник оформив та
проілюстрував книги Олександра Богачука, Йосипа Струцюка, Валентина Кузьменка, Василя Гея, Олени Криштальської, Михайла
Хижка, Лідії Засадко, Миколи Онуфрійчука, альманах «Світязь», журнал «Волинь», видання, присвячені Лесі Українці, рідному краєві.
Ще в 1967 р. художник створив декорації до драми Михайла
Стельмаха «На Івана Купала», про які схвально відгукнувся сам видатний письменник, що був присутній на прем’єрі вистави в Рожищі. А гонорар за видання книги О. Богачука «Стогін землі» (Львів :
Каменяр, 1983), присвяченій трагедії спаленого поліського села
Кортеліси Ратнівського району, ілюстрації до якої були створені
Л. Хведчуком, обидва автори (О. Богачук і Л. Хведчук) передали до
Фонду миру.
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Тепер художник віддає перевагу живопису. Багато працює на
пленері. Його останнім експериментальним живописним полотнам притаманна деяка містичність («Повінь у листопаді»; «Озеро
Узбою»; «Рожевий серпанок»; «Світло блискавки»; «Перший сніг»,
1996; «Дорога»; «Зона», 2006; «Ранок», 2005; «Пейзаж»). Художник
немов змінює плин часу в цих напівфантастичних краєвидах. Виконані вони в яскравому сполученні кольорів («Хутір», «Повінь у листопаді», «Задвірки», «Мажор») або ж у притлумленій гамі півтонів
(«Ранок», «Дорога», «Рожевий серпанок»). У них та в деяких інших
роботах майстра («Крізь скло», «Білий акцент», «Спогад про озеро
Пісочне») проявилися риси різних художніх течій.
Нині Леонід Хведчук повен творчої енергії і цікавих задумів.
А те, що вже зроблено, стало історією українського образотворчого мистецтва другої половини ХХ століття.
Тамара Левицька
Література:
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3 ЛИПНЯ
75 років від дня народження О. І. Петрика (1936) –
українського педагога, лікаря, професора,
завідувача кафедри валеології та безпеки життєдіяльності
Волинського національного університету
імені Лесі Українки
Народився Омелян Іванович Петрик 3 липня 1936 р. в с. Михайлевичі Дрогобицького району Львівської області. Навчання в школі закінчив у 1954 р. У 1954–1960 рр. О. І. Петрик навчався на лікувальному
факультеті Львівського державного медичного інституту, по закінченні якого отримав диплом за спеціальністю «Лікувальна справа».
Подальша доля нерозривно пов’язана з Луцьком. З 1960 р. працював хірургом-ординатором Луцької центральної міської лікарні.
У 1972 р. О. І. Петрик захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему «Изменение показателей
свертывающей и антисвертывающей систем крови у больных острым аппендицитом». У жовтні 1972 р. молодий вчений перейшов
на роботу у Луцький державний педагогічний інститут (ЛДПІ) імені
Лесі Українки на посаду викладача медичної підготовки і цивільної
оборони. 3 жовтня 1975 р. Омелян Іванович виконував обов’язки
доцента кафедри анатомії і фізіології людини ЛДПІ імені Лесі Українки і завідував кафедрою цивільної оборони і медичної підготовки. У червні 1991 р. йому присвоєне звання професора медичних
знань і охорони здоров’я дітей ЛДПІ імені Лесі Українки.
Омелян Іванович Петрик є відмінником охорони здоров’я України, почесним професором Волинського національного університету імені Лесі Українки. Він викладає такі курси: «Основи медичних
знань», «Основи валеології», «Пластична анатомія», «Педіатрія»,
«Судова медицина і психіатрія».
Викладацьку діяльність вчений вміло поєднує з науково-методичною роботою. О. І. Петрик – член Науково-методичної ради з
охорони здоров’я Міністерства освіти і науки України з 1960 р., автор 210 наукових праць (підручників, посібників, наукових статей,
методичних рекомендацій).
Омелян Іванович розробляє тему «Професійна валеологічна підготовка студентів вищих навчальних закладів України для формування мотивацій до здорового способу життя». Результатом багаторічної
роботи над цією темою є десять підручників та посібників під грифом
Міністерства освіти і науки України, написані одноосібно та в співавторстві: «Медична допомога при травмах», «Основи валеології»,
«Основи медичних знань», «Основи загальної патології», «Педіатрія»,
«Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя», «Анатомія та фізіологія з патологією», «Пластична анатомія», «Дитяча патологія з основами генетики», «Основи педіатрії
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та гігієни в дошкільних закладах». О. І. Петрик активно займається
методикою викладання медичних дисциплін у вузі. Він склав тестові завдання для поточного підсумкового контролю знань студентів
із предметів: основи медичних знань, пластична анатомія, охорона
праці, основи валеології, безпека життєдіяльності, цивільна оборона, судова медицина та психіатрія. У доробку вченого – методичні
рекомендації для викладачів та завідувачів кафедр «Види навчальних занять у вузі: теоретичні основи та методи проведення».
Віра Чопко
Література:
Петрик О. І. Валеологія : курс лекцій / О. І. Петрик, Ю. М. Валецький.
– Луцьк : Вежа, 2000. – 112 с.
Петрик О. І. Медико-біологічні основи здорового способу життя : курс
лекцій : навч. посіб. для вузів / О. І. Петрик. – Львів : Світ, 1993. – 119 с.
Петрик О. І. Медична допомога при травмах : навч. посіб. для вузів /
О. І. Петрик. – Львів : Світ, 1992. – 248 с.
Петрик О. Методичні рекомендації для проведення практичних (лабораторних) занять із курсу «Охорона здоров’я дітей та основи медичних
знань» : навч.-метод. посіб. / О. І. Петрик, Р. Валецька, Ю. Валецький. – Луцьк :
Вежа, 2003. – 138 с.
Петрик О. І. Методичні рекомендації для проведення практичних занять із пластичної анатомії людини / О. І. Петрик, Ю. Валецький, Р. Валецька. – Луцьк : Вежа, 2001. – 30 с.
Петрик О. І. Методичні рекомендації для проведення практичних
(лабораторних) занять із курсу «Охорона здоров’я дітей та основи медичних знань» : навч.-метод. посіб. / О. І. Петрик, Р. Валецька, Ю. Валецький. – Луцьк : Вежа, 2003. – 138 с.
Петрик О. І. Методичні рекомендації щодо аналізу лекцій, семінарських і лабораторно-практичних занять та загальні вимоги до проведення консультацій, написання дипломних і курсових робіт / О. І. Петрик, В. С. Пикалюк, О. А. Косинська. – Луцьк : Ред.-вид. відд. Волин. держ.
ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. – 44 с.
Петрик О. І. Основи загальної патології : посіб. для студ. ф-тів фіз. виховання вищ. навч. закл. / О. І. Петрик, Р. О. Валецька. – Львів : Світ, 1996.
– 216 с.
Петрик О. І. Перша допомога при дорожньо-транспортних пригодах :
навч.-метод. посіб. / О. І. Петрик, Р. О. Валецька. – Луцьк : Вежа, 2000. – 66 с.
Петрик О. І. Пластична анатомія / О. І. Петрик, Ю. М. Валецький. – Луцьк :
Вежа, 2001. – 146 с.
Грейда Б. П. Причини виникнення, профілактика і лікування спортивних травм : навч. посіб. / Б. П. Грейда, А. М. Войнаровський, О. І. Петрик.
– Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 272 с.
Ігнатов С. О. Методичні рекомендації для самопідготовки студентів по
розділу : «Перша допомога при гострих отруєннях» / С. О. Ігнатов ; відп.
ред. О. І. Петрик. – Луцьк, 1997. – 64 с.
Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні : матеріали І респ. конф. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 515 с.
Статті О. І. Петрика – с. 53–55, 298–300.
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Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. – К. ; Луцьк : Вежа, 1996. – 495 с.
Статті О. І. Петрика – с. 275–277, 277–278, 331–332, 468–469.
Матеріали XLI наукової конференції професорсько-викладацького
складу і студентів ВДУ ім. Лесі Українки : ч. 1. – Луцьк, 1995. – 250 с.
Статті О. І. Петрика – с. 159, 160, 161.
***
Петрик О. І. Архівні дані про появу лікарень на Волині в ХVI–XIX ст. /
О. І. Петрик // Минуле і сучасне Волині : тези доп. та повідомл. ІІ Волин. іст.краєзн. конф. – Луцьк, 1988. – Ч. І. – С. 162–163.
Петрик О. І. Велика мужність / О. І. Петрик // «Чуєш брате мій…» : спогади про Н. В. Бурчака. – Луцьк, 1999. – С. 13.
Петрик О. Деякі реакції серцево-судинної системи у плавців юнацького віку з інтенсивним тренуванням / О. Петрик, Р. Валецька, Ю. Валецький
// Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :
зб. наук. праць ВНУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 3. – С. 287–289.
Петрик О. І. Епідемічні захворювання у Волинській губернії / О. І. Петрик, В. В. Мороз // Велика Волинь : минуле й сучасне : матеріали міжнар.
наук. краєзн. конф. – Хмельницький, 1994. – С. 559–561.
Петрик О. І. Земська медицина Волинської губернії / О. І. Петрик //
Шоста Всеукраїнська конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк,
1993. – С. 420–421.
Петрик О. І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні
валеології та охорони здоров’я дітей / О. І. Петрик // Актуальні проблеми
валеологічної освіти в навчальних закладах України : матеріали всеукр.
наук.-метод. конф. – Кіровоград, 1995. – С. 22–23.
Петрик О. І. Перші друковані джерела із історії медицини на Волині ; До
історії медицини і охорони здоров’я на Волині / О. І. Петрик // Минуле
і сучасне Волині : краєзнавство : історія, здобутки, перспективи : тези доп.
та повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VІ обл. іст.-краєзн. конф. – Луцьк,
1992. – С. 139–140 ; 141–142.
Петрик І. О. Показники електрокардіограми у спортсменів-плавців
– підлітків різної тренованості / О. І. Петрик, Р. О. Валецька, Б. Д. Розпутняк
// Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – № 10 : фізкультура
і спорт. – С. 69–72.
Петрик О. Реабілітація спортсменів з травмами м’яких тканин опорно-рухового апарату / О. Петрик, Р. Валецька // Збірник наукових праць
Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2002.
– Т. 2. – С. 36–38.
Петрик О. І. Санітарна служба на Волині / О. І. Петрик // Велика Волинь :
тези міжнар. наук. краєзн. конф. – Житомир, 1993. – С. 59–60.
***
Волинський державний університет імені Лесі Українки : 65 років : реклам.-презентац. зб. – Луцьк : Вежа, 2005. – 486 с.
Про О. І. Петрика – с. 327, 328, 329, 429.
Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки : нариси історії. – Львів : Світ, 1992. – 75 с.
Про О. І. Петрика – с. 18, 31.
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Сторінки історії Волинського державного університету імені Лесі
Українки (1993–1998). – Луцьк : Ред.-вид. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі
Українки, 1998. – 108 с.
Про О. І. Петрика – с. 6, 39.

28 ЛИПНЯ
75 років від дня народження Я. Н. Димнича (1936–1986) –
волинського краєзнавця і педагога
Ярослав Назарович Димнич – відомий на Волині краєзнавець,
педагог, автор численних публікацій про історію рідного краю.
Народився 28 липня 1936 р. в місті Горохів у сім’ї дослідника народного фольклору та етнографії, педагога Н. Я. Димнича. Батько
Ярослава Назаровича змалку прищеплював сину інтерес до історії Волині та до самого процесу збирання та документування народних звичаїв і традицій. На рідній Горохівщині ним було зібрано багато обрядових матеріалів, згодом вийшла збірка «Весілля
у селі Кремеш Горохівського повіту», записана у 1929–1930 рр.
Загалом, родина Димничів була культурним осередком невеличкого містечка на Волині, зі своїми інтересами, традиціями. Все це
стало міцним підґрунтям для зростання майбутнього краєзнавця
та педагога.
Не дивним видається той факт, що сталінські репресії не пройшли повз таку інтелігентну родину. У 1946 р. батька – Н. Я. Димнича
– заарештували та вислали до Казахстану в табір для політв’язнів. Цей
факт позначився і на долях інших членів родини. Після закінчення
школи у 1952 р. юний Ярослав вступив до Львівського медінституту,
проте його відрахували звідти вже з першого курсу, саме як сина «ворога народу».
В 1953 р. він вступив до Луцького педінституту імені Лесі Українки, де здобув спеціальність вчителя української мови, літератури та
історії. Ще навчаючись у вузі, займався дослідницькою діяльністю,
брав участь у багатьох студентських наукових конференціях.
Після закінчення педінституту Ярослав Назарович працював
у Луцькій СШ № 3. Викладав там історію, музику, співи. Згодом закінчив ще й Луцьке музучилище. Працюючи на посаді вчителя,
Ярослав Назарович проявив себе як прекрасний, обдарований,
захоплений своєю справою педагог. Вдячні учні, яких на сьогодні
є чимало, та колеги згадують його як ентузіаста своєї справи. Він
намагався прищепити своїм вихованцям любов до рідного краю,
пробудити у них цікавість та інтерес до вивчення історії, звичаїв і
традицій своєї рідної землі.
Розпочавши дослідницьку діяльність ще у студентські роки,
Ярослав Димнич не залишив її і згодом. Розуміючи, що коріння народу лежить саме у його минувшині, у ній – і витоки культури, звичаїв, і менталітету загалом, він заповзявся досліджувати та збирати
по крихтах ці великі скарби.
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Близькою та цікавою стала для нього Горохівщина, мала батьківщина, де свого часу ще його батько збирав і записував народні
традиції. Приїжджаючи до Горохова під час своїх відпусток, вирушав у експедиції селами, де збирав етнографічний та топонімічний
матеріал. Працюючи в експедиціях, Ярослав Назарович вів ретельні записи найрізноманітніших оповідей про минуле. Завжди чітко
вказував дані про інформаторів, а також робив замітки про свої
враження. Копітка праця краєзнавця зі збирання мікротопонімів
Горохіщини мала згодом вилитися у створення топонімічного словника Горохівщини, але, на жаль, не була завершеною. Вийшла в світ
лише публікація «Топоніми Горохова» (1979).
За допомогою до краєзнавця часто звертались інші дослідники
історії волинського краю. Одним з них був перекладач і автор приміток до Галицько-Волинського літопису, відомий знавець стародавньої історії та літератури Л. Махновець.
Цікавили Ярослава Назаровича і видатні особистості, доля яких
була пов’язана з Волинню. До 900-річчя Луцька вийшов ряд публікацій, автором яких був Ярослав Димнич. Володіючи польською
мовою, вивчаючи латинську, Ярослав Назарович часто працював в
архівах, досліджуючи як вітчизняний, так і зарубіжний архівний матеріал. Його можна було побачити в архівах Луцька, Львова, Києва.
Він готував себе до серйозної, ґрунтовної праці.
Важливим у житті Ярослава Назаровича було спілкування і обмін
інформацією з друзями і однодумцями, серед яких були Л. Махновець,
Я. Ісаєвич, В. Пясецький. Серед того, чим займався Ярослав Димнич у
останні роки життя, – розділ І до книги «Історія Волині з найдавніших
часів і до наших днів», який він і колеги присвятили стародавній та середньовічній історії Волині. Були і роздуми, і палкі дискусії. Вже тоді оригінальне осмислення подій викликало обурення офіційних інстанцій.
Проте на подальшу таку цікаву і корисну для суспільства працю
не вистачило часу. Життя Ярослава Димнича обірвалось раптово
19 липня 1986 р.
Оксана Костюк
Література:
Димнич І. Слово про батька : (з нагоди 60-річчя Я. Н. Димнича) / І. Димнич // Минуле і сучасне Волині : Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1998. – С. 62.
Пясецький В. Димнич Ярослав Назарович (1936–1986) – краєзнавець,
дослідник історії Горохівщини / В. Пясецький // Минуле і сучасне Волині
та Полісся : рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах
Волинської області : Горохівщина в історії України та Волині : матеріали
ХХХІ Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2009. – С. 313–319.
Він досліджував наш край // Луцьк. замок. – 1996. – 1 серп.
Силюк А. Згадали колегу / А. Силюк // Віче. – 1996. – 1 серп. – С. 3.
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6 СЕРПНЯ
100 років від дня завершення Лесею Українкою
драми-феєрії «Лісова пісня» (1911)
Початок 1911 року був для Лесі Українки не дуже щасливим:
погане самопочуття мало не завадило поїздці до Єгипту, необхідній задля лікування. Майже чотири роки вона не була вдома, в Колодяжному. Та й на Україну поїздки стали нечастими й короткими.
«...а коли ж то я знов буду дома?..», – тугою пролунало в листі до
сестри Ольги перед від’їздом з Кутаїсі. А в кінці травня, після лікування сонцем у Єгипті, світлом у клініці доктора Дейча у Києві,
писала Ользі Кобилянській з Севастополя, з дороги: «Се вже я
їду домів!» Дім був там, де на неї чекав вірний Климент Квітка,
– в Кутаїсі. А десь у глибині, в найсокровеннішому куточку душі жаринкою тліла туга за справжньою домою, за рідною Волинню. Тліла,
доки не прорвалась нестримною вулканічною лавою, непогасним
полум’ям, з якого народилась драма-феєрія «Лісова пісня», чорновий автограф якої датовано 25 липня – 6 серпня за новим стилем
(а перша згадка про нову «уліту» фантастичну – в листі до матері,
Олени Пчілки, 3 липня). Відслабувавши як слід народження нового
твору, 29 липня 1911 р. повідомляла сестрі Ользі майже спокійно,
що «недавно «найшов стіх» писати», то «написала драму-поему в 3-х
діях днів за 10, з якимсь таким імпетом, що не могла вночі спати, а
вдень їсти». Пізніше, в кінці вересня, з Хоні (Цулукідзе), куди переїхали Квітки на проживання, зізнавалась і матері, що погіршення
здоров’я було від «переписання ся», бо я днів 10–12 без перерви
писала». Але й виправдовує себе: «...як уже наступає la folie divine
[Божественне безумство – /франц./], то всі практичні спостереження відступають набік – натуру тяжко одмінити. Зате сяя folie дає
справжнє щ а с т я...» І, нарешті, в листі до Агатангела Кримського
14 жовтня те, що підсвідомо бентежило, прозвучало зізнанням: «...я не
згадую лихом волинських лісів. Сього літа, згадавши про їх, написала
«драму-феєрію» на честь їм, і вона дала мені багато радощів...» Тут письменниця вперше означила жанр свого нового твору: «драма-феєрія».
У листопаді Леся Українка послала своє дітище в Україну, сестрі
Ользі, давши йому остаточний заголовок і згадавши при тому, що
нову драму «(що тепер посилаю – «Лісова пісня») не писати ніяк не
могла, бо такий уже був непереможний настрій».
Драму-феєрію прихильно зустріли в родині: це був перший
успіх нового твору і тріумф, який для авторки важив дуже багато.
16 грудня вона писала сестрі Ользі: «Несподіваний був для мене
успіх фантастики серед авдиторії старшої родини – людей, вихованих в традиціях реалізму – але тим краще. Розуміється, я нічого
не маю проти того, що було теє читання. Кожен «пророк» таки найбільше домагається «слави в отчизні своїй і серед родини своєї»,
Волинь

80

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

КАЛЕНДАР

7 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

може, саме тому, що сього найтрудніше осягти». Відповідаючи на
материн лист 20 грудня 1911 р. Леся Українка повторила ту ж думку, що й у листі до А. Кримського: «...я просто згадала наші ліси та
затужила за ними».
***
25 липня (6 серпня – за новим стилем) 1911 р. – цим днем датовано чорновий автограф драми-феєрії «Лісова пісня».
1912 р. – перша публікація «Лісової пісні» в Літературно-науковому віснику (Т. 57, кн. 3, с. 401–448).
1914 р. – перше окреме видання «Лісової пісні» (з портретом
Лесі Українки, двома ілюстраціями та нотами) в друкарні Бондаренка та Гніздовського (Київ).
22 листопада 1918 р. – перша постановка драми-феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня» в Київському драматичному театрі.
1936 р. – М. Скорульським створено балет за мотивами драмифеєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Прем’єра відбулась лише в лютому 1946 р., після визволення Києва, під час святкування 75-річчя
від дня народження Лесі Українки.
1957 р. – В. Кирейком створено оперу за драмою Лесі Українки
«Лісова пісня».
1961 р. – на Національній кіностудії ім. О. Довженка знято
художній фільм «Лісова пісня» за однойменною драмою-феєрією
Лесі Українки (режисер В. Івченко, композитор І. Шамо; в головній
ролі – Р. Недашківська).
1989 р. – Волинським обласним театром ляльок вперше здійснено постановку драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» (режисер-постановник А. Поляк).
Наталія Пушкар, Віра Комзюк
Література:
Українка Леся. Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Леся Українка ;
упоряд. В. Денисюк. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 132 с.
Українка Леся. Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Леся Українка.
– Луцьк : Волин. книга, 2006. – 42 с. : іл. – (До 135-річчя від дня народж. Лесі
Українки і 95-річчя завершення «Лісової пісні»).
Українка Леся. Лісова пісня : драма-феєрія в 3 діях / Леся Українка ;
вступ. ст. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. книга, 2007. – 120 с. : іл. – (До
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125-річчя від часу переїзду Лесі Українки в с. Колодяжне Ковельського
району (1882)).
***
Бедь М. Використання елементів язичеської релігії у драмі-феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня» / М. Бедь, П. Скавронський // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Олена Пчілка в історії інтелектуальної еліти України та
Волині : матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 160-річчю від дня народження Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – С. 137–140.
Денисюк І. Джерела «Лісової пісні» / І. Денисюк, Л. Міщенко // Піснею
народною натхнені : (творча співпраця Лесі Українки та Климента Квітки) :
матеріали, статті, дослідження. – Луцьк, 2006. – С. 99–102.
Зеров М. Леся Українка та її «Лісова пісня» / М. Зеров // Зеров М. Українське письменництво / М. Зеров. – К., 2003. – С. 740–745.
Їм промовляти душа моя буде : «Лісова пісня» Лесі Українки та її інтерпретації / упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 2002. – 224 с.
Кармазіна М. Леся Українка / М. Кармазіна. – К. : Альтернативи, 2003.
– 415 с.
Про драму-феєрію «Лісова пісня» – с. 388–399.
Косач-Кривинюк О. Леся Українка. Хронологія життя і творчості
/ О. Косач-Кривинюк ; авт. проекту та відп. за вип. Н. Сташенко ; вступ. ст.
М. Г. Жулинського. – Репринт. вид. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – ХVI с.
– 928 с. : іл. 13 с. – (Проект «Літературознавча скарбниця»).
Про драму-феєрію «Лісова пісня» – с. 845–848.
Костенко А. Волинські спогади. Юрби образів. «Лісова пісня» / А. Костенко // Костенко А. Леся Українка / А. Костенко. – К., 2006. – С. 341–349.
Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк, 2006. – 226 с.
Про «Лісову пісню» – с. 7–9, 55–57.
Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі
Українки ; Наук.-дослід. ін.-т Лесі Українки ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН
України. – Луцьк, 2003 – 2010. – Т. 1–5.
Про драму-феєрію «Лісова пісня»:
Т. 1. – С. 193–200, 201–207.
Т. 2. – С. 148–158, 159–168, 373–378, 459–471, 525–532.
Т. 3. – С. 24–37, 114–124, 150–164, 327–336, 402–411, 438–450.
Т. 4., кн. 1. – С. 149–160.
Т. 4., кн. 2. – С. 11–23, 240–251, 252–265, 266–275.
Т. 5. – С. 550–557.
Марків Р. Міфологізм «Лісової пісні» : (Мавка : неоромант. концепція
міфолог. персонажа) / Р. Марків // Нове життя старих традицій : традиційна українська культура в сучасному мистецтві і побуті : матеріали міжнар.
наук. конф. в рамках V Міжнар. фестивалю укр. фольклору «Берегиня» /
ред. В. Давидюк. – Луцьк, 2007. – С. 282–308.
Мороз М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М. О. Мороз. – К. :
Наук. думка, 1992. – 630 с.
Про драму-феєрію «Лісова пісня» – с. 475–476.
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Огнєва О. Д. Рослинний світ Рігведи та «Лісової пісні» Лесі Українки /
О. Д. Огнєва // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць /
упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк, 2007. – С. 58 – 60.
Оляндер Л. Леся Українка та волинський текст / Л. Оляндер // Оляндер Л. Волинський текст в українській та польській літературах (ХІХ–ХХ ст.) :
монографія / Л. Оляндер. – Луцьк, 2008. – С. 56–75.
Пісня пісень української поезії // Леся Українка : сюжети з життя в ілюстраціях і документах : фотокнига. – К., 2001. – С. 146–149.
Скупейко Л. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки / А. Скупейко.
– К. : Фенікс, 2006. – 416 с.
Вербич В. «І згадувала волинські ліси, урочище Нечимне» / В. Вербич //
Луцьк. замок. – 2001. – 9 серп. – С. 9.
Лис В. Невмируща «Лісова пісня» / В. Лис // Волинь-нова. – 2010.
– 12 серп. – С. 6.

28 СЕРПНЯ
60 років від дня народження Б. І. Ясинського (1951) –
українського художника
Богдан Іванович Ясинський народився 28 серпня 1951 р. в
селі Зелений Гай Городоцького району Львівської області. У 1967–
1970 рр. навчався у Нижанковецькому художньо-ремісничому училищі (Старо-Самбірський район Львівської області). У 1974 р. вступив до Львівського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва на факультет «Інтер’єр та обладнання» (викладачі
з фаху: І. Лазеба, В. Овсійчук, Д. Крвавич та ін.).
У 1979 р. Б. Ясинський за направленням приїхав на роботу до
м. Луцька. Свою творчу діяльність розпочав у Волинських художньо-виробничих майстернях, де займався проектуванням предметного середовища, згодом почав працювати у сфері монументального живопису. У 1987 р. виконав розпис на тему «Волинський
ліс» для Маневицького училища сільського господарства, у 1990 р.
– інтарсію «Українські народні ігри» в обласній дитячій лікарні
м. Луцька. У цей період він почав творчу діяльність як живописець.
Від 1980 р. брав участь в обласних виставках, а з кінця 80-х – у республіканських. У 1992 р. став членом Волинської обласної організації Національної спілки художників України. У 1999 р. вступив до
Національної спілки дизайнерів України.
Працюючи в царині станкового малярства, Б. Ясинський багато
уваги надавав роботі за обраним фахом. З 1996 р. він – викладач кафедри дизайну будівельного факультету Волинського національного технічного університету. Нині в царині педагогіки він працює вже
п’ятнадцятий рік. Як художник прагне не просто прищепити студентам знання з теоретичних та практичних дисциплін («макетування»,
«скульптура», «формотворення» та ін.), а й виховати в них естетичний
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смак, розвинути світогляд, спонукати до власних здобутків у мистецтві. Набуті за роки творчий та педагогічний досвід дозволили
йому зреалізувати ідею написання книги, яка вийшла у світ в 2010 р.,
«Основи скульптури для дизайнерів: навчальний посібник».
1980-ті роки… Молодий художник перебував у творчих пошуках. Цікавився іконописом, захоплювався аквареллю. У 1992–
1994 рр. створив іконостас для церкви у с. Мильчиці Городоцького
району. В основі його стилістичного вирішення лежить традиція
візантійського іконопису з його чистотою кольору, шляхетністю образів. У 1998–2004 рр. здійснив реставрацію церкви у с. Стоянів на
Львівщині. В 2003 р. у Художньому музеї Луцька було представлено
двадцять п’ять акварелей – цілісний творчий доробок, створений
автором у 1980-х рр. Вечірні сутінки, тихі волинські луки, вранішні
тумани… Ці та інші мотиви, що зображені художником на папері,
наповнені особливим змістом, глибоким проникненням у внутрішній світ людини і ототожненням його зі станом природи («Напровесні», «Кінець зими» та інші). Митець неначе привідкрив глядачеві
ще одну грань своєї сутності – ліричного романтика, який ніжною
і шляхетною виражальною мовою акварелі прагне донести приховану від стороннього ока красу навколишнього світу.
Багато і плідно Б. Ясинський працює на ниві олійного живопису.
Це той художник, хто не продукує свої твори, підлаштовуючись під
смаки та забаганки замовників. У творчості, як і в житті, він послідовний і розважливий. Процес малювання для нього – це тривалі
роздумування про проблеми сьогодення, трагічні сторінки історії
України. Як людина по-справжньому патріотична він знає цінність
національної спадщини. Вся його діяльність, скромна і безпафосна,
присвячена рідній батьківщині («Манна» (1991), «Люди з хутора» і
«Дівчина з квіткою» (1996), «Жінка з котом» (1998), «Великий перехід» (2000), «Косар» (2002), «Волинське літо» (2003), «Волинський
ліс» (2006) тощо. Пошуки художника в царині малярства співголосні
зі здобутками бойчукізму. Погляди М. Бойчука, пов’язані із відродженням та становленням національного мистецтва, стали для
Б. Ясинського одним із орієнтирів у творчості.
Свої творчі напрацювання художник неодноразово презентував на республіканських, обласних та персональних виставках. На
його рахунку – п’ять персональних виставок. Дві з них відбулись
у Луцьку в 2003 р. (Художній музей, Арт-галерея НСХУ). Твори художника помітно вирізнялися з-поміж робіт інших митців («Осінній
натюрморт», «Материнство ХХ століття», «На лінії життя та смерті»)
на виставці «Щаблі до раю» (Художній музей, 2003 р.), яка стала
яскравою подією культурно-мистецького життя Луцька. Б. Ясинський продовжує бути учасником виставкової діяльності і сьогодні.
Твори художника є окрасою колекції волинського малярства краєзнавчого музею у Луцьку, зберігаються у приватних збірках в Австрії, Польщі, Росії, Іспанії.
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Іще однією цариною захоплень Б. Ясинського є скульптура. Цей
вид образотворчого мистецтва особливо зацікавив його ще під час
навчання в інституті. Від середини 1980-х рр. художник працював
як скульптор. У нього за плечима – вісім міжнародних пленерів у
Польщі та один в Україні, участь у конкурсах.
Сьогодні Б. Ясинський продовжує активну діяльність: вдумливо,
послідовно, відповідально. Будує творчі плани на недалеке майбутнє.
Олена Старикова
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31 СЕРПНЯ
60 років від дня народження М. І. Кумановського (1951) –
українського художника
Містечко Сатанів, що на Хмельниччині, – мала батьківщина Миколи Івановича Кумановського. Тут 31 серпня 1951 р. він народився
у звичайній українській сім’ї. Доля батьків художника була типовою
для ХХ століття. Батько, Іван Прокопович Кумановський, пережив
голодомор 1933-го, був свідком лихоліть Другої світової війни, звідав німецький полон, працю гастарбайтера. Мати, Марія Бернардівна Поплавська, разом із своєю сім’єю опісля розкуркулення потрапила у заслання в Казахстан, звідки по війні юним дівчам, ледь
не пішки, повернулась в Україну.
Отож історію свого народу художник знає не з підручників радянської школи або газетних публікацій, а із незнищенної родової
пам’яті, котра наскрізь позбавлена політичних корекцій та цензури.
Цей ранній особистий досвід підсилювався інформацією про життєві перипетії сусідів, родичів, знайомих, позначившись не тільки
на формуванні світогляду майбутнього художника, а й на його особистій творчій долі. Він вміє відрізнити правду від брехні, відчуваючи лукавство навіть у найкоштовніших словесних шатах. Він добре
знає, хто він, якого роду. І ці переконання не підлягають ревізії. Все,
що створив Микола Кумановський, – від перших самостійних спроб
аж до нині – наскрізь позбавлене компромісів, кон’юнктурництва
комерційного або політичного.
У 1968 р., опісля закінчення Сатанівської середньої школи, Микола Кумановський за порадою батьків йде навчатися на перукаря
у комбінат побутових послуг. Два роки працює за призначенням у
місцевій перукарні, готуючись (цього разу за покликом серця) до
вступу в спеціальний заклад, «де вчать на художника». 1970 р. (після
невдалої спроби 1969) таки вступає до Львівського училища декоративно-прикладного мистецтва ім. І. Труша на факультет кераміки.
Провідними вчителями з фаху стали Тарас Драган і Петро Маркович.
Строкате мистецьке середовище Львова відіграло важливу роль
у формуванні базових принципів М. Кумановського як художника і
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українця. Він ніколи не був лояльним до компартійної системи. Не
очікуючи від неї якихось преференцій, завжди стояв осторонь соціалістичного реалізму, створював мистецтво, цілком відмінне від його
взірців. Із перших кроків на творчому шляху і аж до сьогодні художник позиціонує себе вільним митцем, свідомо і послідовно (хоча без
гучних декларацій та пафосу) служить національній культурі.
Від 1975 р. Микола Кумановський мешкає у Луцьку. Спочатку
працює викладачем скульптури у Луцькій дитячій художній школі.
Пізніше, у 1977 р., влаштовується у художньо-виробничі майстерні
Художнього фонду УРСР і одночасно вступає на вечірній факультет
художнього скла до Львівського інституту прикладного і декоративного мистецтва. Закінчивши один курс навчання, пересвідчується, що нічого нового й корисного для свого фахового рівня не
отримує. Отож залишає цей навчальний заклад.
У 1978–1979 рр. Микола Кумановський працює бутафором
Львівського театру ляльок, 1982 р. – художником-постановником
Волинського театру ляльок, а від 1985 по 1987 рр. обіймає посаду головного художника театру. Протягом цього часу ним було здійснено
оформлення цілої низки вистав («Чарівна зернина» Н. Медведєвої,
«Троє в смужку» В. Капіляна, «Орел-срібнокрилець» М. Томенка, ін.).
Одночасно художник співпрацює із Волинським обласним музичнодраматичним театром.
Яскравою сторінкою мистецького життя Луцька наприкінці
1970-х була поява тут Клубу творчої молоді. Ця перша не залежна
від КПРС і ВЛКСМ організація об’єднала літераторів, художників,
музикантів, акторів і всіх небайдужих молодих людей, які прагнули творити мистецтво нового формату (без коректив компартійної
системи). Одним із ініціаторів цієї справи став Микола Кумановський. Він був і першим головою об’єднання (1979–1981 рр.). Цей
період надзвичайно цікавий як в художньому житті Луцька, так і в
біографії Миколи Кумановського. Під його керівництвом тоді було
створено ряд опозиційних офіційній культурі виставок. В межах
клубу зорганізовувались цікаві лекції, концерти, літературні вечори. Одна із таких акцій – «Присвята Лесі Українці» – відбулась у
В’їзній вежі замку Любарта. Вона стала помітною подією краю, справивши незабутні враження на учасників, а також ускладнивши і без
того непрості стосунки художника з владою.
Від кінця 1980-х рр. Микола Кумановський переходить виключно на творчу роботу. У 1988 р. поряд із безперервними пошуками на ниві малярства він виконав проект оформлення вистави за мотивами В. Бикова «Іти і не повернутись» у Волинському
обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка. Цього ж
1988 р. художник створив розпис притвору Успенського Собору
у Володимирі-Волинському, а 1989 р. розписав храм с. Кулешовка
Азовського району Ростовської області.
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З 1989 по 1993 рр. Микола Кумановський – художник-постановник Всеукраїнського телевізійного фестивалю авторської пісні та
співаної поезії «Оберіг». В рамках п’ятого фестивалю (1993) художник став автором мистецького проекту «Лабіринт». У 1991–1996 рр.
Микола Кумановський створює макет пам’ятника Борцям за волю
України «Стріляючий ліс».
1994 р. на запрошення Стейт-коледжу штату Пенсільванія здійснює творчу мандрівку до США, де успішно, майже півроку, проводить заняття на факультеті графіки.
Його творчий доробок численний і різноманітний. Це об’ємні
цикли друкованої та авторської графіки, величезний пласт станкового малярства, скульптура, інсталяції, колажі. Все створене художником означене бездоганним естетичним смаком, високим рівнем
технічного виконання, вмінням смакувати красою деталей, а головне – спроможністю захопити глядача, передати йому настроєвий
лейтмотив сюжету; торкнувшись найчутливіших струн душі, спонукати до мислення і співпереживання. «Мистецтво художника будить
сонні душі сучасників», – написав у книзі відгуків один прихильник
його таланту. Вочевидь, саме за цю якість М. Кумановський за радянських часів вважався неблагонадійним, а твори, ним виконані,
– не бажаними на виставках. Однак зрідка потрапляючи в експозиції
обласних та міських вернісажів, ці речі ставали їхньою окрасою, знаходили своїх поціновувачів. І все ж не стільки виставки 70–80-х рр.
сприяли зросту популярності Миколи Кумановського, скільки його
безперервна і наполеглива праця, вміння незаангажовано бачити
світ, експериментувати, шукати, іронізувати, дивуючи своїми інколи
аж надто відвертими, а подеколи ризикованими дотепами. Компартійна еліта розуміла, кого бачить в особі цього незалежного митця.
Відтак боялась і не любила його творчості, але… не рахуватись із
ним не могла. Він був дуже відомим і шанованим співвітчизниками.
Справжнім відкриттям для багатьох (волинських та українських)
майстрів акварелі були його пошуки і знахідки в цій царині (серії
«Мапи Пілігрима», «Великий марш Аутодафе», ін). Окрасою доволі
монотонного художнього життя Луцька того часу стали численні
екслібриси і поштівки, створені Миколою Кумановським в техніці
офорту й віддруковані невеликими тиражами. Несподіваний ракурс бачення, віртуозність виконання, саркастично-глузлива тональність закодованого змісту – це ті чинники, які забезпечували
велику популярність цих маленьких шедеврів. Вони були чудовими
подарунками автора своїм друзям. Їх прагнули замовити, придбати.
Їх охоче колекціонували.
Малярство художника також вирізняється індивідуальними й оригінальними рисами з-поміж мистецької продукції як 70–80-х рр., так і
до сьогоднішніх днів. Стилістична манера полотен Миколи Кумановського пов’язана із прийомами так званого графічного малярства,
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притаманного традиціям Ренесансу («Присвята Брейгелю», «З любов’ю», «Портрет Наталки», ін.). З часом у його творах з’являються
риси, співзвучні українському бароко (серія «Їх імена»), а поступово саме вони (привнесення в композицію полотен орнаментального тла із використанням золота, що нагадує тло українських ікон;
розміщення на полотні текстової частини, літери якої часто-густо
асоціюються з старим українським шрифтом) набувають визначального звучання (серія «Темна українська ніч», «Чарівниці»). Ці
твори демонструють широкі інтелектуальні горизонти, його вміння
бачити і тонко відчувати красу, його серйозні знання в царині історії, захоплення поезією, філософією. Характерною особливістю
малярства Миколи Кумановського останніх років є небайдужість
автора до драматичної долі власного народу (серія «Умовні українці»). Поєднуючи у візуальній пластиці серії реальне і нереальне,
свідомість і підсвідомість, художник витворює образ своєї Батьківщини. Співвітчизник у його очах – відчужений, заглиблений у внутрішній світ бранець духовних терзань, особистість у вакуумі повної самотності. І все ж ні в якому разі його не назвеш прилизаним
ягням. Не пасує цим персонажам у білих одежах на полотнах художника і глузливо-анекдотичний кшталт кругловидого вусаня з макітрою вареників. Руки «Умовних українців» уміють тримати не тільки
плуг, а й добре знають важкий ефес шаблі. За тужливим поглядом
очей криються не тільки відчай та журба, а й нестримна спраглість
активних рішень. І хоча художник відверто кепкує над їхньою показною погідливістю, знущається із їхньої бездіяльності, він ніякою
мірою не намагається стати осторонь цього запаху поту і ріллі, цих
помилок і гірких розчарувань. Його пригнічує стан глухого кута, що
в ньому опинилася прадавня нація, йому болять її духовні рани. Він
один із тих, хто успадкував тяжку ношу предків. І «Той, що годує голубів», і «Той, що іде на прощу», і «Той, якого тільки смерть спасе»
– це образи, пов’язані з ідеями загальнонаціональними й водночас
напрочуд особистісні, навіть автобіографічні. Без тіні лицемірства
митець розповідає в них свою правду, про себе – виснаженого, запального, веселого і роздратованого, а втім живого чоловіка, який,
не зважаючи ні на що, не звертає з обраної дороги життя.
У 2001 р. Микола Кумановський стає лауреатом обласної премії
ім. Й. Кондзелевича. В 2003–2006 рр. він – аrt-директор видавництва «Ініціал».
У 2004 р. у видавництві «Волинська обласна друкарня» видано
збірку верлібрів художника «Слід у слід». У 2009 р. в Art-галереї
Волинської обласної організації НСХУ презентовано об’ємну експозицію графіки і малярства під назвою «Умовні українці».
В 2010 р. ця виставка побувала в Києві (галерея «Коло»), Хмельницькому (Художній музей), Тернополі (Художній музей), Чернівцях (Художній музей). У 2010 р. Микола Кумановський створив
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меморіальну дошку, присвячену гетьману України Івану Виговському (Художній музей у Луцьку), а також макет меморіальної дошки з
присвятою українському поету-лицарю Данилу Братковському.
Сповнений творчих планів, Микола Кумановський з оптимізмом дивиться в майбутнє, продовжує свою працю для слави рідного краю.
Зоя Навроцька
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6 ВЕРЕСНЯ
75 років від дня народження А. П. Клімова (1936) –
заслуженого художника України
Анатолій Петрович Клімов народився в селі Новосілки Мценського району Курської області. Згодом сім’я переїхала на Донбас
(м. Волноваха Донецької області). Хист до малювання хлопець перейняв від свого батька. Це допомогло йому у виборі майбутньої
професії. Навчаючись у 1954–1957 рр. у Маріупольському технічному училищі (з перервою один рік на строкову службу в армії),
відвідував студію образотворчого мистецтва при місцевому Будинку культури. У 1957–1962 рр. А. Клімов здобув освіту у Дніпропетровському художньому училищі (факультет живопису). Викладачі
з фаху: Г. Г. Чернявський, Я. П. Калашник, А. Х. Боровський. Після закінчення вузу за направленням приїхав на роботу на Волинь (1962).
Два роки (1962–1964) працював у педагогічному училищі імені
А. Кримського у місті Володимирі-Волинському. У 1964 р. приїхав
до Луцька. Трудову діяльність тут продовжив у художньо-виробничих майстернях Художнього фонду УРСР.
Волинь стала для А. Клімова краєм його впевненого творчого поступу, активної виставкової діяльності. Вперше він став учасником
зональної виставки в 1964 р. (м. Львів). Від 1966 р. – учасник республіканських та міжнародних імпрез. Презентував свої твори у Любліні,
Замості, Хелмі та Бресті. У 1970, 1973, 1976, а згодом у 1984 та 1986 рр.
відбулись його великі персональні виставки. У 1975 р. став членом
Спілки художників Радянського Союзу. Після створення у 1989 р. Волинської організації НСХУ А. П. Клімов – її перший голова. Цю посаду
він займав до 1991 р. За значні здобутки в царині живопису у 1996 р.
Анатолію Петровичу Клімову було присвоєно почесне звання заслуженого художника України. У 2006 р. в Аrt-галереї (м. Луцьк) відбулась його ювілейна виставка з нагоди 70-річчя, наступна – у 2007 р.
Творчість художника досить розмаїта за жанрами: пейзаж, натюрморт, портрет, тематичні та побутові картини. Улюбленими
техніками є станкове малярство і акварель. Традиції реалістичної
школи живопису А. Клімов сміливо поєднує із декоративними прийомами. Його не цікавить просте копіювання натури. Кожен мотив,
зображений на полотні чи папері, він пропускає крізь душу та серце. Вони відображають внутрішній світ художника та його настрій:
«Церква», «Волинське село», «Ранок» (1973), «На березі річки» (1981),
«Осінній мотив» (1984), «Перед дощем», «Повінь», «Тече річка», «Волинські мотиви» та ін. У пейзажах нерідко вдається до панорамних
зображень, не боїться складних, несподіваних ракурсів. Портрети
А. Клімова демонструють прагнення автора до психологізму, глибини розкриття характеру людини, бажання зафіксувати в часі та
просторі відому людину («Портрет заслуженого тренера пожежноВолинь
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прикладного виду спорту Г. Л. Бродського» та ін.). Любов до рідної
землі, її краси та щедрот, шанобливе ставлення до людської праці
відображають натюрморти («Куманці», «Хлібина», «Щупаки» тощо).
У колекції Волинського краєзнавчого музею знаходиться низка
творів А. Клімова: «Осінь», «Зима», «Старий Луцьк», «Хата, в якій жив
Г. Сковорода в Харкові», створені у 1972 р., «Лісове озеро» (1973),
«Зима» (1974), «Натюрморт» і «Захід сонця» (1977), «Портрет члена
КПЗУ Р. Петранюка» (1982). З-поміж них на увагу заслуговує одне із
ранніх полотен художника – «Луцький замок». Митець, використовуючи виражальну мову імпресіоністичного малярства, подає незвичний ракурс відомої пам’ятки архітектури у Луцьку – замку Любарта. На фоні блакитного неба і білих купчастих хмар ця споруда,
освітлена сонцем, неначе втрачає свої суворість і недоступність.
Славні сторінки історії цієї могутньої твердині неначе відходять на
задній план. На передньому – зображено фрагмент життя людини
в щоденних турботах і праці: будівельники кладуть нову дорогу
вздовж пагорба із замком. Життя триває… Цій ідеї підпорядкований і мажорний колористичний ключ твору.
Кількісні показники для А. Клімова не були самоціллю, отож
його творча спадщина не є вражаюче великою. Головними для
художника були якість малярства, настроєво-емоційний ключ та
співзвучність часу. Усе створене ним свідчить про велике бажання
служити музі мистецтва, творити задля власних духовних потреб і
на славу рідній землі. Вихований на традиціях реалізму, художник
у творчості шукав новітні, більш модерністичні прийоми роботи
– цим самим він прагнув бути цікавим своїм сучасникам і йти в ногу
з часом. Твори художника сьогодні знаходяться у музейних збірках
України, а також у приватних колекціях.
Олена Старикова
Література:
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11 ВЕРЕСНЯ
150 років від дня народження О. І. Мердера (1861–1920) –
українського історика, автора волинських студій
Олексій Іванович Мердер народився 11 вересня 1861 р. О. Мердер обіймав посаду старшого чиновника з особливих доручень
при Київському генерал-губернаторові. На початку ХХ ст. (1906 р.)
був предводителем дворянства Луцького повіту Волинської губернії. Його ім’я зафіксоване у списках членів відновленого Луцького
Хрестовоздвиженського братства (під 1907 р.) та Братства імені
князів Острозьких.
Усе своє життя Олексій Мердер цікавився історією, активно займався її дослідженням, збереженням історичних пам’яток. Як історик та науковець він був дійсним членом Історичного товариства
Нестора-літописця, членом-засновником Київського товариства
охорони пам’яток старовини та мистецтва (товариство створене в
1910 р.), членом його ради, а з 1912 р. – головою розпорядчого комітету цього товариства.
Олексій Мердер ініціював розгляд Київським товариством
питання про незадовільний стан архівної справи в ПівденноВолинь
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Західному краї (Київська, Волинська та Подільська губернії). На одному із засідань Комісії він негативно висловився про діяльність
так званих Вчених архівних комісій, які діяли в кожній губернії і
вирішували, які давні документи необхідно зберігати, а які можна
знищити. О. Мердер вважав, що в тих містах, де є університети, не
повинно бути таких комісій. Архівні документи мали б вивчатися, за
його переконанням, спеціальними комісіями при університетах, як
це було в Київському університеті, де працювала Тимчасова комісія
для розгляду давніх актів. Історик висловив тоді побажання, щоб
архіви всіх установ Південно-західного краю розглядалися аналогічними вченими установами.
За ініціативи О. Мердера Розпорядчий комітет комісії 16 березня 1913 р. постановив створити тимчасову Вчену архівну комісію
для губерній Південно-Західного краю у Києві для розгляду старих
справ з установ Києва та Південно-Західних губерній, що підлягають знищенню. 20 лютого 1914 р. відбулися Установчі збори, на
яких була створена підкомісія по підготовці документації Київської
вченої архівної комісії для губерній Південно-Західного краю. Її секретарем був обраний О. Мердер. 28 березня 1914 р. було затверджено проект і обрано керівництво комісії. Голова – В. Іконников,
скарбник О. Мердер. Під час роботи Комісії вдалося вберегти від
нищення багато документів, зокрема, особисто О. Мердер віднайшов цінні документи XVII ст., що стосувалися м. Києва.
О. Мердер і члени Київського товариства обстежували й досліджували значну кількість пам’яток на території Київської, Волинської
та Подільської губерній, порушували клопотання про їх охорону,
ремонт та реставрацію. Серед них – пам’ятки архітектури в м. Сатанів та в Дубнівському повіті, рештки замку і бернардинського
костьолу в м. Луцьк, споруди Острозького замку та замку в м. Старокостянтинів.
15 лютого 1914 р. О. Мердер разом з В. Іконниковим від імені
Київського товариства охорони пам’яток старовини та мистецтва
звернулися до членів Острозького братства з проханням надіслати
опис предметів старовини, книг та рукописів, які вдалося членам
братства на той час зібрати та зберегти. Це відбувалося тоді, коли
члени Острозького братства клопоталися про створення історичного музею та науково-історичної бібліотеки в Острозькому замку.
Отже, О. Мердер долучився і до цієї справи.
Олексій Мердер був автором наукових розвідок з історії Луцька. Йому належить, зокрема, праця «Древности Луцка и его прошлое: справка (с планом Луцка и 6 иллюстрациями)» (побачила світ
у 1910 р.). Автор склав детальний план міста з позначенням на ньому видатних архітектурних пам’яток. У книзі велика увага надається
Луцькому замку – Верхньому й Окольному. О. Мердер досліджував
історію будинку єпископа Юрія Фальчевського, який він помилково
Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

95

Волинь

КАЛЕНДАР

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

назвав будинком Пузини, і вважав цю будівлю найстарішою приватною спорудою в Луцьку. Детально історик також досліджував
історію створення та функціонування римо-католицьких і православних монастирів.
Помер Олексій Іванович Мердер у Києві в 1920 р.
Вікторія Білик
Література:
Мердер А. И. Древности Луцка и его прошлое : справка (с планом Луцка и 6 илл.) / А. И. Мердер. – К. : Тип. Окруж. Штаба, 1910. – 16 с.
Гаврилюк С. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / С. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа, 2008.
– 535 с.
Про О. І. Мердера – див. Іменний покажчик.
У ці дні колись : невідомий дослідник Луцька // Волинь. – 2002. – 19 верес.
***
Українські архівісти : біобібліогр. довід. : вип. 1. – К., 1993. – 370 с.
Про О. Мердера – с. 223–224.
Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року : наук.-допоміж.
покажч. у виданнях від XVII ст. до 2000 р. : у 3 т., 14 кн. : т.1. – К. : Кн. палата
ім. І. Федорова, 2006. – 394 с.
Про О. Мердера – див. Іменний покажчик.

17 ВЕРЕСНЯ
100 років від дня народження І. Ф. Онуфрійчука
(1911–1999) – дослідника Волині
Ілля Федорович Онуфрійчук народився 17 вересня 1911 р. в місті Ковелі на Волині, п’ятий син в сім’ї Федора і Анни Онуфрійчуків, де
було восьмеро дітей. Велика сім’я довгий час проживала на хуторі
Перетоки біля села Дерно Ківерцівського району. Батьки добре розуміли ситуацію, в якій опинилося просте українське населення, через
це, щоб полегшити життя дітям, всіма силами старались дати їм освіту.
Старший брат Олександр закінчив інститут у Києві, навчався на юридичному факультеті. У Варшаві на ветеринара вчився Іван. У Ковелі
здобував професію залізничника Михайло. Гімназійну освіту мали Зіна
і Володимир. Федір вищу освіту здобув у Любліні. Ілля теж навчався:
спочатку шість років в гімназії імені Лесі Українки в Луцьку, після закінчення її поступив до агрономічної середньої школи в Любліні.
Двадцятиоднорічним юнаком розпочав свій трудовий шлях: з
1932 р. працював агрономом в Луцькому повіті, але разом з тим продовжував навчатися спочатку на заочному відділенні Українського
технічного інституту в Подєбрадах (Чехія), а з 1940 став студентом
агрономічного відділу Львівського політехнічного інституту.
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Після встановлення радянської влади на Волині проти сім’ї Онуфрійчуків розпочалися репресії, внаслідок яких була знищена половина великої родини. Заарештовані брати Олександр, Володимир,
Іван (Олександр і Володимир як члени округової управи ВУО). Михайло розстріляний, з наближенням німецьких військ, аж у Харкові.
Сім’ї братів були депортовані до Казахстану, де довгий час старались
вижити. З наближенням фронту родина Онуфрійчуків – мати, Ілля з
сім’єю, Зінаїда з чоловіком, – знаючи, що за фронтом ідуть енкаведисти, покинули Волинь. Зі станції Олика вони поїхали на Захід. Ілюзій щодо радянської влади вже ні в кого з сім’ї не залишилося.
Так, просто рятуючи своє життя та життя близьких людей, Ілля
Федорович Онуфрійчук опинився на чужині. В 1946–1947 рр., перебуваючи в Німеччині в таборах для переміщених осіб, йому вдалося чотири семестри студіювати історію на історико-філологічному
факультеті Франкфуртського університету імені Гете.
У 1949 р. Онуфрійчуки переїхали до Канади, бо довше залишатися в Німеччині, де готувалося проголошення демократичної
республіки, було небезпечно. На Іллю Федоровича чекали нові
випробування – адаптація до чужої країни. А ще відчуття провини
перед Україною і бажання щось робити, щоб реабілітуватися. У Вінніпезі Ілля Онуфрійчук поринув в активне громадське життя, став
членом собору св. Покрови, читальні місцевої «Просвіти» (пізніше
більше двадцяти років був її бібліотекарем). Був членом кафедри
Пресвятої Трійці, президії КУК, кураторії архіву.
Один із найактивніших організаторів товариства «Волинь». Працюючи у товаристві, чітко усвідомлював ряд завдань, які стояли
перед українцями на чужині, – пожертвувати всі свої сили справі
визволення України, а також не допустити денаціоналізації на місцях поселення українців. Він як ніхто розумів, що тільки спільними
зусиллями можна зберегти всі цінності духу, які передала у спадок
наша славна історія. Ілля Федорович Онуфрійчук вирізнявся своєю
вродженою добротою, толерантністю, мав організаторські здібності
і гуртував навколо себе українську громаду, допомагав землякам,
підтримував їх в намаганнях пристосуватися до нового світу. Він організовував зустрічі з цікавими людьми: 1977 р. – з Уласом Самчуком,
в 1990 р. у Вінніпег приїздив Ростислав Братунь, йому Ілля Федорович вручив двотомну працю О. Цинкаловського «Стара Волинь та
Волинське Полісся». Займався Ілля Онуфрійчук також благодійницькою роботою, в тому числі збором коштів на потреби товариства.
З 1958 р. Ілля Федорович – перший заступник голови Інституту
Дослідів Волині, завдяки його діяльності почав активно діяти видавничий фонд (в основному за рахунок коштів, зібраних від добродійних акцій, пожертв земляків, поширення видань Інституту
Дослідів Волині). До співпраці з Інститутом були залучені митрополит Іларіон (професор Іван Огієнко), який у 1961 р. був обраний
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почесним головою цієї установи. Авторами окремих видань та багатьох публікацій були Іван Власовський, Олександр Грановський,
Михайло Боровський, Улас Самчук, Степан Килимник, Оксана Лятуринська. Понад двадцять наукових статей написав брат Іллі Федоровича – Федір Онуфрійчук.
Найбільшим досягненням Товариства «Волинь» та Інституту Дослідів Волині стало видання «Літопису Волині» – науково-популярного збірника, перше число якого вийшло в 1963 р. За більш як сорок
років вийшло 18 збірників «Літопису Волині» – документи, спогади,
художні та літературні твори, наукові розвідки, хроніка діяльності
Товариства «Волинь» та Інституту Дослідів Волині. З цього видання
можна дізнатися про видатних діячів української діаспори, прочитати матеріали з археології, історії, етнографії, фольклору, географії, ботаніки, огляди літератури, преси. «Літопис Волині» публікував
також матеріали, надіслані з Волині. Окрім збірника, вінніпезькі дослідники на чолі з Іллею Онуфрійчуком видали 65 окремих праць,
серед яких 12 книг Івана Огієнка.
Ілля Федорович був надзвичайно комунікабельним, багато листувався, навіть незважаючи на свій поважний вік і стан здоров’я, був
надзвичайно відповідальним та вимогливим, в першу чергу до себе.
22 травня 1992 р. на спеціальному засіданні управ Товариства «Волинь», Інституту Дослідів Волині та редакції «Літопису Волині» було
вшановано Іллю Онуфрійчука – визначного діяча української громади у Вінніпезі, відзначено його подвижницьку працю в ім’я України.
На Волині Ілля Онуфрійчук добре знаний в науковому колі Волинського національного університету імені Лесі Українки, музейних працівників. Був лауреатом премії «Одержимість» Волинського
обласного відділення Українського фонду культури.
У червні 1999 р. Іллі Федоровича Онуфрійчука не стало, не стало
людини, чиє серце далеко від рідних кордонів билося для Волині.
Тетяна Дудар
Література:
Онуфрійчук І. Світлій пам’яті моїх братів Олександра, Івана і Михайла /
І. Онуфрійчук // Літопис Волині. – Вінніпег, 1990. – Ч. 16. – С. 146–148.
***
Подворняк М. Ілля Онуфрійчук / М. Подворняк // Літопис Волині. – Вінніпег, 1977–1978. – Ч. 12. – С. 137–139.
Прокопчук В.С. Ілля Федорович Онуфрійчук – організатор Волинських
Краєзнавчих Студій в діаспорі / В. С. Прокопчук // Минуле і сучасне Волині :
Олександр Цинкаловський і край : матеріали ІХ наук. іст.-краєзн. міжнар. конф.
– Луцьк, 1998. – С. 74 – 76 ; Літопис Волині. – Вінніпег, 1999. – Ч. 19–20. – С. 26–31.
Рожко В. І щоб не всохло дерево роду / В. Рожко // Рожко В. І потекла сторіками… : могили не можуть мовчати / В. Рожко. – Австралія, 1994. – С. 71–75.
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Прокопчук В. Невсипуча і мозольна праця / В. Прокопчук // Волинь.
– 2002. – № 4. – С. 204–208.
Світлій пам’яті Іллі Онуфрійчука // Волинь. – 1999. – 28 серп.

17 ВЕРЕСНЯ
75 років від дня народження В. Ф. Кирилкова (1936) –
українського художника
Валентин Феодосійович Кирилков належить до тієї генерації
мистців, для котрих праця за мольбертом у тихій майстерні – головна програма творчого життя. Людина стримана й неговірка, він
зазвичай віддає перевагу самій роботі над полотном, аніж розповідям про неї. Однак, уникаючи гучних фраз, імпозантних заяв, художник іде шляхом творчості послідовно й наполегливо. Особиста
біографія Валентина Кирилкова не рясніє яскравими подіями й визначними датами.
Народився 17 вересня 1936 р. в м. Одесі. Малювати почав ще у
шкільному віці. У 1953–1961 рр. навчався в Одеському державному
художньому училищі. У 1961 приїхав за направленням на роботу
в м. Дубно. У Луцьку мешкає з 1961 р. З цього часу аж до 1974 р. працював викладачем Луцької дитячої художньої школи. 1962–1968 рр.
навчався в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова у
Львові.
З 1985 р. – член Волинської обласної організації Національної
спілки художників України. За п’ятдесят років творчої діяльності Валентином Кирилковим зроблено дуже багато. Він вчив дітей, брав
участь в обласних, міських, регіональних, республіканських виставках. Постійно працює на ниві графіки та станкового малярства.
Його доробок – це величезний комплекс друкованої графіки, цікаві начерки з натури, акварель і найбільший за чисельністю пласт
станкового малярства. Все створене художником означене стилістичною цілісністю, послідовністю пошуків, майстерністю виконання. Кожне полотно сповнене проникливо-ліричним настроєм.
Неозорі волинські простори, косі дощі над Карпатами, морські
узбережжя, іскристий сніг на околицях Седнева, замок Любарта,
вулички старого Луцька… Носій прекрасної реалістичної школи,
Валентин Кирилков уміє не тільки побачити й відчути красу в найтонших її проявах, а й спроможний передати все це у своїх творах.
Його натюрморти, а особливо пейзажі можна порівняти із вишуканою піснею про рідний край, матінку-землю, про життя.
Доробок Валентина Кирилкова – це значний внесок до мистецької скарбниці краю. Твори художника нині – окраса музейних
експозицій, багатьох приватних колекцій України та за її межами.
У 2008 р. художник відзначений обласною премією імені Йова
Кондзелевича.
Зоя Навроцька
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25 ВЕРЕСНЯ
60 років від дня народження Ф. Г. Мандзюка (1951) –
українського журналіста, письменника та краєзнавця
На півдні нашої області, де вона межує з Львівською і Рівненською, є невеличке село Гектари, яке з трьох сторін оточене мальовничим лісом. Місцеві жителі жартома кажуть, що у них чути як
вранці співають півні у трьох областях.
У цьому селі 25 вересня 1951 р. і народився Феодосій Григорович Мандзюк, відомий також як поет-сатирик Кость Волиняка.
Його предки з діда-прадіда хлібороби, лісівники. Батько, Мандзюк
Григорій Антонович, був сільським умільцем, майстром на всі руки
– столяром, ковалем, будував хати, ремонтував односельчанам побутову техніку і навіть виготовляв золоті та срібні ювелірні вироби,
перстені для наречених, сережки для дівчат. Був учасником Другої
світової війни. Мати, Євгенія Іванівна (дівоче прізвище Лащук), працювала весь вік у колгоспі. Обоє походили з Галичини, з якою межувало село. Серед сімейних реліквій збереглося свідоцтво з 1910 р.,
в якому австрійський підданий Антін Ілліч Мандзюк (дід Феодосія)
у церкві міста Берестечка перехрещувався з греко-католицької у
православну віру. Інакше в царській Росії його могли б вважати поляком за походженням і він не міг би купити землю.
Феодосій навчався у Гектарівській восьмирічний та Берестечківській середній школах. Відзначався добрими знаннями з
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фізики, математики, непогано малював. Тому й спробував вступити на архітектурний факультет Львівської політехніки. Але спроба
була невдалою. Попрацювавши в колгоспі обліковцем і кілька місяців завідувачем сільського клубу, пішов служити в армію. Службу
проходив у Тамбовському авіаційному училищі льотчиків, де був
радіомеханіком, начальником радіостанції.
Після армії хлопець різко змінив свої уподобання, його все
більше захоплювала література, журналістика, з’явилися перші публікації у журналах та газетах. Вступивши у Львівський державний
університет ім. І. Франка, став студіювати українську філологію. Ще
студентом почав активно друкуватися. Його літературно-критичні
статті, рецензії на книги українських письменників часто появлялися у журналах «Жовтень», «Дніпро», «Прапор», а гуморески і байки – у журналах «Перець», «Україна», газеті «Літературна Україна».
Навчаючись на п’ятому курсі, викладав на підготовчому відділенні
університету, читав лекції заочникам.
Йому пророкували шлях в науку, пропонували залишатися на
кафедрі української літератури, поступати в аспірантуру, працювати над дисертацією. Але юнак обрав журналістику і 1977 р. приїхав
зі Львова на Волинь. Спочатку була робота в горохівській та луцькій районних газетах. Молодого журналіста і літератора швидко
помітили і запросили на роботу в обласну газету «Радянська Волинь».
У цій газеті він формувався як журналіст, невдовзі очолив один з найвідповідальніших відділів редакції – пропаганди та агітації.
Працюючи на Волині, Феодосій Мандзюк активно друкувався у
республіканських газетах та журналах. Незабаром його запросили
на роботу власним кореспондентом по Волинській, Рівненській і
Тернопільській областях республіканської газети «Молодь України». Його гумористичні твори постійно з’являлися у сатиричній
сторінці «Кловня» «Радянської Волині», у газетах «Радянська Україна» та «Сільські вісті», у багатьох журналах. І в результаті у львівському видавництві «Каменяр» побачила світ перша гумористична
збірка «Специфічний дефіцит».
А наприкінці 80-х, у роки горбачовської перебудови, несподівано на Волині появився новий поет-сатирик, співець вічного оновлення Кость Волиняка із своєрідним стилем віршування. Кожного
тижня його віршовані фейлетони і сатиричні опуси стали друкуватися у газеті «Молодий ленінець». Популярність була великою, газету розкуповували моментально, щоб прочитати твори Волиняки.
Інтерес підігрівався ще й тим, що ніхто не знав, хто ж такий Кость
Волиняка.
У перші ж місяці української незалежності з’явилася на Волині
сатирично-гумористична газета «Нате», редактором якої був той
же Кость Волиняка. Перший номер побачив світ у серпні 1990 р.
Тираж нового видання уже через кілька номерів сягнув 20 тисяч
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примірників, незважаючи на те, що коштувала невеличка газета
30 копійок, коли інші в той час – 2–3 копійки, тільки вартість газети
ЦК КПРС «Правда» була 5 копійок.
Це було одне з перших сатиричних видань незалежної України.
У газеті друкувалися такі відомі українські сатирики як Євген Дудар,
Олег Чорногуз, Іван Сварник, Євген Колодійчук, Гриць Гайовий, Петро Красюк, Юрій Береза, Леонід Куліш, Ростислав Солоневський.
Свої твори присилали автори з усіх областей України та з інших
республік. У кожному номері були й твори Костя Волиняки. Газета
«Нате» і її редактор стали лауреатами І Всеукраїнського фестивалю
гумору і сатири, який проходив у столичному палаці «Україна».
У той час і появляються гострі злободенні сатиричні збірки Костя
Волиняки: «Хапайте і читайте!», «Синдром дефіциту», «Вам привіт
від Йеті», тираж яких сягав 10–30 тисяч примірників.
Своєрідна газета «Нате» виходила чотири роки, то були часи
справжньої свободи слова, сміливої критики. На жаль, інфляція,
криза економіки стали причиною закриття газети, яка виходила
без реклами, лише за рахунок реалізації. Коли економічна ситуація
трохи вирівнялася, Феодосій Мандзюк спробував відновити видання разом з журналістом і видавцем Миколою Богушем. Вийшло ще
кілька номерів газети, але вона була нерентабельною і без фінансової підтримки не могла самостійно існувати. В той час і знизився інтерес до гумористично-сатиричного жанру. Закрилося ряд видань.
А тираж журналу «Перець», який сягав майже мільйона примірників, впав до 20 тисяч.
Феодосій Мандзюк перейшов на видавничу роботу. Був головним редактором, потім директором видавництва «Надстир’я».
Продовжував писати гумористичні твори. Вийшло ряд його дитячих книг – вірші, казки, скоромовки.
Далі було повернення у журналістику, робота першим заступником головного редактора газети «Вісник» та головним редактором тижневика «Луцький замок».
Давнє захоплення історією, краєзнавством стало результатом
написання книги «Володимир-Волинський Святоуспенський собор», а потім у співавторстві з Вальдемаром П’ясецьким – книги
«Вулиці і майдани Луцька» та у співавторстві з Валентиною Окуневич – «У Луцькому замку». А нещодавно він написав вступну статтю
і упорядкував фотоальбом «Луцьк». Загалом же з-під пера Феодосія
Мандзюка вийшло понад двадцять книг. Письменник і журналіст
сповнений нових творчих задумів, працює над прозовими творами
і далі вивчає й описує історію Луцька та Волинського краю.
Світлана Василевська
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Луцьк. замок. – 2003. – 9 січ. – С. 9.
Феодосію Мандзюку – 55 літ! // Вісник. – 2006. – 28 верес. – С. 3.
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Цікавий В. Кость Волиняка : «І дурити будуть без кінця!» / В. Цікавий //
Волинь-експрес. – 1994. – 1 квіт.
Юхименко С. Феодосій Мандзюк (Кость Волиняка) // Досвіт. зоря.
– 1998. – 24 верес. – С. 4.
***
Павлюк І. Мандзюк Феодосій Григорович / І. Павлюк // Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. слов. – Львів, 2001. – Вип. 8. – С. 180.
Павлюк І. Мандзюк Феодосій Григорович / І. Павлюк // Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. слов. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 207.
Пащук І. Мандзюк Феодосій Григорович / І. Пащук // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне, 2005. – С. 117.
Феодосій Мандзюк (Кость Волиняка) // Письменники Лесиного краю :
літературозн. довід. – Луцьк, 1994. – С. 23–24.

27 ВЕРЕСНЯ
225 років від дня народження А. С. Фірковича (1786–1874) –
караїмського історика і археолога
225 років тому світ подарував нам видатного караїмського громадського діяча, богослова, літератора, археолога та колекціонера
Авраама Фірковича.
Аврахам бен раббі Шмуель Фіркович [( ]לאומש ןב םהרבאАвраам Самуїлович Фіркович) народився 27 вересня 1786 р. у Луцьку в
родині землевласників. Успадкував господарство, але через невміле ведення справ розорився. У 25-річному віці почав вивчати іврит,
Біблію, ортодоксальні єврейські та караїмські релігійні джерела.
Через декілька років став меламедом, а в 1818 р. обійняв посаду
газзана в Луцьку. Після конфлікту з релігійною общиною Луцька в
1823 р. виїхав до Євпаторії, де став законовчителем і зайнявся видавничою справою.
У 1828 р. переїхав до Бердичева, де полемізував з деякими рабинами і знавцями єврейської релігійної традиції, котрі звинувачували
його в неуцтві і єресі. Ці суперечки відбилися у ряді його праць та трактатів. Зокрема, полемічний твір «Випробування і суперечки» 1838 р.
був конфіскований таврійським караїмським правлінням через надто
різкий тон, незважаючи на те, що захищав караїмське віровчення.
У 1830 р. Авраам Фіркович був запрошений стамбульською караїмською общиною на пост головного газзана. Протягом 1830–1831 рр.,
під час подорожей Палестиною і Константинополем, Фіркович зібрав колекцію старовинних єврейських та караїмських рукописів.
У 1839 р. новостворене одеське Товариство історії і старовини звернулося до глави кримських караїмів першого гахана Сіми
Бабовича із запитом відносно походження та історії караїмів.
Складання відповіді доручили Аврааму Фірковичу, який добився
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фінансування проведення археологічних досліджень і збору матеріалів з історії караїмів у Криму та на Кавказі.
У характері Фірковича поєднувалися цілеспрямованість дослідника
та азарт і авантюризм колекціонера. Його подорож пролягла землями Криму, Кавказу, а також Палестини, Єгипту і Сирії. Його маршрути
проходили через Самарію і Шхем. У самаритян йому вдалося придбати цінну колекцію древніх рукописів, найвизначнішими з-поміж
яких були рукопис Старого Заповіту (з особливою пунктуацією арамейського тексту), багато рукописів самаритян і пам’ятки арабської
і персидської писемності. До виявлення у 1949 р. сувоїв Мертвого
моря ці рукописи вважалися найдревнішими у світі. Нині велика
частина цієї колекції належить Російській національній бібліотеці.
У 1856 р. Фіркович звернувся до дирекції Імператорської публічної бібліотеки з пропозицією придбати її фонди. Колекція була
куплена за 125 тисяч рублів (річний бюджет Публічної бібліотеки на
придбання книг і рукописів не перевищував 8–10 тисяч рублів). До
колекції увійшло 1490 рукописів на пергаменті, 754 копії з надгробних написів, 25 рукописів на шкірі, написаних, на думку експертів,
раніше IX століття, і 20 рукописів створених до Х століття.
У 1863 р. Фіркович разом із зятем і онуком Шмуелем поїхав у нову
подорож по Близькому Сходу. У Каїрі він звернувся до рукописних
скарбів генізи (місця зберігання зношених сувоїв Тори, священних
текстів і їх фрагментів, що містять імена або епітети Бога) прадавньої
караїмської кенасси, а також придбав рукописи з генізи синагоги
Бен-Езри. Так з’явилася ще одна, цінніша за першу, колекція.
Відкриття Авраамом Фірковичем і дослідження прадавніх пам’ятників кладовища кримських караїмів Балта Тиймез стало науковою
сенсацією, викликало глибокий інтерес і отримало високу оцінку ще
за життя вченого такими гебраїстами XIX століття, як Штерн, Пінскер,
Рабінович. Колекції Фірковича привернули до себе увагу орієнталістів. Їх дослідженням і описом займалися Хвольсон, Гаркаві, Штрак,
Куник та інші. У колекціях дослідника виявилося багато цінного матеріалу для вивчення історії і літератури євреїв Передньої Азії і Єгипту,
однак дуже мало пам’яток, що стосувалися історії кримських караїмів, причому останні мали порівняно пізніше походження.
Уже після смерті Фірковича гебраїст Авраам Якович Гаркаві написав фундаментальну працю «Староєврейські пам’ятники з Криму», у якій звинуватив його у фальсифікації. Мовляв, Фіркович, захопившись ідеєю довести, що караїми оселилися в Криму ще до Різдва
Христового і не брали участі в розп’ятті Спасителя, тому не повинні піддаватися однаковим з євреями обмеженням, зробив зміни в
датах та іменах на деяких рукописах і надгробках. У 1870–1880 рр.
достовірність цих пам’яток викликала обширну полеміку.
З цього приводу цікавою є думка В. Лебедєва. Досліджуючи ці
рукописи, він дійшов висновку, що насправді немає підстав для
того, щоб наявні в колекції малочисельні підробки приписувати
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Фірковичу. Швидше всього – це справа рук попередніх власників,
котрі таким чином розраховували збільшити ціну манускриптів.
Авраам Фіркович був одним з останніх представників вчених
середньовічного типу, котрі, чудово знаючи Святе Письмо, могли
дослівно по пам’яті відтворювати цілі глави. У побуті Авраам Фіркович прагнув дотримуватися традиційних релігійних норм. Педантично відстоював усі звичаї і обряди своєї релігії. У його будинку панувала старозавітна патріархальність. Його шанували в поважних
караїмських колах.
Під кінець життя Авраам Фіркович не встояв перед спокусою
одружитися на шістнадцятирічній дівчині. Проте через свій намір він
зіткнувся з відкритим невдоволенням караїмської общини і вимушений був відступити. У 1874 р. Фіркович помер у Чуфут-Кале, де жив з
1865 р., і був похований на старому караїмському кладовищі. На цьому й скінчився земний шлях великого караїма Авраама Фірковича.
Андрій Петрик
Література:
Гайдай Л. І. Абрахам Фіркович (1786–1874) / Л. І. Гайдай // Минуле і сучасне Волині : історичні постаті краю : тези доп. та повідомл. V Волин. іст.краєзн. конф. – Луцьк, 1991. – С. 61–62.
Вербич В. Луцьк благословив святого отця караїмів / В. Вербич // Сім’я
і дім. Нар. трибуна. – 2005. – 10 лют. – С. 9.
Корецька К. Абрахам Фіркович – найвидатніший караїмський вчений
/ К. Корецька // Нар. трибуна. – 1991. – 6 лип. – С. 6.
Кочубей Ю. Пристрасний збирач спадщини / Ю. Кочубей // Всесвіт.
– 1989. – № 12. – С. 133–136.
***
Енциклопедія історії України / ред. В. Литвин : т. 4. – К. : Наук. думка,
2007. – 518 с.
Про А. Фірковича – с. 104–105.
Фирковичъ (Авраамъ Самуиловичъ) // Энциклопедический словарь / издатели Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ. – С.-Петербургъ, 1902. – Т. XXXVI. – С. 35.
***
Фиркович Авраам Самуилович [Електронний ресурс] : Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний.
– Загол. з екрану.
Фиркович Аврахам [Електронний ресурс] : Электронная еврейская
энциклопедия. – Режим доступу : http://www.eleven.co.il/article/14296,
вільний. – Загол. з екрану.
Находки и загадки Авраама Фирковича. Артём Федорчук [Електронний ресурс] : De omnibus dubitanndum. – Режим доступу : http://sarkel.
ru/istoriya/nahodki_i_zagadki_avraama_ﬁrkovicha_artyom_fedorchuk/,
вільний. – Загол. з екрану.
Фиркович Авраам Самуилович [Електронний ресурс] : Русская история в портрете. – Режим доступу : http://www.rulex.ru/01210040.htm, вільний. – Загол. з екрану.
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4 ЖОВТНЯ
60 років від дня народження Є. Я. Хотимчука (1951) –
українського письменника,
заслуженого журналіста України
Народився Євген Якович Хотимчук 4 жовтня 1951 р. у селі Рудка-Козинська Рожищенського району на Волині. Після закінчення
десятирічки в м. Рожище працював у колгоспі, завідувачем бібліотеки в Рудці-Козинський. Згодом навчався на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка.
Отримавши диплом журналіста, працював у газеті «Радянська
Волинь», перебував на партійній роботі, обіймав посаду відповідального секретаря обласної журналістської організації. Його публікації вирізнялися гостротою та актуальністю.
У 1988 р. енергійний та ініціативний журналіст став організатором проведення Всеукраїнського семінару журналістів з проблем
екології. Значний творчий потенціал Євгена Яковича знайшов своє
відображення в літературі. Одна за одною він написав і видав художні книги: оповідання «Батькова хата» (1989), повість «Спокута»
(1991), роман «Суд» (1994) та інші.
З квітня 1996 р. Євген Якович Хотимчук очолює газету «Вісник
і КО», перший номер якої вийшов тиражем у 3 тисячі примірників.
З часом, внаслідок самовідданої творчої праці керованого ним
колективу, тираж тижневика зріс у десятки разів, газета стала всеукраїнським виданням. Нині її понад вісімдесятитисячний тираж
надходить читачам 11 областей України.
Громадська активність головного редактора популярної газети
посприяла тому, що з 1986 по 2003 рр. він обіймав пост голови обласної організації Національної спілки журналістів України, зараз
– першого заступника голови. Крім того, Є. Я. Хотимчук проводить
велику благодійницьку роботу, організовує допомогу дітям-сиротам, престарілим і знедоленим людям.
Як керівник всеукраїнського видання, яке має вплив на велику
читацьку аудиторію, Євген Якович постійно пропагує патріотичні позиції рубриками в газеті: «Ми – українці», «Вони боролись за
Україну», «Наша гордість», «Пам’ять». Тижневик об’єктивно розповідає про минуле і сьогоденне життя людей в різних областях України, відстоює державність і національні інтереси Батьківщини.
Професійна, громадська і благодійницька діяльність головного редактора тижневика «Вісник і КО» Є. Я. Хотимчука відзначена на
державному рівні. Він удостоєний звання «Заслужений журналіст
України», нагороджений орденом «За заслуги ІІІ ступеня», а також
церковними нагородами.
Надія Троневич
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Література:
Лис В. Там, за порогом : повість / В. Лис ; Хотимчук Є. Батькова хата :
оповідання / Є. Хотимчук. – К. : Молодь, 1989. – 288 с.
Хотимчук Є. Спокута : повість і оповідання / Є. Хотимчук. – Луцьк, 1991.
– 167 с.
Хотимчук Є. Суд : роман, оповідання / Є. Хотимчук. – К. : Укр. письменник, 1993. – 222 с.
Хотимчук Є. А серце плаче і болить / Є. Хотимчук // Вісник і КО : нам
5 років. – Луцьк, 2001. – С. 10–14.
Хотимчук Є. Народе, встань, проснись, роззуй очі! / Є. Хотимчук // Вісник і КО : нам 10 років. – Луцьк, 2006. – С. 76–80.
Хотимчук Є. Чорна кішка : оповідання / Є. Хотимчук // Світязь : літ. зб.
Волин. орг. Спілки письменників України. – К., 1992. – Кн. 1. – С. 88–92.
Хотимчук Є. Андрій Бондарчук – журналіст і просвітитель / Є. Хотимчук // Вісник. – 2006. – 21 груд. – С. 3.
Хотимчук Є. Великий журналіст, великий редактор : п’ять років тому
помер Полікарп Шафета / Є. Хотимчук // Вісник. – 2001. – 29 листоп. – С. 3.
Хотимчук Є. «Віснику і КО» «стукнуло» 7 років. Тираж його за цей час
зріс з 4-х до 59 тисяч / Є. Хотимчук // Вісник. – 2003. – 24 квіт. – С. 4.
Хотимчук Є. Вивезенці : повість у новелах / Є. Хотимчук // Рад. Волинь.
– 1991. – 4, 5 жовт.
Хотимчук Є. Гаряче серце, щире слово : сорок років тому було створено Спілку журналістів України та обл. журналіст. орг. / Є. Хотимчук //
Вісник. – 1999. – 3 черв. – С. 1, 3.
Хотимчук Є. Григорій Байда – хороший журналіст, а ще кращий розповсюджувач газет / Є. Хотимчук // Вісник. – 1997. – 7 серп. – С. 4.
Хотимчук Є. Двійка : новоріч. бувальщина / Є. Хотимчук // Вісник.
– 1997. – 3 січ. – С. 2.
Хотимчук Є. Журналісти – підручні влади чи її контролери? / Є. Хотимчук // Волинь. – 2002. – 25 квіт. ; Вісник. – 2002. – 25 квіт. – С. 13.
Хотимчук Є. Міс «Вісник» – 2001 живе у Хелмі / Є. Хотимчук // Вісник.
– 2001. – 27 груд. – С. 8.
Хотимчук Є. Не витримало серце Петра Пастушака боротьби за свою
правоту і гідність / Є. Хотимчук // Вісник. – 2009. – 6 серп. – С. 1, 4.
Хотимчук Є. Ольга Жарчинська – переможець творчого змагання /
Є. Хотимчук // Вісник. – 2003. – 15 трав. – С. 4.
Хотимчук Є. Починав кар’єру з кур’єра / Є. Хотимчук // Вісник. – 2000.
– 3 лют. – С. 12.
Хотимчук Є. Рік без Крещука / Є. Хотимчук // Вісник. – 2007. – 22 лют.
– С. 3.
Хотимчук Є. Солдатка : новела / Є. Хотимчук // Вісник. – 2002. – 7 берез.
– С. 9.
Хотимчук Є. Сто кроків за десять років до ста тисяч читачів / Є. Хотимчук // Вісник. – 2006. – 20 квіт. – С. 1, 2.
***
Денисюк В. Хотимчук Євген Якович / В. Денисюк // Денисюк В. Журналістика Волині : факти й імена : нариси історії засобів масової інформації
Волині ХХ – початку ХХІ ст. / В. Денисюк. – Луцьк, 2005. – С. 118.
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В когорті «заслужених» поповнення // Віче. – 1999. – 26 серп.
Визнання : обласну журналістську організацію тепер очолює заслужений журналіст України // Волинь. – 1999. – 26 серп.
Данилюк В. Євгена Хотимчука знову обрано головою [обласної організації Національної спілки журналістів України] / В. Данилюк // Віче. – 2000.
– 25 трав. – С. 7.
Драна А. …І прийде судний день / А. Драна // Волинь. – 1995. – 10 серп.
Жарчинська О. Сповідь перед земляками : у Рудці-Козинській відбувся
творчий звіт журналіста й письменника Є. Хотимчука / О. Жарчинська //
Вісник. – 2002. – 21, 28 берез. – С. 8.
Журналісти – кандидати у депутати // Вісник. – 2002. – 28 берез.
Євгену Хотимчуку – 50 // Досвіт. зоря. – 2001. – 4 жовт. – С. 2.
Колеги : головному редактору газети «Вісник і КО» Євгену Хотимчуку
виповнилося 55! // Волинь-нова. – 2006. – 5 жовт. – С. 1.
Колеги : у 50 літ редактор «Вісника» приміряв кашкет прикордонника
// Волинь. – 2001. – 6 жовт. – С. 1.
Крещук С. Лінивими руками жар-птицю не спіймаєш / С. Крещук // Волинь. – 1996. – 3 жовт.
Крещук С. На журналістських перехрестях / С. Крещук // Волинь. –
2001. – 4 жовт. – С. 1.
На зв’язку «Вісник». Відповідає – головний редактор // Вісник. – 2001.
– 4 жовт. – С. 5.
Тридцять літ на службі журналістики // Вісник. – 2005. – 3 лют. – С. 1, 14.
***
Євген Хотимчук // Письменники Лесиного краю : літературознав.
довід. – Луцьк, 1994. – С. 44–45.
Павлюк І. Хотимчук Євген Якович / І. Павлюк // Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. слов. – Львів, 2000. – Вип. 7 – С. 371.
Хотимчук Євген Якович // Хто є хто на Волині : наші земляки : довід.біогр. вид. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 58.

10 ЖОВТНЯ
75 років від дня народження В. А. Наконечного
(1936–2008) – українського архівіста, історика, краєзнавця
Владислав Андрійович Наконечний народився 10 жовтня 1936 р.
в м. Барвінкове Харківської області в сім’ї службовців, яка в 1940 р.
переїхала з батьком – партійним керівником – на Волинь в м. Володимир-Волинський та м. Луцьк. З початком Великої Вітчизняної
війни вони евакуювалися до м. Боготола Красноярського краю, де
перенесли всі труднощі воєнного тилу. 1947 р. родина повернулася
до Луцька, де В. А. Наконечний закінчив середню школу. Працював
певний час лісорубом в Архангельській області РРФСР, допомагаючи стати на ноги сім’ї, у якій було четверо дітей. Після служби у
1955–1957 рр. в лавах Радянської армії та роботи протягом майже
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шести років інструктором у відділі агітації і пропаганди Волинського обкому комсомолу здобув вищу освіту за спеціальністю «Історик-архівіст» у Московському державному історико-архівному
інституті в 1965 р. Працював молодшим науковим співробітником
(з грудня 1957 р.), науковим співробітником (з грудня 1958 р.) архівного відділу Волинського облвиконкому. Архівна справа стала
справою всього життя.
Вищу партійну освіту в 1966–1968 рр. отримав у Вищій партійній школі при Центральному Комітету Компартії України. З того
часу на партійній роботі, спочатку у Волинському обкомі Компартії
України, з серпня 1973 р. по червень 1988 р. – завідувач партійного
архіву Волинського обкому КПУ. Це найбільш насичений і плідний
період наукової діяльності Владислава Андрійовича: розробляється концепція історії обласної парторганізації, створюється під неї
і концепція історії краю ХХ ст., відкриваються меморіали та музеї,
встановлюється ціла мережа пам’ятників, пов’язаних з радянською
та комуністичною історією краю.
Після конфлікту із першим секретарем обкому партії Л. Павленком В. А. Наконечний звільнений з посади і з 1 червня 1988 р. по
листопад 1989 р. працює директором Волинського краєзнавчого
музею. В цей період значно активізується наукова та пропагандистська діяльність музею. Під його керівництвом здійснюється організаційна робота по розробці нової концепції майбутньої експозиції
Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, створюється повноцінна експозиція в новому приміщенні Володимир-Волинського історичного музею, проводиться реконструкція Меморіального комплексу та музею партизанської слави в
с. Лобна Любешівського району тощо.
З 4 листопада 1989 р. до останніх днів життя беззмінно працює
секретарем редакційної колегії та керівником робочої групи по
підготовці та виданню Книги Пам’яті Волинської області. Поряд із
копіткою роботою в архівах України та Росії веде активну пам’яткоохоронну та публіцистичну діяльність, налагоджує тісну співпрацю
із архівами та ветеранськими організаціями Ізраїлю. В 1989 р. долучився до створення при обласному Фонді культури Товариства
єврейської культури, декілька років очолював клуб «Краєзнавець»
при Волинській обласній науковій бібліотеці.
В. Наконечний пов’язав все своє життя із комуністичною ідеологією, був членом Компартії України, обирався секретарем відновленого в 90-х рр. ХХ ст. обкому партії. З лютого 1995 р. по липень
2002 р. працює редактором на громадських засадах щотижневої
газети «Радянська Волинь» – друкованого органу Волинського обкому КПУ. Пише під псевдонімами: «В. Андрійчук», «В. Слобожанін»,
веде на сторінках місцевої преси активну полеміку із суперечливих
і складних питань історії Волині.
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Владислав Андрійович – автор, член авторських колективів і
редколегій, укладач понад 80-ти книг, збірників документів, нарисів, брошур, путівників, довідників, понад півтори тисячі публікацій в пресі різних рівнів, передач на радіо та телебаченні. За його
авторства або співавторства вийшли друком «Нариси історії Волинської обласної партійної організації», «Волею народу», «Волинь
радянська», «Історія Волині», «Луцьку – 900 років», «І наша частка
в Перемозі», «Книга Пам’яті України. Волинська область» в 3-х томах, «Забути не дано», «Еврейское наследие», «Холокост на Волыни:
жертвы и память», «На еврейской волне», «Пам’ять людська не забуде повік», «Імена на скрижалях історії», «Роки… Події… Люди…
Позиція» та ін., підготовлено до друку тритомник «Книга Скорботи
України. Волинська область». Ініціював видання літопису краю із
бібліографією. Певний час викладав у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки.
В. А. Наконечний брав активну участь у створенні меморіальних
комплексів і музеїв в області, в т. ч. Меморіалу Слави в Луцьку (1977),
історії села в Кортелісах (1980) Ратнівського, партизанської слави в
Лопатені (1967) Ківерцівського та Лобні (1971) Любешівського районів, ініціював встановлення понад сорока пам’ятників на місцях
масового знищення німецько-фашистськими загарбниками єврейського населення Волині.
Нагороджений відзнаками ряду країн, зокрема, України та колишнього СРСР: трьома медалями, почесним званням «Відмінник
архівної справи СРСР» (1986), багатьма Почесними Грамотами та
значками.
Науковий та краєзнавчий доробок В. А. Наконечного стосується
різних сторінок і періодів історії Волині, йому притаманний високий професіоналізм, переконлива аргументованість, широка джерельна та архівна база, популярний і доступний широкому загалу
виклад матеріалу. Попри ідеологічну заангажованість Владислав
Наконечний залишався патріотом Волині, літописцем та творцем
краю другої половини ХХ ст., який сміливо відстоював свої позиції,
спонукаючи противників до глибоких джерелознавчих пошуків та
професійної дискусії.
Анатолій Силюк
Література:
Наконечний В. Волинь – криваве поле війни / В. Наконечний. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 143 с.
Наконечный В. На еврейской волне / В. Наконечный – Луцк : Надстырье, 2006. – 180 с.
Наконечний В. А. Роки… Події… Люди… Позиція : наук. та краєзн.
нариси / В. Наконечний. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2006. – 400 с.
Наконечный В. Холокост на Волыни: жертвы и память / В. Наконечный.
– Луцьк, 2003. – 67 с.
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Волынь туристская: путеводитель / В. Т. Денисюк, В. А. Наконечный,
Н. А. Пирожко, А. В. Филатенко. – Львов : Каменяр, 1984. – 96 с. : ил.,
11 л. ил.
Імена на скрижалях історії: біобібліогр. довід. / упоряд. Наконечний В. А.,
Давидова Г. В. – Луцьк : Надстир’я, 2004. – 80 с.
Історія Волині: з найдавніших часів до наших днів / ред. колегія :
О. Г. Михайлюк, Р. А. Арцишевський, Н. В. Бурчак, Б. Й. Заброварний, І. В. Кічий, В. А. Наконечний. – Львів : Вища шк., 1988. – 237 с.
Книга Пам’яті України : Волинська область : у 3 т. / ред. комісія : Онищук П. В., Заброварний Б. Й., Наконечний В. А. [ та ін.]. – Львів : Каменяр,
1995. – Т. 1–3.
Книга Скорботи України : Волинська область : т. 1 / група редколегії :
Наконечний В. А. [ та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 536 с.
Пам’ять людська не забуде повік… : краєзн. довід. / упоряд. Наконечний В. А., Півницький М. Д., Давидова Г. В. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 120 с.
***
Наконечний В. А. Видання Волинської єврейської діаспори / В. А. Наконечний // Минуле і сучасне Волині: краєзнавство: історія, здобутки,
перспективи: тези доп. та повідомл. ІІ регіон. «Велика Волинь» і VI обл.
іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1992. – С. 17–18.
Наконечний В. А. Волинь у полум’ї боротьби / В. А. Наконечний // І наша
частка в Перемозі. – Львів, 1987. – С. 23–29.
Наконечний В. А. Всенародна боротьба на Волині проти німецькофашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1944 рр.)
/ В. А. Наконечний // Минуле і сучасне Волині : (тези доп. та повідомл. Волин. іст.-краєзн. конф.). – Луцьк, 1985. – С. 69–72.
Наконечний В. А. Енциклопедичний довідник «Волинь» – важливе
джерело краєзнавства / В. А. Наконечний // Тези конференції, присвяченої «Атласу історії культури Волинської області». – Луцьк, 1991. – С. 57–59.
Наконечний В. Книга Пам’яті – важливий засіб героїко-патріотичного виховання, цінне джерело для вивчення історії Волині ; Рейди партизанських з’єднань і загонів на Волині в роки Великої Вітчизняної війни
/ В. А. Наконечний // Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні
роки : матеріали наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 50-й річниці Перемоги
над фашизмом. – Луцьк, 1995. – С. 13–14 ; 44.
Наконечний В. А. Командири партизанських загонів на Волині в роки
Великої Вітчизняної війни / В. А. Наконечний // Минуле і сучасне Волині :
іст. постаті краю : тези доп. та повідомл. V Волин. іст.-краєзн. конф. – Луцьк,
1991. – С. 168–169.
Наконечний В. А. Музей села Кортеліси ; Й. Н. Белих ; Мужність і трагедія Клубочина / В. А. Наконечний // Волинський календар, 1992. – Луцьк,
1991. – С. 51–52 ; 56 ; 61–62.
Наконечний В. А. Розборський Олександр Андрійович / В. А. Наконечний // УРЕ. – К., 1983. – Т. 9. – С. 271.
Кудь В. О. Волинь у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. /
В. О. Кудь, В. А. Наконечний // Книга Пам’яті України : Волинська область.
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Наконечний В. Волинь – земля партизанська / В. Наконечний // Рад.
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Наконечний В. Мужність народу : до 60-річчя розгортання масового
партизан. руху на Волині / В. Наконечний // Рад. Волинь. – 2003. – 14 серп.
Наконечний В. Не всі євреї однакові : і в Ізраїлі, і в Україні / В. Наконечний // Волин. газ. + Діаспора. – 2007. – 9 серп. – С. 2.
***
Бортніков В. І. Нариси історії органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (1944–2000 рр.) / В. І. Бортніков, А. І. Пархом’юк.
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Костюченко Л. Ветеран в строю / Л. Костюченко // Справедливість.
– 2006. – 5 жовт.
Наконечний Владислав Андрійович : [некролог ] // Справедливість.
– 2008. – 3 квіт.
Пам’ятаємо, любимо, сумуємо : Наконечний Владислав Андрійович //
Волинь. – 2008. – 5 квіт. – С. 11.
Премія імені Ярослава Галана – нашому видатному земляку, комуністу Владиславу Наконечнему // Рад. Волинь. – 2008. – 26 черв.
***
Бондаренко Г. Наконечний Владислав Андрійович / Г. Бондаренко,
А. Силюк // Краєзнавці України : (сучас. дослідники рідн. краю) : довідник.
– К. ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 150.
Гаврилюк А. Наконечний Владислав Андрійович / А. Гаврилюк // Українські архівісти : бібліогр. довід. – К., 2003. – С. 161–163.

27 ЖОВТНЯ
50 років від дня народження О. В. Куліш (1961) –
генерального директора Волинської
облдержтелерадіокомпанії,
заслуженого журналіста України
Ольга Володимирівна Куліш народилася 27 жовтня 1961 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області в родині робітників. Батьки – Куліш Володимир Федорович, уродженець с. Білосток Луцького району Волинської області і Куліш (Пурдик) Тетяна Григорівна, уродженка с. Соснівка Шумського району Тернопільської області, – були
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репресовані у 1944 р. і після десятилітнього заслання в Норильську
тимчасово мешкали у Кривому Розі. Із 1968 р. родина живе на Волині, у м. Луцьку.
Ольга Володимирівна навчалася у Луцькій середній школі № 1,
яку закінчила із золотою медаллю у 1978 р. Вищу освіту здобула в
Київському політехнічному інституті, спеціальність – звукотехніка
(1978–1984). Проходила стажування у Великобританії (1997), США
(1997), коледжі журналістики Університету штату Джорджія, українська служба «Голосу Америки» (США, 2003).
Працює у Волинській облдержтелерадіокомпанії з 1984 р.: інженер, випусковий редактор, редактор, старший редактор, заступник
головного редактора, головний редактор, заступник генерального
директора з творчих питань, із 2003 р. – перший заступник генерального директора, із листопада 2010 р. – генеральний директор
Волинської ОДТРК.
Разом із колегами О. В. Куліш створювала Волинське державне
телебачення (1992) і була першим керівником телевізійного колективу (1991–1995). Власна творчість пов’язана з політичною журналістикою, а також з художньо-публіцистичним мовленням.
Ольга Володимирівна – голова Луцького прес-клубу реформ, голова Волинського прес-клубу, член правління Волинської організації
Національної спілки журналістів України. Ініціатор проведення багатьох проектів, спрямованих на розвиток волинської журналістики.
Загальнонаціональною програмою «Людина року Волинського краю 2007» О. В. Куліш визнана професіоналом року у номінації
«Журналістика», має відзнаки Держкомтелерадіо України «За заслуги у розвитку інформаційної сфери» усіх трьох ступенів, Почесний
знак Національної спілки журналістів України. Державні нагороди:
заслужений журналіст України (2007 р.), орден Княгині Ольги III ступеня (2010).
Олена Дубень
Література:
Куліш О. Це вже не сон… / О. Куліш // Волинська державна телерадіокомпанія. – Луцьк, 2005. – [С. 15].
Куліш О. М. Я. Романюк : «Волиняни достойні жити краще» / О. Куліш //
Телерадіогазета. – 2010. – 17 лют. – С. 16.
***
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови : Указ Президента України від 13 листоп. 2007 р.
№ 1092 // Уряд. кур’єр. – 2007. – 16 листоп. – С. 6.
Денисюк В. Куліш Ольга Володимирівна / В. Денисюк // Денисюк В.
Журналістика Волині : факти й імена : нариси історії засобів масової інформації Волині ХХ – початку ХХІ ст. / В. Денисюк. – Луцьк, 2005. – С. 308.
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Корнелюк Д. Перший заступник Генерального директора ВОДТРК
Ольга Куліш / Д. Корнелюк // Корнелюк Д. Духовне небо Волині : презентац. альм. / Д. Корнелюк. – Вид. 3-тє, доповн. – Луцьк, 2008. – С. 273.
Доля Г. Розмова з господинею голубих екранів / Г. Доля // Нар. справа.
– 1995. – 17 листоп.
Малімон Н. Рекорди волинських телевізійників / Н. Малімон // Віче.
– 2010. – 22–28 лип. – С. 9.
Ольга Куліш – генеральний директор ВОДТРК // Телерадіогазета. –
2010. – 3 листоп. – С. 1.
Ольга Куліш – генеральний директор Волинської ОДТРК // Волиньнова. – 2010. – 4 листоп. – С. 7.
Ольга Куліш – кавалер ордена Княгині Ольги (ІІІ ступеня) // Телерадіогазета. – 2010. – 25 серп. – С. 1.
Поліщук В. 70 років щоденного літопису краю / В. Поліщук // Волиньнова. – 2010. – 16 листоп. – С. 4.
Сергієнко І. Ольга Куліш : При новій владі працювати стало спокійніше
/ І. Сергієнко // Діалог. – 2010. – 16 груд. – С. 4.
Шалайко С. Тепер ще є і музей… / С. Шалайко // Телерадіогазета. – 2010.
– 7 лип. – С. 1, 2.
Штефко С. Телерадіородина Волині святкувала своє сімдесятиріччя /
С. Штефко // Діалог. – 2010. – 18 листоп. – С. 4.
***
Призначено генерального директора ВОДТРК [Куліш О.] [Електронний ресурс] Волинська державна обласна телерадіокомпанія. – Режим доступу : http://voltv.com.ua, вільний. – Загол. з екрану.
Топ-10 впливових жінок Волині [Куліш О.] [Електронний ресурс]
Волинські новини. – Режим доступу : http://www.volynnews.com/news//
15156/, вільний. – Загол. з екрану.
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4 ЛИСТОПАДА
100 років від дня народження Д. С. Клячківського
(1911–1945) – українського політичного
та військового діяча, командира УПА-«Північ»
Народився Дмитро Семенович Клячківський 4 листопада 1911 р. в
містечку Збараж, що на Тернопільщині. Виховувався у патріотичній
родині. Його батько воював у лавах Січового Стрілецтва. У 1932 р.
Дмитро успішно закінчив Станіславську гімназію, а у 1933 р. – торговельні курси у Львові. Протягом 1934–1935 рр. служив старшим
стрільцем у польській армії.
Друга половина 30-х років ХХ століття у житті Дмитра Клячківського позначена активною участю в українському молодіжному
русі. Його обрали членом первинної Збаразької організації спортивного товариства «Сокіл-Батько», яке перебувало під сильним
впливом нелегальної Організації українських націоналістів. Одночасно, з 1935 до 1938, працював продавцем крамниці «Народна
торгівля» міста Збаража. У 1937 р. ненадовго був ув’язнений польською Фемідою за підозрою в належності до ОУН.
Процес радянізації Західної України, розпочатий після подій 17
вересня 1939 р., зробив «Блонда» (тогочасний псевдонім Дмитра
Клячківського) непримиренним ворогом нової влади. У 1940 р. він
став провідником юнацтва Станіславського обласного проводу
ОУН(б).
У жовтні 1940 р. Дмитра – «Блонда» було заарештовано. Разом з
іншими 58-ма ув’язненими членами ОУН(б) він постав перед судом
на політичному процесі у Львові, що відбувся 17–19 січня 1941 р. і
увійшов до історії як «Процес над Другою екзекутивою (проводом)
ОУН». Засуджений до смертної кари, яку пізніше замінили на 10 років
ув’язнення і 5 років заслання. У перший день війни Дмитра Клячківського перевезли з в’язниці у Львові до тюрми в Бердичеві. 6 липня
1941 р., коли до Бердичева наблизився фронт, енкаведисти підпалили
тюрму і закидали камери гранатами. Оунівці під керівництвом Дмитра
Клячківського розбили двері окремих камер і вирвалися на волю.
У вересні 1941 р. заступник Степана Бандери Микола Лебедь
вирішив відрядити на Волинь Дмитра Клячківського – «Охріма»,
аби він очолив роботу місцевого підпілля, залучив до лав організації нові кадри і реорганізував основні напрями роботи. Вже на
початку 1942 р. Дмитро Клячківський обіймав посаду крайового провідника ОУН(б) Волині та Полісся. В квітні 1942 р. виступив
співорганізатором у селі Рудка-Козинська (Рожищенський район)
наради вищого військового проводу ОУН(б), на якій прийняли рішення про створення УПА. З осені 1942 і до грудня 1943 рр. був її
фактичним командувачем: заклав військово-політичні, структурні,
ідеологічні та інші основи повстанської армії.
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На грудень 1943 р. припадає момент завершення першого етапу організації та діяльності УПА, проведення її першої конференції.
Команду над усією УПА прийняв Роман Шухевич. Дмитро Клячківський – «Клим Савур» – став командиром Генерального воєнного
округу УПА-«Північ» (первісна УПА в північно-західних землях Полісся і Волині). Загинув Дмитро Клячківський у бою з 233-м особливим батальйоном НКВС на Оржівських хуторах Клеванського району Рівненської області 12 лютого 1945 р.
Рішенням Української Головної Визвольної Ради від 8 лютого
1946 р. Дмитрові Кячківському посмертно надано військове звання
«полковник УПА» і нагороджено Золотим хрестом бойової заслуги
1-го класу. Ще одне посмертне нагородження відбулося 11 жовтня
1952 р., коли за наказом Головного командира УПА і керівника проводу ОУН(б) Василя Кука – «Леміша» полковника «Клима Савура»
відзначили Золотим хрестом заслуги. Про командира УПА-«Північ»
місцеве населення та повстанці склали кілька пісень: «Гордою будь,
земле Волині», «Гей, бували хмари та бували бурі» та інші.
На початку 90-х років ХХ століття пам’ятним хрестом і символічною могилою позначено місце поблизу сіл Оржів та Суськ, яке
Д. Клячківський зросив своєю кров’ю. У 1992 р. на честь «Клима Савура» була названа одна з вулиць міста Луцька.
Сергій Лис
Література:
Дмитро Клячківський (Клим Савур) : перший Головнокомандуючий
УПА // Ось де, люди наша слава! : провідні діячі та старшини ОУН–УПА :
комплект портретів. – Луцьк : Терен, 2008.
Дмитрук В. Вони боролися за волю України / В. Дмитрук. – Луцьк,
Волин. обл. друк., 2007. – 1070 с.
Про Д. Клячківського (Клима Савура) – див. Іменний покажчик (с. 1040).
Борець Ю. Дмитро Клячківський – «Клим Савур» / Ю. Борець // Борець Ю.
Шляхами лицарів ідеї і чину / Ю. Борець. – [Б. в, б. р.] – С. 167–168.
Літопис УПА : Волинь, Полісся, Поділля, 1944–1946 : документи і матеріали : т. 8. – К. ; Торонто, 2006. – 1445 с.
Про Д. Клячківського – див. Індекс.
Марчук І. В. Командир УПА-«Північ» Дмитро Клячківський «Клим Савур» / І. В. Марчук. – Рівне : Олег Зень, 2009. – 168 с.
Беземський Г. Провідник ОУН і командир УПА / Г. Беземський // Нар.
справа. – 2002. – 10 жовт. – С. 15.
Бондарук Л. Його судили поляки, переслідували німці, вбило НКВД… /
Л. Бондарук // Віче. – 1995. – 10 лют. – С. 5.
Вєдєнєєв Д. Пастка для «щура» : 4 листопада одному з засновників УПА
Дмитрові Клячківському виповнилося 95 років / Д. Вєдєнєєв // Дзеркало
тижня. – 2006. – 4 листоп. – С. 21.
Вербич В. Воскресаймо пам’яттю, якщо не хочемо померти в Гулагах /
В. Вербич // Нар. трибуна. – 1995. – 14 лют. – С. 2, 7.
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Гуменюк А. Віднайдено місце захоронення Клима Савура / А. Гуменюк
// Укр. Слово. – 2002. – № 3. – С. 11.
Данилюк В. І тоді сержант НКВД підніс до плеча карабін… / В. Данилюк
// Віче. – 2003. – 6 лют. – С. 4.
Коломис М. Пам’яті легендарного командира / М. Коломис // Слово і
діло. – 2006. – 3 берез.
Лис В. Вшанували пам’ять Клима Савура / В. Лис // Волинь. – 1995. – 16 лют.
Матвій А. Повертаючись думками… : 60 років тому / А. Матвій // Визвол. шлях. – 2004. – Кн. 8. – С. 107–112.
Наумчик О. Перший головний командувач УПА / О. Наумчик // Волинь.
– 2000. – 10 лют.
Романюк Н. «За святую правду розбійник не стане» / Н. Романюк //
Україна молода. – 1995. – 21 лют.
***
Лисенко О. Є. Клячківський Роман-Дмитро / О. Є. Лисенко // Енциклопедія історії України. – К., 2007. – Т. 4. – С. 357–358.
Підкова І. Клячківський Роман-Дмитро (псевдо Клим Савур) / І. Підкова
// Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 313–314.

17 ЛИСТОПАДА
200 років від дня народження М. Д. Іванішева
(1811–1874) – українського історика і правознавця
Микола Дмитрович Іванішев народився 17 листопада 1811 р.
в м. Києві в сім’ї священика. Освіту здобув у Київських духовному
училищі (1820) та духовній семінарії (1828), вищу – в Головному
педагогічному інституті у Санкт-Петербурзі (1835). Після закінчення філософсько-юридичного відділення М. Д. Іванішев пройшов стажування спочатку в Берлінському, а потім – Празькому
університетах, де під керівництвом учених-славістів Й. Юнґмана,
П. Шафарика та В. Ганки вивчав давньоруське право та палеографію. З кінця 1838 р. працював у Київському університеті, займаючи
посади професора (з 1840 р. – екстраординарного, з 1842 по 1865
рр. – ординарного), декана юридичного факультету (1848–1862) та
ректора (1862–1865). В липні 1840 р. захистив докторську дисертацію «Про плату за вбивство в давньоруському та інших слов’янських законодавствах в порівнянні із германською вирою», вперше
утверджуючи в російській науці порівняльно-історичний підхід.
З 1843 р. займається історією «Південно-Західного краю», тобто
українських земель. Як неодноразово підкреслювали сучасники,
Микола Дмитрович був більше істориком, ніж правником. Разом із
М. Максимовичем він поділив «честь створення науки руської південно-західної історії».
Микола Іванішев – один із фундаторів Київської археографічної
комісії, понад 20 років працював у ній на різних посадах: діловод,
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редактор юридичних пам’яток, головний редактор і заступник голови. За час роботи в комісії під його редакцією і за безпосередньої
участі видано чотири томи «Пам’яток», три томи «Літопису Величкa»,
«Літопис Граб’янки» і майже всі (до 1885 р.) томи «Архива Юго-Западной России», «Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в
Литве и на Волыни» (1849). Одночасно від січня 1839 р. був інспектором Київського учбового округу, викладав у Київському інституті
шляхетних дівчат (1841–1850). М. Іванішеву належить велика заслуга в створенні в 1852 р. при Київському університеті Центрального
архіву давніх актів, де відразу зосередилось 5582 актові книги і
454 979 інших документів. У 1865–1867 рр. працював у Варшаві, Любліні,
Берліні, Парижі з метою вивчення судової практики. Взимку 1867 р. подав у відставку й вернувся до Києва. Брав участь у роботі Київського
комітету зі збору старожитностей, був членом комісії з опису губерній Київського учбового округу. Автор низки праць, серед них – «Відомості про початок унії», «Копні суди в Україні», «Матеріали для історії
Малоросії». Помер 26 жовтня 1874 р. і похований у м. Києві.
Наукова доля М. Іванішева тісно пов’язана із волинським краєм.
Ряд дослідників виводять родове коріння Іванішевих (Іваницьких)
із середовища «малоросійських дворян» с. Іваничі Володимир-Волинського повіту ще з ХVI ст. Для обстеження архівосховищ та збору
документів історик відвідував Волинь в 1849, 1850, 1852, 1855 рр.
Дослідник вперше звернув увагу на збір і вивчення комплексів судово-адміністративних гродських книг XVI–XVIII ст. як історичного
джерела. Сотні зібраних документів і матеріалів були опрацьовані і опубліковані у виданнях археографічної комісії. Особливе зацікавлення у волинських дослідників викликає двотомник «Жизнь
князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни», де поміщено 159 документів із паралельним російським перекладом із
луцьких, володимирських, кременецьких актових книг та Ковельського повітового суду. Видання супроводжує ґрунтовна розвідь
про князя та його волинський період життя. В 1848 р. М. Іванішев
під час експедиції до Ковельського повіту відвідав населені пункти
за маршрутом: Ковель – Вербка – Секунь – Вижва – Смідин – Миляновичі, в результаті чого з’явився перший краєзнавчий нарис про
Ковельський повіт.
Миколу Іванішева сучасники називали «генералом від археології». В 1845 р. разом із Т. Г. Шевченком він вів розкопки кургану
Перепетиха. На Волині відомі його дослідження поховання А. Курбського на території колишнього Вербського монастиря в 1848 р.
та в 1855 р. – гробниць «великих князів литовських» на території
Луцького замку.
Діяльність М. Іванішева займає помітне місце в становленні
української історичної науки, джерелознавства, архівознавства та
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правознавства, зібрані та збережені документальні пам’ятки XVI
– XVIII ст. і сьогодні залишаються основою для дослідження історії
України, зокрема, Волині.
Анатолій Силюк
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30 ЛИСТОПАДА
50 років від дня народження О. О. Стадника (1961) –
художнього керівника Волинського державного
академічного народного хору,
заслуженого діяча мистецтв України
Олександр Олександрович Стадник народився 30 листопада
1961 р. в селі Руська Поляна на Черкащині у сім’ї, де завжди шанувалась українська пісня. Батько Олександр Стадник-старший – відомий хормейстер і композитор, багато пісень якого пішли в народ
і нерідко оголошуються як народні. Він частину свого життя присвятив Черкаському народному хору, у якому працював художнім
керівником. То ж іще з дитинства Олександр Стадник-молодший
перебував у мистецькому середовищі. Саме завдяки батькам, які
зуміли допомогти у виборі подальшої життєвої стежки, після закінчення місцевої школи вступив до музичного училища в Черкасах,
а пізніше і до консерваторії в Києві на факультет хорового диригування. Вчився старанно і наполегливо, бо поталанило набиратися
знань у великих вчителів, метрів своєї справи – Павла Муравського
як керівника хору, Лева Венедиктова як викладача диригування.
Творчий шлях Олександра Олександровича розпочався у Чернігівському народному хорі, де вже практично вчився сценічного бачення
народної творчості. У 1989 р. переїхав на Волинь і обійняв посаду головного диригента Волинського народного хору. А з 1993 р. очолив
цей талановитий і неординарний колектив. Як висловився сам
Олександр Стадник, «на Волині було непросто починати. В артистів
був трохи інший світогляд. Але для мене хор – це велика мистецька лабораторія, де мають право творити не лише керівник, а й артисти». За невеликий час він зумів надати Волинському народному
Волинь

122

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

КАЛЕНДАР

7 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

хору власне обличчя, особливий, притаманний лише цій частині
України репертуар, нове звучання. Вдалося в дружній робочій атмосфері знайти необхідне порозуміння не тільки з артистами, а й
балетмейстером, керівником оркестру.
Саме на Волині Олександр Стадник відбувся як композитор. Не
один відомий твір був покладений на музику, пройшов обробку,
аранжування і тільки тоді був представлений найсуворішому критику – слухачеві. Особливо улюбленими для волинян є авторські
пісні маестро. Згодом, в кінці 1990-х рр. Олександр Олександрович
став членом Національної ліги українських композиторів. У 1997 р.
– лауреат волинської обласної премії імені Ігоря Стравінського.
А 1998 р. подарував ще одну приємну подію – за особистий внесок
в розвиток культури і мистецтва, за вагомі досягнення у творчості і професійній діяльності удостоєний звання заслуженого діяча
мистецтв України. Основне завдання, яке ставить перед собою та
перед колективом, – нові форми подачі української пісні. Працювати так, щоб всім поколінням вона була цікавою, – як молодим, так
і літнім людям. Для нього важливо не лише подобатись слухачеві,
а й пропустити пісню як дійство через сцену і в танці, музиці. Результат – заповнені концертні зали, щирі овації, збереження того,
що йменує нас як українців. Після кожної нової постановки глядач
усвідомлює – тільки чутлива взаємодія талановитого керівника із
здібними артистами може донести справжню сутність пісні. Олександр Олександрович як мудрий керівник створив у колективі атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, до мистецтва залучається і молоде покоління.
У 2002 р. за видатні досягнення у розвитку українського музичного мистецтва Волинському державному українському народному хору надано статус академічного. Високе досягнення колективу
і, звичайно, керівника. Так винагороджується відданість своїй справі і любов до культури свого народу.
У Олександра Стадника попереду багато цікавих планів. Волинський глядач з нетерпінням чекає на нові дійства, сповнені
особливим теплом, на нові репертуари. На незрівнянний позитив
волинської пісні сподіваються глядачі різних міст України та навіть
далеко за її межами: в Канаді, США, Франції, Італії, Бельгії, Росії та інших країнах світу. Олександр Стадник, щиро сприйнявши духовний
світ Волині, став нашим земляком. Щирий, скромний, приємний
співрозмовник, талановитий композитор, мудрий керівник, патріот
своєї землі та справи життя.
Марія Філонюк
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3 ГРУДНЯ
90 років від дня народження М. О. Царенка (1921–2010) –
заслуженого працівника культури України
20 жовтня 2010 р. згасла зірка відомої на Волині людини, ентузіаста, багаторічного начальника обласного управління культури,
заслуженого працівника культури України Миколи Олександровича Царенка. Доля вділила Миколі Олександровичу довгий земний
шлях, який він пройшов з гідністю, зробивши великий внесок у розвиток культури нашого краю.
Микола Олександрович Царенко народився 3 грудня 1921 р. у
селі Буда Корюківського району Чернігівської області. Ще з дитячих
років він захоплювався грою на різних музичних інструментах. Здобувши педагогічну освіту, юнак у 1940 р. розпочав свій трудовий
шлях вчителем Корюківської середньої школи.
Роботу у школі довелося перервати, оскільки 12 червня 1941 р.
Микола був призваний на службу в армію, де його одразу ж відправили на курси радистів. Військова професія згодилася на війні.
Починаючи з 1942 р. і до кінця Великої Вітчизняної війни Микола
Царенко перебував на фронті. Тут він став начальником радіостанції в авіачастині, де під його керівництвом радисти обслуговували
радянські літаки-штурмовики і винищувачі.
Перемогу зустрів у Прибалтиці, звідки в жовтні 1945 р. й демобілізувався. За проявлений в роки війни героїзм був нагороджений
бойовими нагородами: медалями «За бойові заслуги» та «За перемогу над Німеччиною».
Повернувшись з війни, Микола Царенко продовжив вчителювати у школі, але недовго. Вже у 1946 р. він був направлений на навчання у Харківську партійну школу. Після її закінчення, у тому ж
таки році, трудову діяльність продовжив на Волині. Миколі Олександровичу довелося працювати по партійній лінії спочатку в Турійську. Саме тут він познайомився з Наталією Андріївною, яка стала його вірним супутником на все життя.
Після проходження курсів у Львівській партійній школі Микола
Царенко продовжив працювати у Сенкевичівці, Ковелі і, нарешті,
в Луцьку. Незабаром енергійний, ініціативний працівник був помічений владою і в травні 1962 р. йому доручили очолити обласне
управління культури. Творча енергія Миколи Олександровича була
спрямована на вирішення стратегічного завдання – закладення
фундаменту майбутнього галузі культури.
Микола Олександрович Царенко велику увагу надавав зміцненню матеріально-технічної бази установ культури, розвитку
самодіяльної творчості і професійного мистецтва. З його іменем
пов’язані такі яскраві події культурно-мистецького літопису
краю, як спорудження пам’ятника Лесі Українці в обласному
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центрі, будівництво нового приміщення обласного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, обласної наукової бібліотеки
імені Олени Пчілки, реконструкція будівлі обласної бібліотеки для
юнацтва. Активне будівництво закладів культури – будинків культури і бібліотек – здійснювалося в районних центрах та селах області.
Лише районних будинків культури за ті роки звели сім, а по селах
– важко і перелічити. Але не все давалося так легко. В одному зі своїх інтерв’ю газеті «Волинь» Микола Олександрович згадував: «Міг
би розповідати і розповідати, як сам особисто «діставав» у Москві
тканину для оббивки крісел у театрі, про те, як використали особисте знайомство працівника філармонії Варвари Романівни Шмельової і аж з Сибіру завдяки їй доставили мармур для театру, який
споруджувався».
Саме тоді свої перші творчі кроки зробив Волинський народний хор. Підтримкою Миколи Олександровича користувався й заслужений ансамбль пісні і танцю «Колос». За час його роботи протягом багатьох років область здобувала перші місця в Україні за
багатьма визначальними показниками культурного будівництва.
Обласне управління культури Микола Олександрович Царенко очолював понад двадцять років, до березня 1983 р. За багаторічну плідну роботу у галузі культури, вагомий особистий внесок
у розвиток національного мистецтва був нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора, двома орденами «Знак Пошани»,
у 1976 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
культури України».
Микола Олександрович заряджав ентузіазмом усіх, хто працював поруч. І на заслуженому відпочинку продовжував бути мудрим наставником та добрим порадником нинішнього покоління
працівників культури. Будучи вже поважного віку, він продовжував
займатися активною громадською роботою в обласній організації
інвалідів війни та Збройних сил.
Усе своє життя Микола Царенко працював з людьми і для людей. Найголовніше і найцінніше у його житті, як він сам говорив,
було те, що на життєвій дорозі завжди зустрічалися хороші люди.
З ними Микола Олександрович робив спільну справу, з ними підтримував зв’язки до останніх днів.
Вікторія Білик, Марія Філонюк
Література:
Історія міст і сіл Української РСР : Волинська область / ред. комісія
тому І. С. Клімаш (гол. редкол.), Н. Л. Алєксєєва (заст. гол. редкол.), А. І. Вербівська, І. С. Гайдай, В. О. Замлинський, М. О. Царенко та ін. – К. : Вид-во АН
УРСР, 1970. – 746 с.
Царенко М. Високе покликання / М. Царенко // Рад. Волинь. – 1972.
– 30 лип.
Царенко М. Виховуємо, вчимо / М. Царенко // Культура і життя. – 1966.
– 13 січ.
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Царенко М. Єднають нас труд і пісня / М. Царенко // Соц. культура.
– 1979. – № 5. – С. 6–7.
Царенко М. Краса народного мистецтва / М. Царенко, О. Самохваленко // Рад. Волинь. – 1967. – 16 черв.
Царенко М. Культармієць – боєць за ідейну переконаність / М. Царенко // Рад. Волинь. – 1968. – 25 черв.
Царенко М. Лине пісня над Поліссям / М. Царенко // Культура і життя.
– 1982. – 30 квіт.
Царенко М. Наснага / М. Царенко // Мистецтво. – 1967. – № 3. – С. 2.
Царенко М. Наше спільне багатство / М. Царенко // Рад. Волинь. – 1977.
– 10 верес.
Царенко М. Працівники культури – ленінському ювілею / М. Царенко
// Рад. Волинь. – 1970. – 17 січ.
Царенко М. Розквіт народних талантів / М. Царенко // Рад. Волинь.
– 1969. – 26 верес.
Царенко М. Сяють самоцвітами таланти / М. Царенко // Рад. Волинь.
– 1967. – 21 лют.
***
Про присвоєння керівникам та учасникам художньої самодіяльності
почесних звань Української РСР : Указ Президії Верховної Ради УРСР від
12 верес. 1973 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1973. – № 39. – С. 395.
Денисюк В. Одержимі творчістю : про мистец. та культ.-освіт. училища
Волині / В. Денисюк. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. – 228 с.
Про М. Царенка – с. 29, 66, 88.
Єфіменко В. Співає хор Волинський : спогади / В. Єфіменко // Луцьк :
Волин. обл. друк., 2006. – 64 с.
Про М. Царенка – с. 11–12.
Визнання : не кожного начальника колишні підлеглі називають батьком // Волинь. – 2001. – 13 груд. – С. 1.
Віктор В. Від щирого серця / В. Віктор // Луцьк. замок. – 2001. – 20 груд.
– С. 9.
Не стало Миколи Царенка // Волинь-нова. – 2010. – 21 жовт. – С. 13.
Філатенко А. Патріарх волинської культури / А. Філатенко // Волинь.
– 2001. – 1 груд.
Філатенко А. Прожите і пережите / А. Філатенко // Волинь. – 2006.
– 2 груд. – С. 4.

12 ГРУДНЯ
75 років від дня народження А. І. Бондарчука (1936) –
українського журналіста, письменника
та громадського діяча
Андрій Іванович Бондарчук народився 12 грудня 1936 р. у селі
Сереховичі Старовижівського району (колишній Ковельський
повіт) на Волині в багатодітній селянській сім’ї, котра проживала
на хуторі край села і володіла п’ятьма гектарами поліської землі.
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У 1944 р. батько був засуджений трійкою до десяти років, а в 1945 р.
помер у тюремному госпіталі.
1953 р. А. Бондарчук вступив до Ковельського медичного училища, хоч плани були інші. Після служби в армії працював фельдшером «Швидкої допомоги» у Нововолинську, кріпильником на шахті
№ 3 «Нововолинська», дописував у місцеві газети.
Мрії про творчість привели його на заочне відділення факультету журналістики Львівського держуніверситету ім. Івана Франка.
З 1965 р. – на журналістській роботі: в Локачинській районці «Колгоспна правда», Іваничівській райгазеті «Колос». Після закінчення
ВПШ при ЦК КПУ (1971) був направлений в обласну газету «Радянська Волинь». Там працював завідувачем відділу сільського господарства. З 1976 р. – власкор республіканської газети «Правда України» по Волинській і Рівненській областях.
У республіканській і всесоюзній пресі підіймав гострі, актуальні питання. Зокрема, публікації 1986–1989 рр. про зловживання
партійної номенклатури в області викликали великий суспільний
резонанс, сприяли тому, що на виборах до Верховної Ради України у 1990 р. виборці Горохівського виборчого округу № 44 віддали
перевагу журналісту перед партноменклатурними кандидатами
і обрали його народним депутатом України. Був єдиним корінним
волинянином серед волинської депутації. Редакційна колегія всесоюзної газети «Сельская жизнь» 1989 р. нагородила Андрія Бондарчука Почесною грамотою «За громадянську мужність».
У Верховній Раді Андрій Бондарчук став автором кількох надзвичайно важливих законопроектів. Ще у травні 1990 р., у своєму
першому виступі на сесії, він поставив питання про нові державні
свята – Різдво, Великдень і Трійцю. Наприкінці того ж року ці свята,
завдяки його наполегливості, було визнано державними. Ще одним
досягненням Андрія Бондарчука є прийняття закону, за яким солдати останнього воєнного призову визнані учасниками бойових дій.
Був членом Конституційної комісії, головою підкомісії з питань ЗМІ,
секретарем Тимчасової комісії по боротьбі з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом, яка потім стала постійною.
Після завершення депутатської каденції був представником Національної ради з питань телебачення і радіомовлення по Західному регіону України, власкором газети «Независимость». Член Національної спілки журналістів України.
А. І. Бондарчук мешкає в Луцьку. Веде активну громадсько-політичну, творчу діяльність, очолює Волинське крайове братство
Святого апостола Андрія Первозваного (Луцьке Хрестовоздвиженське), обласний осередок Асоціації народних депутатів України. Створив музей історії Луцького Братства. Ініціював відродження і реконструкцію некрополю перших братчиків. Доклав зусиль
для повернення в українську культуру ряду писемних пам’яток
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середньовіччя, зокрема «Пом’яник» Братства 1618 р., «Світ, розглянутий
по частинах» Данила Братковського, що був виданий у Кракові 1697 р., «Лямент по отцю Іоану Василевичу, написаний в Луцьку року 1628-го» тощо.
А. І. Бондарчук є автором книги «Знімали у тайзі кіно про хліб»
– повісті про жахливі дні Голодомору, збірки повістей, новел, оповідань «Стежки до хати», документально-публіцистичного видання «Обірване коріння нації. Волинська хрестоматія», кіносценарію
«Волинська Голгофа Братковського». У 2008 р. він став членом Національної спілки письменників України. Андрій Бондарчук – лауреат
обласних премій: літературно-мистецької імені Агатангела Кримського і журналістської імені Полікарпа Шафети, дипломант Всеукраїнського конкурсу короткометражних фільмів на історичну тематику. Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ і ІІ ступенів (1997,
2008), рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня, Золотою
медаллю журналістики, пам’ятним знаком «Гвардія Революції», Почесною грамотою Верховної Ради України, удостоєний звання «Почесний громадянин Волині».
Сергій Лис
Література:
Бондарчук А. Знімали у тайзі кіно про хліб : повість / А. Бондарчук.
– Луцьк : Терен, 2004. – 80 с.
Бондарчук А. Обірване коріння нації : Волинська хрестоматія / А. Бондарчук. – Луцьк : Терен, 2010. – 916 с.
Бондарчук А. Останній поклик війни / А. Бондарчук, О. Багнюк. – Луцьк :
Вісник і КО, 2009. – 36 с.
Бондарчук А. Стежки до хати : повісті, оповідання, замальовки, новели, розповіді / А. Бондарчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 195 с.
Братковський Д. Світ, по частинах розглянутий : фототип. вид. /
Д. Братковський ; організатор проекту, відп. за вип. А. Бондарчук. – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2004. – 464 с.
Лямент по отцю Іоану Василевичу, написаний в Луцьку року 1628-го :
фототипія, переклади, дослідження / організатор проекту, відп. за вип.
А. Бондарчук. – Луцьк : Зоря, 2008. – 112 с.
Пом’яник : від року 1618 і далі / координатор проекту А. Бондарчук.
– Луцьк : Волин. обл. друк., 2000. – 70 с.
***
Бондарчук А. Знищене село Грива в контексті історії Камінь-Каширського району до 1952 року ; Микола Коніщук. Відомий і невідомий ; Так будували «комунізм» ; Провісники лиха / А. Бондарчук // Минуле і сучасне Волині
та Полісся : сторінки історії Камінь-Каширщини : матеріали XXXVII Всеукр.
іст.-краєзн. наук. конф. – Луцьк, 2010. – С. 174–204 ; 204–210 ; 210–216 ; 216–219.
Бондарчук А. Обірване коріння ; Прозріння Фрола Коніщука / А. Бондарчук // Світязь : альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письм. України. – Луцьк,
2009. – Вип. 15. – С. 101–108 ; 109–117.
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Бондарчук А. Покута : новела ; оповідання / А. Бондарчук // На берегах
Вижівки. – Луцьк, 2008. – С. 10–24.
Бондарчук А. Хрестовоздвиженське братство в контексті діяльності
його правонаступника / А. Бондарчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Луцька міська громада : історія, традиції, люди : матеріали XXVI Волин.
обл. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 16-й річниці Незалежності України,
510-й річниці надання м. Луцьку Магдебурзького права і 390-й річниці
створення Луцького православного братства. – Луцьк, 2007. – С. 151–159.
Бондарчук А. Мужні борці за нашу віру : діяльність Луцького Хрестовоздвиженського братства – яскрава сторінка в історії древнього Лучеська і Волині / А. Бондарчук // Волинь-нова. – 2010. – 11 листоп. – С. 7.
Бондарчук А. Підкова : повість / А. Бондарчук // Волинь. – 2007. – Ч. 8.
– С. 155–172.
***
Андрій Бондарчук : Хай кожен засвітить свою свічку і тоді зникне темрява : письм. про себе // Волинь літературна : наші сучасники : зб. матеріалів про письм. Волині, членів Нац. спілки письм. України. – Луцьк, 2010.
– С. 4–6 ; 7–13.
Андрій Іванович Бондарчук // На берегах Вижівки. – Луцьк, 2008. – С. 9.
Денисюк В. Бондарчук Андрій Іванович / В. Денисюк // Денисюк В. Журналістика Волині : факти й імена : нариси історії засобів масової інформації
Волині ХХ – початку ХХІ ст. / В. Денисюк. – Луцьк, 2005. – С. 109–110.
Залевський В. У велику політику – через журналістику / В. Залевський ;
Крощук Л. З чого починається Батьківщина : літературна творчість виходців з села як елемент вивчення і виховання в школі / Л. Крощук // Минуле
і сучасне Волині та Полісся : Сереховичі та Старовижівщина в історії України, Волині та Полісся : матеріали XXI Волин. обл. наук.-прак. іст.-краєзн.
конф., присвяч. 15-й річниці Незалежності України та 505-річчю першої
писемної згадки про с. Сереховичі. – Луцьк, 2006. – С. 69–77 ; 85–86.
Силюк А. Андрій Іванович Бондарчук : спроба портрета / А. Силюк,
Г. Бондаренко // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Старовижівщина з
глибини століть: матеріали XXVIII Волин. обл. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 17 річниці Незалежності України та 500-річчю першої писемної згадки про Стару Вижівку та Нову Вижву. – Луцьк, 2008. – С. 82–87.
Вербич В. Під знаком імені Андрія Первозваного / В. Вербич // Сім’я і
дім. Нар. трибуна. – 2006. – 14 груд. – С. 5.
Вербич В. Щоб ще раз не піднятися на Голгофу / В. Вербич // Сім’я і дім.
Нар. трибуна. – 2004. – 16 верес. – С. 9.
Гуменюк Н. І житній хліб при золотій свічі… / Н. Гуменюк // Віче. – 2004.
– 25 листоп. – С. 3, 7.
Клімчук Л. Вручено обласні іменні премії / Л. Клімчук // Луцьк. замок.
– 2006. – 12 жовт. – С. 4.
Крощук Л. Нове ім’я на літературному обрії / Л. Крощук // Сіл. новини.
– 2005. –18 січ.
Лис В. Перший демократичний український парламент / В. Лис // Волинь-нова. – 2010. – 15 трав. – С. 7.
Максимець О. Стежки до рідної хати / О. Максимець // Луцьк. замок.
– 2006. – 19 жовт. – С. 12.
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Мандзюк Ф. Стежки-дороги Андрія Бондарчука / Ф. Мандзюк // Луцьк.
замок. – 2006. – 14 груд. – С. 12.
Нагорний О. Тернисті і щасливі стежки Андрія Бондарчука / О. Нагорний // Волинь-нова. – 2006. – 12 груд.
Філатенко А. У колеги – ювілей / А. Філатенко // Волинь-нова. – 2006.
– 16 груд. – С. 1.
Творчі спілки : у волинських письменників – поповнення // Волиньнова. – 2007. – 6 листоп. – С. 2.
Хотимчук Є. Андрій Бондарчук – журналіст і просвітитель / Є. Хотимчук // Вісник. – 2006. – 21 груд. – С. 3.
***
Андрій Бондарчук // Письменники Волині : довід. Волин. обл. орг. Нац.
спілки письм. України. – Луцьк, 2010. – С. 3–5.
Пащук І. Бондарчук Андрій Іванович / І. Пащук // Пащук І. Літературнокраєзнавча енциклопедія Рівненщини / Пащук І. – Рівне, 2005. – С. 22–23.

17 ГРУДНЯ
60 років від дня народження М. В. Приймака (1951–2003) –
українського діяча культури,
заслуженого працівника культури України
Микола Васильович Приймак народився 17 грудня 1951 р. у передмісті Луцька – с. Липини Луцького району. Середню освіту здобув у
1959–1969 рр. у Луцькій міській середній школі № 10. Із 1965 по 1969 рр.
успішно навчався у Луцькій дитячій художній школі. В серпні 1969 р. розпочав трудову діяльність на Луцькому електроапаратному заводі, де
працював на різних робітничих посадах до серпня 1973 р. У 1969–
1971 рр. проходив дійсну військову службу в Тамбовському вищому
військово-авіаційному училищі імені М. Раскової.
З 1973 по 1977 рр. навчався у Київському державному інституті
культури імені О. Корнійчука за спеціальністю культурно-освітня
робота, де отримав кваліфікацію – клубний працівник вищої категорії та керівник театрального колективу. Повернувся на рідну Волинь. З цього часу його ім’я пов’язане із культурою та мистецтвом
Волинського краю. Молодого фахівця Волинське обласне управління культури направляє на посаду методиста, а з жовтня 1978 р. –
старшого методиста клубного відділу Обласного будинку народної
творчості. В зв’язку з його реорганізацією 1979 р. в Обласний науково-методичний центр народної творчості і культурно-освітньої
роботи призначений на посаду завідуючого відділом організації і
методики клубної роботи. Микола Приймак активно впроваджує
нові підходи до клубної роботи, відстоює народні звичаї та обряди,
український та волинський фольклор як основу культурно-освітньої, дозвіллєвої і виховної роботи районних та сільських будинків
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культури, клубів. В квітні 1981 р. призначений заступником директора, а з 1985 р. – директором Волинського центру народної творчості.
У листопаді 1996 р. М. В. Приймака призначено на посаду начальника управління культури Волинської обласної державної адміністрації. Кваліфікований спеціаліст, здібний, вмілий організатор
та керівник, він професійно спрямував роботу працівників культури і мистецтва області на пошук нетрадиційних форм культурнопросвітницької роботи, організації дозвілля населення, розвитку
творчості. Його завжди вирізняла активна громадська позиція,
творча ініціатива, увага до ходу державотворчих процесів в галузі
культури. В складні для культури краю 90-ті роки ХХ ст. він зумів
зберегти культурно-мистецький арсенал Волині, беручи особисту
участь в долі кожного колективу, клубної, бібліотечної, музейної чи
театральної установи, окремих працівників. У період його каденції
набув європейського вигляду Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки, збудовано нове приміщення для
Музею волинської ікони, куди у вересні 2000 р. було передано унікальну пам’ятку української і світової культури – ікону Холмської
Богоматері ХІ ст., розпочато ремонти обласних музично-драматичного театру та наукової бібліотеки тощо.
М. В. Приймак започаткував обласне свято народної творчості
«Волинські візерунки», огляд-конкурс народно-інструментальної
музики «Калинова сопілка», брав участь у проведенні театрального
конкурсу на приз Наталії Ужвій, оглядів родинних ансамблів та різного роду фольклорних свят, обласних оглядів-конкурсів народної
інструментальної музики, кобзарського мистецтва, духової музики
та народного танцю.
Микола Васильович зробив вагомий внесок в організацію і наповнив новим змістом проведення на Волині традиційних Міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня», Міжнародного конкурсу вокально-хорового мистецтва імені Лесі Українки, Міжнародного фестивалю музичного мистецтва «Стравінський
та Україна», Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Різдвяна
містерія» (на базі обласного театру ляльок), які і сьогодні популярні
серед волинян та відомі в багатьох країнах світу.
Дбаючи про долю української культури, М. Приймак надавав
особливу увагу розвитку дитячої художньої творчості та вихованню підростаючого покоління на кращих зразках національного
класичного мистецтва і народної творчості. Традиційними стали на
Волині фестивалі дитячої фольклорної творчості «Волинська веселка», молодих виконавців «Золота підкова» та обласний конкурс за
програмою Всеукраїнського фонду культури «Нові імена України».
Творчою вершиною Миколи Приймака як організатора культури, режисера і талановитого українського митця стали творчі
звіти майстрів мистецтв і самодіяльних колективів Волині на сцеВолинь

132

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

КАЛЕНДАР

7 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

ні Палацу культури «Україна» в м. Києві у серпні 1999 р. і березні
2001 р. в рамках Всеукраїнського фестивалю народної творчості та
майстрів мистецтв. Концертне дійство вражало професійною продуманістю програми та репертуару, вмілим підбором колективів та
окремих виконавців, з високим естетичним смаком оформленою
сценою, а фольклорно-етнографічним композиціям та музичним
номерам столична публіка аплодувала стоячи.
Вагомим є внесок М. В. Приймака у розвиток культури нашого Волинського краю. У серпні 1999 р. в Києві, під час творчого
звіту Волинської області, було оголошено про присвоєння йому
почесного звання заслуженого працівника культури України. Неодноразово Микола Васильович висувався громадськістю області
і протягом ряду років ставав переможцем та лауреатом обласного
рейтингового конкурсу «Крило натхнення» у номінації «Діяч культури року».
Після виснажливої хвороби, у розквіті творчих сил, на 52-му
році життя 24 січня 2003 р. М. В. Приймака не стало. Похований в
рідному селі.
Яскраве творче життя, багатогранна адміністративна, культурно-освітня і мистецька діяльність М. В. Приймака є зразком самовідданого служіння українській культурі, безмежної синівської любові до Волині та її людей.
Анатолій Силюк
Література:
Приймак М. Розвиток транскордонного співробітництва у сфері культури Єврорегіону «Буг» / М. Приймак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: проблеми і перспективи транскордон. співробітництва в аспекті процесів європ. інтеграції. – Львів – Луцьк, 2000. – Вип. XV.
– С. 137–139.
Приймак М. Берегинею буде Ніна Матвієнко, оберегом – Василь Зінкевич / М. Приймак, Н. Гуменюк // Віче. – 1998. – 21 трав. – С. 28.
Приймак М. Краса народжується у співпраці // Віче. – 1999. – 9 верес.
Приймак М. В. Пріоритети і реалії // Укр. культура. – 2001. – № 7. – С. 8–9.
***
Філатенко А. Благослови, «Берегине», нашу Україну! / А. Філатенко //
Волинь у нашій долі. – Луцьк, 1997. – С. 124–129.
Алєксєєв В. Тріумф пісенної Волині / В. Алєксєєв // Досвіт. зоря. – 2001.
– 8 берез. – С. 2.
Буравський М. «Душа Волині піснею цвіте» / М. Буравський // Культура
і життя. – 2001. – 23 берез.
Вербич В. Коли навіть смерть безсила / В. Вербич // Сім’я і дім. Нар.
трибуна. – 2004. – 22 січ.
Гуменюк Н. Микола Приймак : художник, режисер і… футболіст / Н. Гуменюк // Віче. – 2001. – 13 груд.
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Корецька К. Ішли дівоньки в долину ламати калину та й зайшли до
Луцька / К. Корецька, Б. Самохваленко, М. Приймак // Нар. трибуна. – 1993.
– 10 лип. – С. 2.
Митець, патріот, син України // Волинь. – 2003. – 4 берез.
Нагороди : високе визнання волинських митців // Волинь. – 1999.
– 17 серп.
Пам’ятаємо, шануємо // Віче. – 2004. – 22 січ.
Приймак Микола Васильович: [некролог] // Волинь. – 2003. – 25 січ.
Станішевський Ю. Весняна рапсодія Волині / Ю. Станішевський // Уряд.
кур’єр. – 2001. – 6 берез. – С. 3.
Філатенко А. Микола Приймак : «Мене цікавить все, чим живе Волинь»
// Волинь. – 2001. – 15 груд.
Філатенко А. Прощання з Миколою Приймаком // Волинь. – 2003. – 28 січ.
Чуб І. Кращі люди призначають побачення / І. Чуб // Віче. – 2000.
– 16 берез. – С. 15.

23 ГРУДНЯ
50 років від дня народження В. Д. Слапчука (1961) –
українського письменника, лауреата Національної
премії України імені Тараса Шевченка,
заслуженого діяча мистецтв України
Слапчук Василь Дмитрович народився 23 грудня 1961 р. в
селі Новий Зборишів на Горохівщині. Середню освіту здобував у
Лобачівській середній школі, далі навчався у технічному училищі № 1 міста Луцька, працював шліфувальником на автозаводі
«Комунар» у Запоріжжі.
У 1980 р. Василь Слапчук був призваний до війська. Пройшов
курс молодого бійця у місті Намангані (Узбекистан), потім – Афган.
З грудня 1980 по червень 1981 рр. – мотострілкова бригада у місті
Джелалабад. Служив у третьому батальйоні, який кидали на виручку передусім тим, кого «притискали» моджахеди. В червні 1981 р. під
час бойової операції був тяжко поранений. Куля пошкодила хребет
і Василь втратив змогу ходити. Нагороджений орденом Червоної
Зірки, а вже за часів незалежної України – орденами «За мужність»
ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня.
Упродовж 1988–1993 рр. Василь Слапчук продовжував навчання, здобуваючи вищу освіту на філологічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. Перші
кроки на науково-дослідницькому поприщі зробив під орудою
професора Олександра Рисака, досліджуючи художні особливості
роману Уласа Слапчука «Марія», нині працює над кандидатською
дисертацією.
1991 р. вийшла у світ його перша поетична збірка «Як довго ця
війна тривала». Відтак крок за кроком, книга за книгою наближали
письменника до найвищого визнання його таланту в рідній державі. На Волині відзначений преміями «Надія» (1993), імені Агатангела
Кримського (1997). Всеукраїнського резонансу творчість Василя
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Слапчука набула 1998 р. з виходом книг поезії «Мовчання адресоване мені» та «Укол годинниковою стрілкою».
Далі прийшло визнання у формі багатьох державних, недержавних та міжнародних премій: 1999 р. – Всеукраїнської мистецької
імені Василя Стуса, 2000 р. – фундації Воляників-Швабінських при
Українському вільному університеті у Нью-Йорку (США) за поетичну
книгу «Укол годинниковою стрілкою». Його книжки відзначені також
літературними преміями імені Павла Тичини (2001), «Тріумф» (2001),
імені Івана Огієнка (2002), Богдана-Нестора Лепкого (2002), Бориса
Нечерди (2003) – за «самобутні художні відкриття та утвердження
нових напрямків в українській поезії», Олекси Гірника (2006) – за
«значні успіхи в національно-патріотичному вихованні дітей та молоді, прищепленні їм патріотичного ставлення до української мови»,
Івана Кошелівця (2008). Заслужений діяч мистецтв України (2001).
Найпочеснішого звання – лауреата Національної премії України
імені Тараса Шевченка удостоєний у 2003 р. за книги «Навпроти течії трави» і «Сучок на костурі подорожнього».
На сьогодні творчість Василя Слапчука високо оцінена такими
відомими українськими літературознавцями, як Володимир Базилевський, Євген Баран, Микола Жулинський, Микола Кодак, Михайло Слабошпицький, Петро Сорока, Дмитро Стус, Юрій Шерех-Шевельов та інші. Твори перекладалися іноземними мовами.
Сергій Лис
Література:
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500 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Зілове
Турійського району (1511)
Історична назва – Зєлово, Зhлово, Жиловъ. За філологом В. Шульгачем, назва є похідною від імені Зилъ. Подібні топоніми зустрічаються в Росії, Білорусі і Хорватії.
У писемному джерелі село вперше згадується на поч. XVI ст. як
власність князівського роду Сангушків/Сангушковичів. У листі між
19 і 21 вересня 1511 р. воно віднотоване в описі конфлікту навколо
поділу маєтків між різними гілками цього роду. Саме тоді представники гілки Сангушків Коширських зверталися до польського короля як вищої судової інстанції з проханням прискорити поділ волинських маєтків роду. В документі вказувалося, що Михайло Сангушкович із синами Янушем та Василем (саме цей заклав Ковельську
лінію роду) ще не поділили між собою ряд сіл, і в т. ч. Зілове.
Після поділу сіл власником всього Ковельського маєтку, а в його
числі – Зіловим у складі Миляновицької волості, став вище згаданий кн. Василь Михайлович Сангушко Ковельський. У 1543 р. Василь
Сангушко міняється Ковельським маєтком на білоруські села італійки Бони Сфорца, дружини польського короля Сигізмунда I Старого.
Після смерті Бони, в 1557 р., всі її маєтки успадковує її син – король
Сигізмунд II Август. З 1565 р. Зілове переходить у ленне володіння вигнанцеві з Московії – князеві Андрію Курбському. В селі
урядує котрийсь зі слуг князя.
Під час збору податку в 1583 р. з села Зілове вносять платню від
п’яти з половиною ланів. Лан дорівнював, в основному, волоці (в середньому 30 моргів), але існували так звані селянські лани значно
меншого розміру – близько 7–8 моргів (1 морг – близько 0,7 га).
Після смерті Курбського в 1583 р. Зіловим володіють його рідні.
У 1590 р. село переходить до королівських столових добр, а його
урядниками призначаються намісники короля – ковельські старости. 8 серпня (за ст. ст.) 1591 р. волинський поборця (збирач податків) Дем’ян Гулевич звітував про надходження з Зілового таких
податків: з 13 сільських півланів по 7,5 грошей, з 7 городників по 2
гроша.
У 1629 р. за тарифом подимного податку Зілове все ще належало
королівщині (тобто державі), а платити за 10 сільських димів (дим
– оселя чи двір) мав ковельський староста Станіслав Конєцпольський. Дим – це двір, в якому могло проживати від 6 до 12 осіб. Таким чином, усіх мешканців Зілового могло бути від 60 до 120 осіб.
На середину XIX ст. в Зіловому нараховувалось 27 дворів. Село
лежало при дорозі з Милянович до волосного центру Старі Кошари, складалося з однієї вулиці. Поряд з селом розташовувалось невеличке кладовище. Поблизу села було урочище «Голубець», яке
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містилося у змішаному лісі. Парафіяни села Зілове були приписними до Св. Покровського храму в Миляновичах.
Нині село підпорядковане Миляновичівській сільській раді, що
в Турійському районі.
Олена Бірюліна
Література:
Історія міст і сіл Української РСР : Волинська область. – К. : Вид-во АН
УРСР, 1970. – 747 с.
Про с. Зілове – с. 710.
Ярмолюк З. П. Зілове / З. П. Ярмолюк // Ярмолюк З. П. Від витоків річки
Неретва до озера Сомино : іст.-краєзн. нариси / З. П. Ярмолюк. – Луцьк,
2002. – С. 94–97.
***
Цинкаловський О. Зілове / О. Цинкаловський // Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів до
1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 461.
Шульгач В. П. Зілове/ В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія Волині :
етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 58.
***
Село Зілове : Волинська область, Турійський район [Електронний ресурс] : Верховна Рада України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://
gska2.rada.gov.ua/pls, вільний. – Загол. з екрану.

500 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Клевецьк
Турійського району (1511)
Назву села Клевецьк дослідник волинської ойконімії В. Шульгач
пояснює як похідну від контактного мікротопоніму Клевець, – можливо назви урочища, утвореного від українського діалектного слова кле̍ ве̍ ць (молоток). Таке пояснення збігається з основним заняттям місцевого люду – лісовими промислами.
Клевецьк фігурує в листі князів Сангушковичів – спадкоємців
Дмитра-Сангушка Федоровича (помер 1455 р.), протопласти роду
Сангушків. В документі, датованому між 19 і 21 вересня 1511 р., вказано, що маєтки: «Мєлєновичи, Нюйно, Порыдубы, дворецъ Клєвєцко,
Клєчковичи, Зєлово, Туровичи» – ще не розділені між батьком Михайлом Сангушковичем і його синами Янушем та Василем. Згадані
в документі села, окрім Нуйно, згодом утворили волость з центром
у Миляновичах – власність кн. Василя Михайловича, представника
Ковельської гілки князів Сангушків. Про Клевецьк в 1511 р. є вказівка, що був тоді, фактично, одним загосподареним двором. Очевидно цей двір і поклав початок розбудові села.
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У 1543 р. князь Василь Сангушкович Ковельський міняє весь
свій Ковельський маєток, включно з Миляновецькою волостю, на
білоруські маєтки Бони Сфорца – дружини польського короля.
Після смерті Бони, у 1557 р., всі її маєтки перейшли у власність
її сина – наступного польського короля Сигізмунда II Августа, тобто
державі. У 1564 р. Ковельський маєток отримав втікач від московського царя – князь Андрій Курбський. Після смерті князя Курбського Клевецьком, до 1590 р., володіли його удова Олександра
Семашківна-Курбська і син Дмитро.
Після 1590 р. Миляновицька волость вертається в державну
скарбницю і нею, як усім Ковельським маєтком, опікуються старости – намісники короля. Тоді ж було складено новий інвентар Ковельського староства, в якому вказано, що в с. Клевецьку з 32 «нарізаних» волок – 15 порожніх. Однією волокою, переважно, наділяли один двір, в якому жила одна сім’я або дві-три сім’ї (наприклад,
сім’я батька і сім’ї його одружених синів). Ситуація з порожніми волоками демонструє негативне ставлення селян до впровадження
волочної поміри.
У 1591 р. в державну скарбницю з села сплачувалось від 4,5 ланів по 15 грошей і з 2 городників по 2 гроша. Селяни-городники не
мали своєї тяглової сили, тому не могли платити великого чиншу, а
обробляли чужу землю або прислуговували на фільварку.
За тарифом подимного податку 1629 р. з 41 диму села Клевецька
мав сплачувати ковельський староста Станіслав Конецьпольський,
гетьман польний коронний. Дим – це двір, в якому могло проживати від 6 до 12 осіб. Таким чином, усіх мешканців Клевецька могло
бути від 250 до 500 осіб.
На середину XIX ст. Клевецьк належав до Старо-Кошарської волості. Тоді в Клевецьку був 41 двір і вітряний млин. Село ділилось
на два кутки чи вулиці. Одна вулиця була при дорозі на с. Зілов і
м. Миляновичі, а друга, в західному напрямку, лежала при дорозі на
с. Городилець. При цій же дорозі розташовувалось кладовище. На
кладовищі стояла дерев’яна невелика церква Св. ап. Петра і Павла.
У 1887 р. за кошти місцевих парафіян церковка була відремонтована і дещо перебудована. Незважаючи на те, що в Клевецьку була
своя церква, 310 жителів села були приписані до самостійної парафії при Св. Покровському храмі в селі Старі Кошари.
У наш час село Клевецьк підпорядковане Ружинській сільській
раді, що в Турійському районі.
Олена Бірюліна
Література:
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині
ХVII ст. / О. Баранович. – К., 1930. – 155 с.
Про с. Клевецьк – с. 123.
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Семенюк А. Філософія душі : роздуми про пережите : ч.1 / А. Семенюк.
– Луцьк : Надстир’я, 2002. – 136 с.
Про с. Клевецьк – с. 28–35.
Теодоровичъ Н. И. Волынь въ описании городовъ, местечекъ и селъ
въ церковно-историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и друг. отношенияхъ : историко-статистическое описаніе
церквей и приходовъ Волынской епархіи : т. V. Ковельскій уезд / Н. И. Теодоровичъ. – Почаевъ : Тип. Почаев.-Успен. Лавры, 1903. – 559 с.
Про с. Клевецьк – с. 78–79.
Ярмолюк З. Клевецьк / З. Ярмолюк // Ярмолюк З. Вверх по Турії : іст.
краєзн. нариси / З. Ярмолюк. – Луцьк, 2003. – С. 16–19.
Семенюк А. Хвилюючий літопис / А. Семенюк // Вісті Ковельщини. –
2003. – 21 січ. – С. 4.
***
Цинкаловський О. Клевецьк / О. Цинкаловський // Цинкаловський О.
Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. від найдавніших часів до
1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. І. – С. 498–499.
Шульгач В. П. Клевецьк / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія Волині : етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 63.
***
Клевецьк [Електронний ресурс] : Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол. з екрану.
Село Клевецьк : Волинська область, Турійський район [Електронний
ресурс] : Верховна Рада України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу:
http://gska2.rada.gov.ua/pls, вільний. – Загол. з екрану.

500 років
від часу першої писемної згадки про с. Кличковичі
Турійського району (1511)
Стара назва села – Клєчковичи, Клячковичи, Ключковичи. За висновками лінгвіста В. Шульгача, це іменування походить від множинної форми патроніма Клячковичъ, тобто іменування людини по
імені чи прізвиську батька, або предків по батьковій лінії. З історичної точки зору ім’я села можна пояснювати, наприклад, місцевою назвою вихідців чи переселенців з старого білоруського міста
Клечскъ, яке в літописі вперше згадується під 1127 р. Так, нащадків
тих, хто свого часу переселився з Клєчска, стали називати Клечсковичи/Клєчковичи. В князівську добу князі часто переселяли підданих (часом бранців) на свої доменіальні землі.
У писемному джерелі Кличковичі вперше згадуються на початку XVI ст. як власність князівського роду Сангушків. У листі від 1511 р.,
в якому Коширська гілка роду просить польського короля посприяти швидшому розподілу сіл Ковельського маєтку між Михайлом
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Сангушковичем і його синами Янушем і Василем, названі села: «Мєлєновичи, Нюйно, Порыдубы, дворецъ Клєвєцко, Клєчковичи, Зєлово,
Туровичи».
Після остаточного розподілу сіл власником усього Ковельського
маєтку, а в його числі й Кличковичами у складі Миляновицької волості,
став вище згаданий Василь Михайлович Сангушкович. У 1543 р. Василь
Сангушко міняється Ковельським маєтком на білоруські села італійки Бони Сфорца, дружини польського короля Сигізмунда I Старого.
Після смерті Бони, в 1557 р., всі її маєтки успадковує її син – король
польський Сигізмунд II Август. З 1565 р. Кличковичі переходять у
володіння князеві з Московії Андрію Курбському, який, тікаючи від
гніву царя Івана Грозного, отримав від польського короля Ковельський маєток в пожиттєве володіння.
Один зі слуг Курбського – Грицко – був призначений урядувати в
Кличковичах. Від назви села він отримав відтопонімічне прізвисько
«Клечковский». У 1588 р. він як Григорій Андрійович Клечковський
був свідком під час складання заповіту московського боярина Михайла Калимета.
Під час збору податку в 1583 р. з села Кличковичі Андрій Курбський вносив платню від 4,5 ланів і 2 городів. Ці дані вказують на
те, що село було невеличким і мало всього декілька дворів. Після
смерті князя Курбського, в 1583 р., Кличковичами володіли його
рідні. У 1590 р. село відійшло до державної власності, а його урядниками стали намісники короля – ковельські старости.
На середину XIX ст. Кличковичі – все ще невелике сільце на 27
дворів. В східному напрямку від сільських осель розташовувався
фільварок «Марисинъ». На південь від села був дубовий ліс, посередині якого, на великій галявині, стояла капличка. Дістатися до
каплички можна було дорогою з фільварку. Імовірно, що на місці
лісової галявини, ще за часів князя Курбського, лежало маленьке
війтівське сільце Колодне, в якому у 1591 р. було всього 2 дими,
тобто 2 оселі. Тоді ж неподалік від цих місць було боярське село
«Добривско», від якого в XIX ст. залишилась тільки корчма під назвою «Добрынскъ».
Своєї церкви Кличковичі ніколи не мали; в XIX – поч. ХХ ст. були
приписані до Різдво-Богородичного храму в с. Ружині.
Нині Кличковичі підпорядковані Миляновичівській сільській
раді Турійського району.
Олена Бірюліна
Література:
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині
ХVII ст. / О. Баранович. – К., 1930. – 155 с.
Про с. Кличковичі – с. 76, 123.
Теодоровичъ Н. И. Волынь въ описаніи городовъ, местечекъ и селъ
въ церковно-историческомъ, географическомъ, этнографическомъ,
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археологическомъ и друг. отношеніяхъ : историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ Волынской епархіи : т. V : Ковельскій уезд / Н. И. Теодоровичъ. – Почаевъ : Тип. Почаев-Успен. Лавры, 1903. – 559 с.
Про с. Кличковичі – с. 88–89.
Ярмолюк З. П. Кличковичі / Ярмолюк З. П. Від витоків річки Неретва до
озера Сомино : іст.-краєзн. нариси / З. П. Ярмолюк. – Луцьк, 2002. – С. 97–100.
***
Цинкаловський О. Кличковичі або Клечковичі / О. Цинкаловський // Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 500.
Шульгач В. П. Кличковичі / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойкономія
Волині : етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 63.
***
Село Кличковичі : Волинська область, Турійський район [Електронний
ресурс] : Верховна Рада України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу:
http://gska2.rada.gov.ua/pls, вільний. – Загол. з екрану.

500 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Миляновичі
Турійського району (1511)
Дослідник волинської ойконімії В. Шульгач вважає, що назва села
Миляновичі є похідною формою від патроніма Милянь/Миляновичь.
Перша писемна згадка про село припадає на 1511 р., хоч є всі
підстави вважати його більш давнім поселенням. Під назвою «Мєлєновичи» село фігурує в листі князів Сангушковичів, спадкоємців
Дмитра-Сангушка Федоровича (помер 1455 р.), протопласти роду
Сангушків. Лист датований між 19 і 21 вересня 1511 р. В документі
вказано, що маєтки «Мєлєновичи, Нюйно, Порыдубы, дворецъ Клєвєцко, Клєчковичи, Зєлово, Туровичи», які тоді належали Михайлу
Сангушковичу (князю ковельському) і його синам Янушу і Василю,
ще між ними не розділені. Не зумівши протягом десятка років самостійно поділити спадкові маєтки, а головно, встановити їх межі,
князі Сангушковичі звертаються за допомогою до «господаря короля» Сигізмунда I як вищої в державі апеляційної інстанції. Згадані
в документі села, окрім села Нуйно, згодом утворять Миляновецьку волость – власність кн. Василя Михайловича, представника ковельської гілки князів Сангушків.
У 1543 р. князь Василь Сангушкович Ковельський міняє весь
свій Ковельський маєток включно з Миляновецькою волостю на
білоруські маєтки королеви Бони Сфорца. В документі 1543 р. Миляновичі вперше згадані як місто при замку. Магдебурзьке право
Миляновичі найімовірніше отримали за посередництва князя Василя Сангушковича, подібно, як у 1518 р. Ковель.
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Нова власниця королева Бона, яка на рівні державної політики
вирізнялась економічними новаціями, поставила над волостю своїх управляючих – старост. Саме в цьому часі й, зокрема, у Ковельському маєтку, через введення волочної поміри, вона запроваджує
нову практику організації феодального помістя. Попри те, що експлуатація селян зросла, економічно край виграв.
Після смерті Бони у 1557 р. всі її маєтки перейшли у власність
її сина – польського короля Сигізмунда II Августа, тобто державі.
В 1564 р. Ковельський маєток отримав в ленне володіння втікач з
Московії князь Андрій Курбський, син якого Дмитро володів ним
до 1590 р. Курбський обрав місцем проживання Миляновичі. Самоправно прибравши до рук миляновицьке війтівство, віддавав його
по черзі своїм слугам. Місцеву шляхту князь також неправомірно
розглядав як своїх слуг.
При Курбському, ще з часів королеви Бони, продовжував функціонувати невеликий землеробський Миляновицький фільварок,
один з восьми в Ковельському старостві. Тут займались вирощуванням пшениці, ячменю, вівса, гречки, гороху і проса. Сімдесят
відсотків готової продукції йшло на продаж. У 1583 р. князь-московитин сплачував з Милянович за 4 будинки на ринку (по 6 грошів з
кожного), з 37 «вуличних домів» (по 4 гр.), з 9 «халуп нужденних» (по
2 гр.). Платив також за 2 комірників, 3 ремісників і з 18 ланів.
З кінця 60-х рр. Андрій Курбський облаштував в Миляновичах
хронологічно перший на тогочасних українських землях вчений
осередок світських інтелектуалів, які займались перекладанням
богословських творів і складали збірники повчань. Переклади виконувалися на кошти засновника осередку – Курбського, який фінансував придбання книжок, паперу, поїздки в інші культурні центри. До кола писарів, які походили з володінь князя, зараховують
також і його особистого священика з миляновицької Вознесенської
церкви – о. Гаврила.
Перші згадки про миляновицькі церкви припадають на часи
князя Курбського. При його князівській резиденції була облаштована домова церква, згадана без титулу в заповіті В. Загоровського
у 1577 р. Ймовірно, саме вона як Вознесенська фігурує в документі 1579 р. Крім Вознесенського храму в містечку віднотовано під
1590 і 1645 рр. ще церкву Святого Петра, а в 1616 і 1645 рр. – Свято-Покровський храм. Остання в перебудованому вигляді діяла в
Миляновичах аж до середини ХХ ст.
Після князя Курбського Миляновичі переходили в руки інших
тимчасових державців – ковельських старост: з 1590 р. пожиттєво належали родині Андрія Фірлея, в середині XVII ст. – Станіславу
Конєцпольському, а з 1681 р. – королівському полковнику Вацлаву
Лещинському. В кінці XIX ст. Миляновичами володів поміщик В. Висоцький, який служив губернатором на Кавказі.
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Свідченням міського статусу Милянович є збережена до сьогодні книга Миляновицького магістрату за 1586–1735 рр. Документи фіксують в містечку наявність таких важливих компонентів
міського розвитку як замок, ринок, ярмарки, храми, передмістя.
В окремі роки міський уряд в частині судової ланки був явно недоукомплектований, тому що в 1634 р. є дані всього про 2 лавників.
Поряд з війтом зафіксована також посада лентвійта. В 1634 р. відомо про миляновицького міського писаря Антона Лемішевського,
який за роботу отримував по 1 грошу з кожного будинку і був звільнений від поборів. Ще один миляновицький писар – «міщанчук Турійський» Яків Глядкевич – переписав в Миляновичах у 1687 р. нотний
ірмолой: рукописну пам’ятку церковно-музичного мистецтва. Цей
співаник був невдовзі куплений відомим іконописцем Іовом Кондзелевичем і через 35 років ним же подарований Хресто-Воздвиженській церкві Луцького братства.
У 1646 р. королівською грамотою в Миляновичах були дозволені понеділкові ярмарки і три тижневих: на храмові празники Вознесення Господнього, св. Петра і Павла та св. Покрови.
Як зазначалось в люстрації 1789 р., містечко значно підупало.
В ньому було лише 106 домів, 114 міщан і 1 корчма. Міський статус
Миляновичі втратили протягом ХХ ст. Однак і в наші дні миляновичівські селяни з гордістю кажуть, що вони були колись «крулевські
міщани». З кінця XIX ст. тут діяли церковно-парафіальна школа і торгова лавка. Найближчим лікарняним пунктом і поштовою станцією
можна було скористатися в сусідньому Мацейові (Лукові). У 1882 р.,
на місці старої, була збудована нова дерев’яна Покровська церква,
яка згоріла в 1944 р. На початку ХХ ст. до складу її парафії входили
села: Ольшанка (стара назва – Голшаниця), Годовичі, Зілово та Туровичі. Кількість парафіян складала 1679 вірних.
Нині село є центральною садибою однойменної сільської ради,
розташоване в Турійському районі Волинської області. До складу
Миляновичівської сільської ради входять населені пункти: Миляновичі, Годовичі, Тупали, Туровичі, Перевісся, Залісці, Зілове, Кличковичі. Загалом з 1058 жителів Миляновичівської сільської ради в
самих Миляновичах проживає – 306.
Олена Бірюліна
Література:
Балакіна Н. Турійський район. Миляновичівська сільська рада / Н. Балакіна // Досліджуємо та аналізуємо, щоб сприяти / Волин. обл. центр зайнятості. – Луцьк, 2009. – С. 43–45.
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині
XVІI ст. / О. Баранович. – К., 1930. – 155 с.
Про с. Миляновичі – с. 75, 128.
Заяць В. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII
століття / В. Заяць. – Львів : Добра справа, 2003. – 206 с.
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Про с. Миляновичі – див. Покажчик міських поселень.
Історія міст і сіл Української РСР: Волинська область. – К. : Вид-во АН
УРСР, 1970. – 746 с.
Про с. Миляновичі – с. 710.
Селянський рух на Україні, 1569–1647 рр. : зб. док. і матеріалів. – К. :
Наук. думка, 1993. – 533 с.
Про с. Миляновичі – с. 386.
Теодоровичъ Н. И. Волынь въ описании городовъ, местечекъ и селъ
в церковно-историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и друг. отношенияхъ : историко-статистическое описание
церквей и приходовъ Волынской епархіи : т. V. Ковельскій уезд / Н. И. Теодоровичъ. – Почаевъ : Тип. Почаев.-Успен. Лавры, 1903. – 559 с.
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Ярмолюк З. Миляновичі / З. Ярмолюк // Ярмолюк З. Від витоків річки
Неретва до озера Сомино : іст.-краєзн. нариси / З. Ярмолюк. – Луцьк, 2002.
– С. 77–88.
Демянчук І. Миляновичі : легенди рідного краю / І. Демянчук // Нар.
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Миляновичі торгували з усією Європою : ще у 1543 році це село отримало Магдебурзьке право. Згодом – у 1557-му – Мацеїв (Луків), а в 1759-му
і Турійськ // Вісник. – 2004. – 15 квіт. – С. 12.
Ткачук П. Давнє і сучасне містечка Миляновичі // Нар. слово. – 1992.
– 26 серп.
Чурило О. Світ там великий, де маленькі вікна… / О. Чурило // Волин.
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М. Миляновичі // Справочная книга о приходахъ и монастыряхъ Волынской епархіи / сост. К. В. Переверзевъ. – Житомиръ, 1914. – С. 161.
Цинкаловський О. Миляновичі / О. Цинкаловський // Цинкаловський О.
Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів
до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1986. – Т. 2. – С. 92.
Шульгач В. П. Миляновичі / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія
Волині : етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 87.
Про с. Миляновичі – с. 87.

500 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Паридуби
Старовижівського району (1511)
Первісна назва села звучала як Порыдуби, що, за В. Шульгачем, утворена від антропоніму у множині Порыдубъ, аналогічно,
як утворені прізвища-прізвиська Вернидуб, Ломидуб тощо. Існує й
інша думка, висловлена ще О. Цинкаловським, що назва пов’язана з
традиційними для цієї місцевості лісовими промислами, а звідси й
розмежуванням різних за якістю ділянок лісу: назва вказує на конкретну породу дерева – дуб.
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Писемно село вперше згадане в конфліктній ситуації навколо
поділу маєтків між різними гілками князівського роду Сангушків.
1511 р. представники коширської гілки звертаються до короля з
нагадуванням про те, що Михайло Сангушкович із синами Янушем
і Василем ще не поділили між собою ряд сіл, і в т. ч. Порыдубы. Насправді у скарзі йшлося про межі угідь між маєтками, які можна
було встановити лише з конкретним власником.
Власником Паридуб в складі Миляновицької волості, як і всього Ковельського маєтку, став кн. Василь Михайлович Сангушкович.
Про складнощі встановлення меж між паридубськими землями і
сусідньою королівською вотчиною Смідином йдеться в документі
1538 р. Однією з меж названих сіл вказано велику дорогу – гостинець з Володимира до Берестя, яка одночасно була «вєчистою»
межею з «Л#хи», тобто між Володимирським повітом Волинського
Воєводства і Любомльським староством у складі Холмської землі.
Документ доносить багато цінної інформації про історичні топоніми та звичаї цієї місцевості, зокрема про урочище «Свиню», в якому завжди «бывало слєдогонє и вєчє сєми сhл, яко моим людєм Порыдубским, Смhдынским и Кошєрским». Слідогін (від – йти по сліду
злочинця, крадія тощо) і віче це – звичаєві способи покарати злочинця силами самої сільської громади. Тут також згадано про бійку
між смідинцями і поридубцями, в якій одного жителя Паридуб було
убито, а інших поранено.
У 1543 р. В. Сангушкович міняється маєтками з італійкою Боною
Сфорца, дружиною польського короля Сигізмунда I Старого. Після
смерті Бони, в 1557 р., всі її маєтки успадковує син – король Сигізмунд II Август. З 1565 р. Паридуби у складі Миляновицької волості переходять вигнанцеві з Московії князеві Андрію Курбському у
ленне володіння, а після його смерті в 1583 р. – вдові О. СемашківніКурбській, син якої володіє ним ще до 1590 р. Після того Паридуби
надовго відходять до власності польської держави, перебувають у
віданні ковельських старост.
У 1567 р. до володимирських замкових книг була записана
скарга урядника кн. Курбського Івана Туличовського про напад
слуг князя Льва Сангушка на поридубського війта Нєцея і поридубського підданого Малія, котрі гнали на продаж до Гданська череду
волів з князівського Миляновицького фільварку. Під час сутички
Малій був дуже побитий, а у Нєцея забрали «черес» з 75 копами литовських грошів, а потім убили. Сталося це на «доброволнои дорозє
на поли … промєжку Порыдуб и Годєвич».
Ще один кримінальний епізод вказує, що у 1600 р. урядником
Паридубів за ковельського старости Андрія Фірлея був шляхетний
Бенедикт Стоцький. Цей останній не вчинив справедливості і не видав вірменам Якубу і Кіркору Голубовичам з Кам’янця-Подільського боржника Мошка з Ковеля, якого ті розшукували 3 роки поспіль
і надибали в Паридубах.
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У 1629 р. за тарифом подимного податку черговий ковельський
староста Станіслав Конєцпольський мав сплатити з Паридубів за 90
димів (осель), а посесор Гаврило Нєцевич, очевидно нащадок загиблого у 1567 р. поридубського війта Нєцея, – за 4 дими.
Ймовірно, у XVIII ст. Паридуби отримали магдебурзьке право,
тому що в історичній літературі XIX ст. названі містечком Ковельського повіту. Від 1579 р. є дані про існування в Паридубах Св. Миколаївської церкви. Церковна візита 1695 р. віднотовує, що ця дерев’яна
споруда «стародревняя, поднятая до половины наново». Ремонтувалась ще у 1730 і 1875 рр. У 1914 р. парафіян Миколаївського храму
налічувалось 1545 душ вірних, включаючи селян з Годовичів і Трублів. Церква до нашого часу не збереглась. У паридубській церкві
був іконостас, влаштований громадою у 1740 р., як це випливало з
приведеного у М. Теодоровича напису на храмовій іконі Св. Миколая. Також з іконостасу поридубського Миколаївського храму походить датований 1750 р. апостольський ряд пензля іконописців з
сусіднього Мацеїва – Станіслава (батька) та Томаша (сина) Михальських. На іконі «Апостол Іоан» є зображення донатора (дарителя)
ікони – Іоана Лещинського, імовірного власника Паридуб у середині XVIII ст. Тепер ікони дванадцяти апостолів зберігаються в Музеї
волинської ікони (Луцьк).
Сьогодні село Паридуби з 386-ма мешканцями адміністративно
підпорядковані Смідинській сільській раді Старовижівського району Волинської області.
Олена Бірюліна
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Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. від найдавніших часів до
1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1986. – Т. 2. – С. 212.
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500 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Туровичі
Турійського району (1511)
Згідно з висновками лінгвіста В. Шульгача, назва села походить
від множинної форми патроніма Туровичъ, тобто іменування людини по імені чи прізвиську батька або предків по батьковій лінії.
Пояснення назви може лежати і в іншій, історичній, площині. Наприклад, вихідців/переселенців з відомого літописного білоруського міста Туров (перша писемна згадка 980 р.) на новій місцевості
могли називати «туровичі». Переселення підданих на інші землі
було звичним явищем у князівську добу нашої історії. У випадку
з «туровичами» в XII–XIII ст. таке міг здійснити хтось із турово-пінських князів, зокрема, – нащадки Святополка Ізяславича, оскільки
вони володіли не тільки Туровом, але і містом Клечскъ (перша згадка 1127 р.). Опосередкованим підтвердженням цього є давня назва сусіднього Туровичам села – Клєчковичі, яка могла походити від
Клечскъ – Клечсковичи/Клєчковичи.
У писемному джерелі село вперше віднотоване на поч. XVI ст.
як власність князівського роду Сангушків. В листі 1511 р. воно згадане в описі конфлікту навколо поділу маєтків між різними гілками
цього роду. Саме тоді представники князів Сангушків Коширських
зверталися до польського короля з проханням прискорити поділ
родинних маєтків. В документі вказується, що Михайло Сангушкович із синами Янушем і Василем (саме цей заклав Ковельську лінію
роду) ще не поділили між собою ряд сіл, і в т. ч. Туровичи.
Після поділу сіл власником всього Ковельського маєтку, а в їх
числі – Турович у складі Миляновицької волості, став вище згаданий кн. Василь Михайлович Сангушкович. У 1543 р. В. М. Сангушкович міняється Ковельським маєтком на білоруські села італійки
Бони Сфорца, дружини польського короля Сигізмунда I Старого.
Після смерті Бони, в 1557 р., всі її маєтки успадковує її син – Сигізмунд II Август, наступний польський король. З 1565 р. Туровичі у
вигляді королівської «подяки» переходять у володіння вигнанцеві
з Московії князеві Андрію Курбському.
Один із вірних слуг Курбського – Стефан – був призначений
урядувати в Туровичах. Від назви села він отримує відтопонімічне
Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

149

Волинь

КАЛЕНДАР

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

прізвисько «Туровицький». Під час збору податку в 1583 р. з села
Стефан Туровицький вносив платню від 4 ланів, а сам Андрій Курбський – від 9 ланів і 2 бояр. Другим боярином був ще один ставленик московського князя – Гаврило Посник. Після смерті Курбського
в 1583 р. Туровичами володіють його рідні. У 1590 р. село переходить у державну власність, а його урядниками призначаються намісники короля – ковельські старости.
У 1629 р. за тарифом подимного податку Туровичі все ще належать державі, а платити за 12 туровицьких димів (осель) мав черговий ковельський староста Станіслав Конєцпольський. Якщо взяти
до уваги, що за статистичними даними в 1 димі проживало в середньому 12 осіб – членів однієї родини, то в 12 димах могло проживати близько 140 осіб. За цими показниками село Туровичі належало
до невеликих поселень. Однак дані з історичних джерел про те, що
протягом 1630–1631 рр. з Туровичів втікає 13 родин підданих Яна
Петровського, на той час орендаря села, дещо змінюють уявлення
про кількість сільських поселенців. Виходить, що свої оселі покинули
майже всі жителі села. Таку ситуацію можна пояснити або тяжкими
умовами життя в селі, або помилкою під час підрахунків мешканців.
Невеликим поселення залишається і в XIX ст. Сільських дворів,
розташованих на одній вулиці, було 48. Свого храму село не мало, а
віруючі були парафіянами Свято-Покровської церкви містечка Миляновичі. На в’їзді і виїзді з Туровичів стояли дерев’яні хрести – так
звані фігури. На південний захід від поселення розміщувалось сільське кладовище. В подальші роки розбудова села велася вздовж
дороги до сусіднього села Кличковичі.
Сьогодні Туровичі – невеличке село Турійського району, яке
підпорядковане Миляновичівській сільській раді.
Олена Бірюліна
Література:
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині
ХVII ст. / О. Баранович. – К., 1930. – 155 с.
Про с. Туровичі – с. 75.
Селянський рух на Україні, 1569–1647 рр. : зб. док. і матеріалів. – К. :
Наук. думка, 1993. – 533 с.
Про с. Туровичі – с. 458.
Ярмолюк З. П. Туровичі / З. П. Ярмолюк // Ярмолюк З. П. Від витоків річки Неретва до озера Сомино : іст.-краєзн. нариси / З. П. Ярмолюк. – Луцьк,
2002. – С. 107–110.
***
Цинкаловський О. Туровичі або Туровиця / О. Цинкаловський // Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1986. – Т. 2. – С. 471.
Шульгач В. П. Туровичі / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія Волині
: етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 139.
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475 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Дігтів
Володимир-Волинського району (1536)
Дігтів – одне з давніх сіл Волині, колись Хотячівської волості
Володимирського повіту, нині Володимир-Волинського району Волинської області. За свідченням дослідника-ойконіміста В. Шульгача, перша писемна згадка про село відноситься до 1536 р. «имене…
Дегтево» (1536), інші до 1571, 1577, 1765 років. Споріднені топоніми відомі в колишній Вітебській і Смоленській губерніях – Дегтева,
Дегтево. Цілком ймовірно, що назва села «Дігтів» походить від слова «дьоготь», «деготь» – одного із видів лісових товарів, які потім,
зокрема Бугом, транспортувались в Прибалтику і Німеччину.
Село було залюднене ще в неоліті, про що свідчать знахідки знарядь праці періоду неоліту, бронзи, речей пізньоримського часу. У ХVІ
– на початку ХVІІ століття власниками Дігтіва і сусіднього села Суходоли
були заможні шляхтичі Загоровські. В 1570 р. Василь Петрович Загоровський, основне помешкання якого було в селі Суходоли, платив з цих
двох сіл від 20 ¼ дворищ і 27 городів. Василь Загоровський, відомий
український шляхтич, освічена людина своєї доби, автор знаменитого
«Тестаменту» чи «Духовного завещанія» (1577), де він дає «наставлєніє» по освіті своїм малолітнім дітям – Василю і Максиму. Влаштувати
школу Загоровський розпорядився в своєму домі або в церкві святого
Іллі в селі Суходоли. В 1571 р. власником Дігтева стає Олександр Загоровський, про що свідчить грамота ХVІ століття «Дарчий запис Олександрової Богдановича Загоровської на третину грошей і маєтків, яку
вона дарує Олександрові Загоровському» (від 18 січня 1571 р.). Про
Дігтів згадує ще одна волинська грамота від 7 січня 1577 р. «Дарчий
запис Катерини Іванівни Чорторизької її чоловікові Петрові Загоровському на подвійну грошову суму на третині маєтків».
У 1629 р. власником Дігтева стає князь Ян Вишневецький, а посесором, тобто арендатором, Томаш Домашевський. В селі було 33
дими. Якщо рахувати в кожнім димі одну родину на 6 осіб, то матимемо 198 осіб. У ХVІІ ст. якийсь Мацко з Дігтева тримав городню в
Володимирському замку.
Про Дігтів ХІХ століття пише Олександр Цинкаловський в своїй
праці «Стара Волинь і Волинське Полісся», називаючи село «Діхтів».
Він пише, що Дігтів знаходився при старому шляху з Володимира
до сіл в долині Бугу. Село ділилось на кутки: Раковиця, Кінець, Двір
і урочища: Бомкова долина, Загуленки, Заднє коло, Придатне. За
млином, коло криниці, до 1845 р. був великий водяний млин. За переказами (свідчення О. Цинкаловського) колись в Дігтеві була стара церква, яка стояла в урочищі Криниця.
Нині Дігтів – село в Володимир-Волинському районі, яке належить до Суходольської сільської ради.
Тамара Садовник
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Література:
Борисюк С. Волинське Прибужжя : крізь серце й заметіль століть : іст.краєзн. фольклор.-етногр. та автобіогр. есе / С. Борисюк. – Нововолинськ,
2007. – 584 с.
Про с. Дігтів – с. 167, 171, 304, 342.
Волинські грамоти XVI ст. / НАН України ; Ін.-т укр. мови ; Ін.-т укр. археографії ; упоряд. В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. – К. : Наук. думка, 1995.
– 245 с.
Про с. Дігтів (Дегтев) – див. Географічний покажчик.
Історія міст і сіл Української РСР : Волинська область. – К. : Вид-во АН
УРСР, 1970. – 747 с.
Про с. Дігтів – с. 164.
Литовська метрика : кн. 561 : ревізії укр. замків 1545 р. / підгот. В. Кравченко. – К., 2005. – 598 с.
Про с. Дігтів – див. Географічний покажчик.
***
Цинкаловський О. Діхтів / О. Цинкаловський // Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів до
1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 353.
Шульгач В. П. Дігтів / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія Волині :
етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 42.

475 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Павловичі
Локачинського району (1536)
Павловичі – одне з найдавніших сіл Волині. У ХІХ ст. воно належало до Киселинської волості Володимирського повіту. Нині село
належить до Локачинського району Волинської області.
Згідно з дослідженнями вченого-ойконіміста В. Шульгача, першою є писемна згадка про Павловичі під 1536 р. Документ, який
фіксує першу згадку, написаний 10 грудня 1536 р. в селі Крухиничі
і засвідчує, що село належало Григорію Янчинському і його братам
Андрію, Яну і Тихну. Документ повідомляє також, що Федір Сангушко придбав Крухиничі, які межують з Павловичами і Уймичами.
Пізніші згадки про село датовані 1545, 1557, 1578, 1595 і 1765 рр.
Топоніми «Pawlowćzami», «s Pawlowćz», «в Павловичах» схожі з топонімами Білорусі, Росії, Боснії і Герцеговини, Чехії.
Згідно з археологічними дослідженнями, село було залюднене в
палеоліті. В урочищі Провалля, на околиці села, знайдена крем’яна
сокира Стжижовської культури епохи бронзи; на південно-західній
околиці села знаходилось селище ХІІ, ХІV ст. і залишки п’ятидесяти
курганів давньоруського часу (розвідки В. Коноплі в 1993 р.).
У 1545 р. Павловичі належали Григорію Янчинському. В 1577 р.
відійшли до князя Романа Сангушка, пізніше до князя Олександра
Пронського. В 1629 р. в Павловичах нараховувалось 39 димів.
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Місцеві селяни працювали на панщині, платили податки, часто
в Павловичах відбувались втечі жителів до інших сіл, про що свідчать документи.
1587 р. Втечі 4 підданих кн. Олександра Пронського з сіл Свинарин, Павловичі Вл. до маєтку Григорія Колмовського м. Серкизів,
с. Моковичі Вл. (VІ, ф. 28, оп. 1, спр. 32, арк. 297 зв. – 238 зв.).
1550 р. Квітень, листопад. Втечі 24 підданих від сандомирського
воєводи кн. Владислава-Домініка Заславського з с. Павловичі Локацької вол.
1684. Н. п. грудня 15. Втеча 23 підданих сандомирського воєводи князя Владислава Домініка Заславського з с. Павловичі Вл.
до маєтку Володимирської єпіскопії м. Озеряни Вл (VІ, ф. 27, оп. 1,
справа 40, арк. 735–737 зв.).
У 1877 р. в Павловичах була збудована церква Святого Воскресіння, стіни якої були розписані іконним живописом. Наприкінці
ХІХ ст. Воскресенська церква була діючою. В цей період в селі нараховувалось 90 димів, на 725 жителів лікарський пункт, крамниця,
церковно-приходська школа.
Нині село належить до сільради з центром у селі Війниця Локачинського району.
Тамара Садовник
Література:
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині
ХVII ст. / О. Баранович. – К., 1930. – 155 с.
Про с. Павловичі – с. 78, 131, 138.
Литовська метрика : кн. 561 : ревізії укр. замків 1545 р. / підгот. В. Кравченко. – К., 2005. – 598 с.
Про с. Павловичі – див. Географічний покажчик.
Сегейда Х. П. Павловичі / Х. П. Сегейда // Сегейда Х. П. Світильники
отчої віри : нариси про церкви Локачинського району / Х. П. Сегейда. –
Луцьк, 2002. – С.164–173.
Селянський рух на Україні, 1569–1647 рр. : зб. док. і матеріалів. – К. :
Наук. думка, 1993. – 533 с.
Про с. Павловичі – с. 385, 472, 480, 481.
Прокуда С. Павловичі : за матеріалами район. конкурсу бібл. працівників на кращий альб. про історію села / С. Прокуда // Селян. життя. – 2008.
– 15 берез.
***
Цинкаловський О. Павловичі / О. Цинкаловський // Цинкаловський О.
Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів
до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1986. – Т. 2. – С. 210.
Шульгач В. П. Павловичі / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія Волині : етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 104.
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475 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Хворостів
Володимир-Волинського району (1536)
Село Хворостів Володимир-Волинського району над річкою Вижвою має давню історію. У ХІХ ст. село належало до Олеської волості Володимирського повіту.
Як свідчить дослідник-ойконіміст В. Шульгач в етимологічному
словнику-довіднику, село Хворостів вперше документально засвідчене в І половині ХVІ ст. Згідно з документом король Сигізмунд І підтверджує Василю Сангушку вирок комісарів в справі з селом Косцюшки, яке межує з Хворостовим (Володимирська дорога). Окрім
цієї дати село згадується в 1568 році – «Форостов», «Chworostow»
– в 1765.
Історія села бере свій початок з давніх часів; на його території
знайдено два кремінні наконечники періоду бронзи. В урочищі
Хожа є три, а урочищі Підгатчина – два кургани невідомого часу. Також на території Хворостова є залишки давньоруського городища.
Село згадується в 1583 р. як власність Грегорової Балбесової;
яка платила податок з 15 димів, 5 городників, 2 вальних коліс і 1
попа. В 1629 р. в Хворостові нараховувалось 49 димів і проживало
близько 300 осіб. У 1884 р. в Хворостові на місці старої церкви був
збудований Різдвяно-Богородчанський храм, багато прикрашений,
біля якого знаходились невеликі сад і город. Церква нараховувала
2622 парафіянина. Наприкінці ХІХ ст. в Хворостові було 155 домів і
815 жителів, церковно-приходська школа.
Нині Хворостів належить до сільської ради з центром у селі Березовичі Володимир-Волинського району.
Тамара Садовник
Література:
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині
ХVII ст. / О. Баранович. – К., 1930. – 155 с.
Про с. Хворостів – с. 139.
Селянський рух на Україні, 1569–1647 рр. : зб. док. і матеріалів. – К. :
Наук. думка, 1993. – 533 с.
Про с. Хворостів – с. 453–455.
***
Цинкаловський О. Хворостів / О. Цинкаловський // Цинкаловський О.
Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів
до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1986. – Т. 2. – С. 578.
Шульгач В. П. Хворостів / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія Волині : етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 142.
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475 РОКІВ
від часу першої писемної згадки про с. Карасин
Маневицького району (1536)
Село Карасин Маневицького району розташоване в мальовничій поліській місцевості. Сьогодні воно є центром сільської ради.
Назва села, за В. Шульгачем, походить з первісного Коросин – похідного з присвійним суфіксом -ин від прізвиська Короса. У ХІХ ст.
село мало назву Великий Карасин на відміну від Малого Карасина,
що розташоване сьогодні у Камінь-Каширському районі.
Невелике поліське село, у якому мешкає трохи більше шести
сотень осіб, має багатовікову історію. Перша писемна згадка про
село датується 1536 р. У четвертому томі «Архіву князів Сангушків» міститься документ, датований 8 липня 1536 р., який свідчить
про те, що польський король Сигізмунд І затвердив володимирського старосту князя Федора Андрійовича Сангушка в посіданні
третьої частини Карасина Луцького повіту. На цей час село Карасин належало землянам Баєвським, які отримали його у власність
як плату за військову службу польському королеві. Баєвські також
були зобов’язані утримувати з цього села частину Луцького замку.
Отримавши дозвіл на купівлю Карасина, князь Федір Сангушко й
придбав його у попереднього власника Петра Баєвського. Таким
чином Карасин відійшов від Луцького замку і став приватною власністю. Цей факт також знайшов своє підтвердження і в пізнішій документації, зокрема в Ревізії Луцького замку 1545 р.
Ще одна писемна згадка про село Карасин датується 6 червня
1543 р. і пов’язана з розмежуванням маєтків Городка та Маневич,
що належали королівським підданим, від Карасина. Власником
села знову стає названий князь Федір Сангушко.
У 1577 р. власником села документи називають князя ФедораРомана Романовича Сангушка (онук князя Федора Андрійовича
Сангушка, син князя Романа Федоровича Сангушка – польського
гетьмана Великого князівства Литовського у 1567–1571 рр.). В цей
час власник платив з Карасина податок від 12 димів (дим – одиниця
оподаткування, господарська оселя, в якій проживало в середньому 10–12 осіб) і 1 городника (категорія селян, яка наймитувала або
наймалася на сезонні роботи). Отже, в селі у 70-х рр. XVI ст. проживало близько 150 осіб.
Федір-Роман Романович Сангушко помер у 1592 р., не залишивши прямих спадкоємців. У нього було три сестри – Марина, Олександра та Федора, які, очевидно, й успадкували всі володіння князя.
За даними подимного тарифу 1629 р., власником Карасина у
цей час був представник польської знаті Рафал Лєщинський, який
у Волинському воєводстві володів 2813 димами, серед них – 217
димів у Карасині, Городку та Маневичах Романівської (Колківської)
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волості Луцького повіту. У наступні роки власником села у документах вказано дубнівського старосту Андрія Ліщинського. Під 1636,
1645–1646 та 1647 роками фіксуються втечі підданих волинських
землевласників з різних сіл до маєтків Андрія Лєщинського (в тому
числі й Карасина).
Яким же чином Карасин перейшов від князів Сангушків до
Лєщинських? Світло на це питання проливають шлюбно-сімейні
зв’язки цих двох родів. У 1596 р. Андрій Лєщинський взяв шлюб
з Федорою Романівною Сангушківною, однією із сестер князя Федора-Романа Романовича Сангушка, яка успадкувала його майно.
Тобто Андрій Лєщинський отримав село Карасин в посаг за дружиною. Однак в такому разі виникає інше питання: які родинні зв’язки
були між Андрієм і Рафалом Лєщинськими та чому Карасин спочатку фігурує як власність Рафала, а вже потім – Андрія Лєщинського? Доступні на сьогодні документи, на жаль, не дають нам можливості з’ясувати цю неточність. Невідомо також, кому належало
село упродовж другої половини XVII–XVIII ст. Відомий власник села
лише на кінець XVIII ст.
У 1798 р. був складений Географічний та економічний опис Волинської губернії, у якому власником Карасина названо Домініка
Радзивілла (1786–1813 рр.). У цей час село входило до Городецької
волості Луцького повіту. В Описі зазначено, що село Карасин розташовувалося на правому березі річки, тут був млин (на один камінь),
який працював лише навесні. В селі була стара церква Архангела
Михайла і дерев’яний панський дім. У Карасині мешкало 626 осіб.
Домінік Радзивілл помер у молодому віці і село перейшло до його
малолітнього сина Олександра (1808–1859 рр.). У дорослому віці
Олександр Радзивілл брав участь в Листопадовому повстанні 1830–
1831 рр., за що був позбавлений права на свої володіння. Очевидно,
йому не вдалося повернути свої маєтки, як це пізніше зробила значна частина польської шляхти, бо в другій половині ХІХ ст. власниками Карасина були поміщики Закревські. У селі на цей час було 144
доми, 1044 мешканці, стара дерев’яна церква, школа і вітряк.
На 1914 р. в Карасині була та ж церква, яка нараховувала 1810
парафіян. Церковний причт складали священик і псаломщик. Причтові приміщення розташовувалися поблизу церкви, були нові (збудовані коштом Синоду в 1906 р.), але тісні та холодні. Були й надвірні споруди. При притчовому будинку були сад та город. Усього ж
місцевій церкві належало 124 десятини 363 квадратних сажні землі
в сімдесяти двох наділах, розкиданих від храму аж на 15 верст. Серед них присадибної землі – 2 дес. 834 кв. с., орної – 61 дес. 1803 кв. с.,
сінокосу – 52 дес. 2147 кв. с., лісу – 7 дес. 379 кв. с. На всі ці землі
був план. При церкві діяла церковно-парафіяльна школа. До карасинського храму було приписним сусіднє село Замостя. У Карасині
також була єврейська громада, яка налічувала 55 осіб.
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На початку ХХ ст. 9499 десятин землі в Карасині належали до
великої земельної власності фон Бременз Зої Констант.
Вікторія Білик
Література:
Баранович О. Залюднення Волинського воєводства в першій половині
ХVII ст. / О. Баранович. – К., 1930. – 155 с.
Про с. Карасин – с.123.
Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII
століття / А. Заяць. – Львів : Добра справа, 2003. – 206 с.
Про с. Карасин – с. 41, 42.
Історія міст і сіл Української РСР : Волинська область. – К. : Вид-во АН
УРСР, 1970. – 747 с.
Про с. Карасин – с. 554.
Литовська метрика : кн. 561 : ревізії укр. замків 1545 р. / підгот. В. Кравченко. – К., 2005. – 598 с.
Про с. Карасин – див. Географічний покажчик.
Маневиччина крізь віки : наук.-краєзн. нарис / ред.-уклад. П. Хомич.
– Луцьк : Медіа, 2006. – 399 с.
Про с. Карасин – с. 203–211.
***
Цинкаловський О. Карасин / О. Цинкаловський // Цинкаловський О.
Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів
до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 486–487.
Шульгач В. П. Карасин / В. П. Шульгач // Шульгач В. П. Ойконімія Волині :
етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач. – К., 2001. – С. 60–61.

375 РОКІВ
від часу заснування Св. Духівського
Білостоцького монастиря і першої писемної згадки
про Михайлівську церкву в с. Білосток
Луцького району (1636)
Монастир у селі Білосток був заснований сільськом власником
Семеном Гулевичем Воютинським 30 січня 1636 р. У фундушевому
документі вперше була згадана церква Св. Духа, при котрій монастир засновувався. Сьогодні вона тотожна існуючому в селі Св. Михайлівському храму. Про Семена Гулевича Воютинського відомо,
що під духовним ім’ям Сильвестр він з 1633 по 1645 рр. (рік смерті)
обіймав високу церковну посаду перемишльського і самбірського
православного єпископа, однак у фундушевому акті виступає під
світською посадою луцького земського писаря.
31 січня 1636 р. в луцьких земських книгах був облікований
документ про те, що днем раніше земський луцький писар Семен
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Гулевич Воютинський заснував у своєму селі православний спільножитний (кіновіальний) монастир закону Св. Василя Великого:
«При церкви светого Духа в селе Белым Стоку … законников рекгулы светого Василия в унии не будучих фундовати».
Монастир очолив запрошений Семеном Гулевичем ієромонах
Симеон. У фундуші також вказувалось, що по смерті цього ігумена
ченці-законники самі мають обрати його наступника, але про кандидатуру на цю посаду обов’язково радитися з панами-шляхтою
Луцького братства, до активних членів якого належав фундатор.
Особливо наголошувалось, щоб білостоцькі ігумени були під зверхністю вселенського патріарха і києво-печерського архимандрита,
маючи на увазі київського митрополита Петра Могилу.
За задумом фундатора при монастирі мало постійно мешкати 12
ченців, з яких один був проповідником, інший – лектором теології
для богомольців, а ще один – професором, що мав учити шляхетських і «простих» дітей «по-руски і по латині, граматики, синтаксими, поетики». Таким чином, при Білостоцькому монастирі засновувалась школа підвищеного типу, зразком для якої послужила подібна школа при Луцькому братстві. Є документальне свідчення про
те, що біля 1639 р. учителем (професором) в білостоцькій школі міг
бути Ісайя Трофимович-Козловський, у минулому вчитель Віленської
і Львівської братських шкіл, викладач в 1632–1638 рр. філософії і богослов’я в Київському (об’єднаному) колегіумі, відомий український
богослов, ректор Києво-Могилянської академії, дорадник і духівник
Петра Могили. Так, на 4 серпня 1639 р. в Білостоці ігуменом значився Ісайя Трофимович, який, від’їжджаючи у Київське воєводство у
своїй «великій і пильній справі», передавав управління монастирем
ігумену Луцького братського монастиря о. Леонтію Шицику Залеському. Ще одне ім’я учителя знаємо під 1677 р. Цього року в Луцький
братський Пом’яник вписався білостоцький диякон, тобто вчитель
монастирської школи ієромонах Євсевій.
Традиція заміщення/обміну ігуменів та ченців-братії Білостоцького і Луцького братського монастирів, яку заклав фундатор, неухильно зберігалась до кінця XVIII ст.
У фундуші 1636 р. Семен Гулевич вказав, що розпочате ним мурування Св. Духівської церкви мають закінчити ченці новозаснованого Білостоцького монастиря. Відомо, що церква Св. Духа розміщувалась в Білостоцькому замку – шляхетській резиденції Семена
Гулевича. На той час у замку вже існувала домова церква Успіння
Пресвятої Богородиці, в якій фундатор звелів щосуботи відправляти вранішні служби за здоров’я своє та усіх кровних родичів.
Для матеріального забезпечення своєї побожної справи власник села відписав монастирю на «вічні часи» село Білосток із замком
і пригородком при ньому, і «с кутом албо островом поля от села
Гати моего до Белого Стоку прилеглого», 200 золотих польських з
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села Гаті і щорічний прибуток в 600 зол. зі своїх сіл: Грушової і Колонниці у Белзькому воєводстві. Суми з трьох останніх сіл були втрачені для монастиря вже після смерті фундатора, у 1646 р. Натомість,
монастир був достатньо упосажений від ряду інших шляхтичів.
Св. Духівська церква будувалась довший час. Відомо, наприклад, що ще 1648 р. на продовження мурування тестаментом пожертвувала 100 золотих шляхтянка Овдотія Кашевська.
В кінці 80-х рр. XVII ст. з Білостоцьким монастирем пов’язав
свою долю молодий чернець Іов Кондзелевич, в майбутньому
славнозвісний український іконописець, високохудожні твори якого сьогодні прикрашають як діючі храми, так і живописні колекції
кращих вітчизняних музеїв. На іконах, які писав впродовж довгого
життя для багатьох українських храмів, завжди підписувався як «ієромонах Білостоцького монастиря». Тісні зв’язки монастиря в Білостоці з братським монастирем у Луцьку привели о. Кондзелевича в
1710–1713 рр. на посаду луцького братського ігумена. Помер після
1740 р. і похований, за припущенням, в Білостоцькому монастирі,
найімовірніше на цвинтарі біля Св. Духівської церкви.
1736 р. ченці Білостоцького монастиря прийняли унію з Римом,
а згодом вступили в орден отців Василіан. Під 1792 р. є дані про існування при монастирі шпиталю для убогих.
В історії Св. Духівської монастирської церкви поки що вирізняють два будівельні етапи. Перший пов’язаний з її первісним зведенням у 1630–1650 рр. Другий етап припадає на уніатський період,
тобто середину XVIII ст., коли храм досить органічно пристосовували під будівлю, дещо схожу на костел. Відомо, наприклад, що в
70-х рр. XVIII ст. за білостоцького суперіора Ієроніма Калетинського до церкви з півдня і півночі були прибудовані квадратні в плані
приміщення ризниці та паламарні. Очевидно, саме тоді церква набула сучасного вигляду: тринавова цегляста двоверха будівля з однією шестигранною апсидою. Віднесена фахівцями до самобутніх
культових кам’яних споруд Волині.
15 липня (за ст. ст.) 1796 р. луцький протоієрей Григорій Вигура
від імені «російського уряду» силою перевів Св. Духівську примонастирську церкву на православ’я. Наступного дня храм був переосвячений і названий на честь Святого Михаїла архистратига. Ці події відображені в географічно-економічному описі Луцького повіту
1798 р., за яким, білостоцьким василіанам належав «монастырь базилианский в котором церковь каменная во имя сошествия светаго
духа греко-восточного исповедания и кельи о двух этажах каменныя
же». Було тоді 13 ченців, яким підлягали в селі 172 душ підданих.
Ще впродовж наступних 15 років між представниками православної церкви і монастирськими ченцями-василіанами точилась
боротьба за володіння білостоцьким храмом. Наприклад, за монастирською візитацією 1811 р. церква знову належить василіанам і
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описана так: «Мурована, невелика, довга на 12 локтів, широка на 11
локтів. Оздоби і апарати небагаті, але в порядку». За тим самим документом в західному напрямку від церкви – «від неї кроків 190, в
ліску серед дубів» – була невелика уніатська капличка Св. Онуфрія
з одним вівтарем.
На початку XIX ст., в часи, коли монастирський храм василіанам
не належав, вони відправляли службу у каплиці Св. Миколая, під яку
прилаштували одну з монастирських келій другого поверху. Згорілий у 1800 р. кам’яний двоповерховий монастир вони відбудували
в 1802 р. як одноповерховий з дерева. Станом на 1807 р. у монастирі
налічувалося вже 15 ченців. За рішенням російської влади у 1833 р.
Білостоцький василіанський монастир був скасований.
До наших днів домова Св. Успінська церква Гулевичів-Воютинських в Білостоці, будинок Білостоцького монастиря, як і забудова
Білостоцького замку вцілому, не збереглися. Колишня Св. Духівська
церква, переосвячена у 1798 р. на Св. Михайлівську збереглася і є
нині діючим сільським храмом. Храмова ікона «Успіння Богородиці» сьогодні належить Національному музею ім. А. Шептицького у
Львові, а головна ікона Св. Духівської церкви «Зішестя Св. Духа» знаходиться у Білостоцькому Св. Михайлівському храмі. Обидві ікони
були створені в останній декаді XVII ст. й належать пензлю майстра,
який міг бути попередником, або навіть учителем талановитого художника Іова Кондзелевича.
Олена Бірюліна
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350 РОКІВ
від часу спорудження Михайлівської церкви в с. Щурин
Рожищенського району (1661)
У письмових джерелах село Щурин вперше згадується 1604 р.,
коли збройний загін князя Петра Воронецького пограбував місцевих селян, а село перетворив у згарище. Життя на тому попелищі
відновлювалося з великими потугами. Однак уже через півстоліття
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потому в селі будується дерев’яна церква, яка, правда, з пізнішими
перебудовами, дійшла до нашого часу.
У «Державному реєстрі національного культурного надбання України» Михайлівська церква у с. Щурин Рожищенського району датується 1661–1767 рр. як пам’ятка архітектури національного значення.
Вочевидь, у цей період вона зазнала значної перебудови і певних архітектурних змін. Можна зустріти й інше датування храму. Так, зокрема,
Олександр Цинкаловський у краєзнавчому словнику «Стара Волинь і
Волинське Полісся» пише про дерев’яну церкву у селі Щурин з 1788 р.
Будівля церкви належить до старовинних дерев’яних тризрубних
церков Волині, яких залишилося небагато. Виділений в плані споруди центральним зрубом – восьмерик на четверику підкреслений
масивним приземкуватим куполом архаїчної форми зі збереженим
первісним перекриттям. У 1970 рр. під церкву підведені кам’яні фундаменти і прибудований притвор до бабинця. Конфігурація покрівлі
і навершення з главкою цибулястої форми змінили вигляд пам’ятки.
До церковно-архітектурного комплексу входить дерев’яна дзвіниця. Це – двоярусна приземкувата споруда з шатровим навершшям. Була реконструйована одночасно з церквою у ХVІІІ ст., хоча
зберегла в основному первісний вигляд.
Церковний інтер’єр кілька разів змінювався. Давніх ікон з часу
будівництва храму не збереглося. З іконостасу XVIII ст. в церкві залишилось лише дві ікони – «Спас» і «Богородиця» волинської школи
іконопису, котрі у старому іконостасі виконували роль намісних. Це
ікони на дерев’яних дошках, темперного письма. Уже в пізніші часи
на ікону «Богородиці» була накладена металева карбована шата з
характерним волинським орнаментом.
Нинішній цілісний іконостас професійної художньої роботи датується XIX ст. Тоді ж в інтер’єрі храму з’явився настінний олійний
розпис, який частково зберігся до наших днів. Нині він суттєво доповнений роботами місцевих художників з Рожищ під час останнього ремонту церкви кілька років тому.
Опис храму і, зокрема, його інтер’єру кінця ХІХ – початку ХХ ст.
подає священик К. В. Переверзєв в «Справочной книге о приходах и
монастырях Волынской епархии», виданій Волинським ВолодимироВасилівським братством в Житомирі в 1914 р. Автор датує будівництво церкви 1767 р., тобто власне часом її перебудови. Характеризує
храм як «маловместительный, украшен посредственно» і обґрунтовує потребу в будівництві нової церкви, наводячи число прихожан
– 1577 душ. Церковний притч складався з священика і псаломщика.
З кінця ХІХ ст. при церкві діяла церковно-приходська школа.
Про історію храму та його вірних розповідають окремі історичні
та мистецькі пам’ятки, які до сьогодні тут зберігаються. Це, зокрема,
богослужбові книги ХVІІІ–ХІХ ст. Зроблені в них посторінкові записи
розповідають про життя церкви і вірних у різні історичні періоди.
Євгенія Ковальчук
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350 РОКІВ
від часу спорудження Покровської церкви
в с. Велимче Ратнівського району (1661)
Село Велимче, назва якого в минулому звучала як Велимчани,
Велюнчі, було засноване приблизно 1500 р. колоністами із сусіднього Датиня. В 1661 р., коли кількість населення значно збільшилась, жителі з села попросили Ратенського старосту Стефана Чарнецького дозволити їм побудувати у себе парафіяльну церкву. Той
погодився і 15 березня 1661 р. звернувся письмово за благословінням до єпископа Холмського і Белзького Якова Суші, який вирішив це
питання позитивно, про що засвідчує резолюція від 29 травня 1661 р. на
полях того ж документа. Церква була зведена в той же рік на кошти
парафіян.
Для утримання парафіяльного священика Чарнецький відписав новозбудованій церкві в довічне користування землю орну і
сінокоси в різних урочищах, що підтверджено, як пише дослідник
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церковної історії Волині М. І. Теодорович: «...двумя записями – первою 15 марта 1661 г. и второю 15 марта 1665 г., – копии их находятся
при церкви, а подлинники в 1820 г., по распоряжению епархиального начальства, местным благочинным взяты из церкви и высланы для хранения в Луцкий униатский епархиальный архив. Все эти
земли утверждены за церковью в 1673 г. письменною конфирмациею польского короля Михаила ІІІ Вишневецкого...»
Церква була побудована із міцного дерева. Тому простояла аж
149 років – до 1810 р., коли майже вся разом з начинням згоріла.
У тому ж 1810 р. на тому ж місці була споруджена нова дерев’яна
церква, менша від попередньої, без іконостасу і царських врат, з
одним лише великим кіотом і престолом зі східної сторони. Пізніше
все було облаштовано відповідно до православних канонів. У 1893
р. церкву відремонтували і поставили на кам’яний фундамент. «Она
об одном куполе, кораблеобразна, в высоту (стен) 2 саж. 2 арш., в
длину 9 саж. и в ширину 3 саж. 2 арш.» – так, за описом М. Теодоровича, вона виглядала на той момент.
Поряд в 1825 р. була зведена дзвіниця на 6 дзвонів: «больший
лит в 1864 г., весит 22 пуда, с изображением Богоматери и Архистратига Михаила, куплен прихожанами в память спасения жизни императора Александра ІІ 4 апреля 1866 г., второй – лит в 1823 г., весит
11 пудов, с изображением Воскресения Христова и Архистратига
Михаила; третий лит в 1806 г., весит 8 пудов, с изображением Преображения Господня и Скорбящей Богоматери; четвертый – весит
4 пуда, с надписью: «Vox Domini in magniﬁcentia» («Глас Господен в
великолепии» – Псал. 28,4); пятый – весит 3 пуда, лит в 1805 г., с изображением Великой Екатерины и с неразборчивой итальянской
надписью, и шестой лит в 1722 г., весит 1 пуд, разбит».
При церкві зберігалась метрична книга, з якої стало відомо, що
впродовж 78 років (1682–1760 рр.) прослужив тут парафіяльним
священиком ієрей Стефан Михалевич. За переказами, він прожив
більше ста років. Його наступниками були: син – Іоан Стефанович
Михалевич (1762–1795), внук – Василь Іванович Михалевич (1797–
1839) і правнук – Григорій Васильович Михалевич (1839–1853).
На 1900 р. в Покровській церкві служив священиком Юліан Дмитрович Сакович (з 2 листопада 1897 р.). На цей час за державні кошти
біля храму побудовано причтові приміщення, як пише К. В. Переверзєв: «тісні і холодні». Були сад і город. Землі церкви (76 десятин 908
квадратних сажнів) розміщувались в трьох різних місцях.
У 1980 рр. храми Волині, зокрема Ратнівського району, досліджував у плані історико-архітектурної і містобудівної цінності архітектор В. Т. Завада.
Нині ансамбль Покровської церкви і дзвіниці розташований на
центральній вулиці села. Пам’ятник складається з двох прямокутних, витягнутих в поперечному перерізі, зрубів вхідного бокового
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вівтаря і бабинця, квадратного в плані нефу, гранованої апсиди і
додаткового приміщення, що примикає з півночі. Композиційну
основу споруди складають три зруби бабинця, нефу і апсиди, об’єднаних спільним п’ятисхилим дахом з невеликою, але складною за
формою (чотирьохгранною в основі і восьмигранною у верхній
частині) главкою на гребені.
Поруч з центральним зрубом, найдавнішою частиною споруди є
і огранена апсида, просторово з’єднана з нефом фігурним вирізом
своєрідної уступчастої форми. Цей прийом, як і пірамідальне перекриття храму, дозволяє зарахувати пам’ятку в перелік найбільш
архаїчних зразків трьохзрубних одноверхих храмів, що збереглись
на території Волинської області. Це зумовлює історико-архітектурну цінність Покровської церкви в селі Велимче.
Храм не припиняв діяльності. Нині Боже слово до людей доносить його настоятель – протоієрей Сергій Іванович Кравець. При
Покровському храмі діє недільна школа.
Ольга Корецька
Література:
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300 РОКІВ
від початку спорудження Троїцького костелу
в м. Берестечко Горохівського району (1711)
Історія м. Берестечка з давніх часів пов’язана з польською культурою, глибокі наслідки впливу якої чітко простежуються й до сьогодні. Розглянути хоча б вікове протиборство між православною та
католицькою церквою на українських землях. Яскравим свідченням цього є архітектурна пам’ятка духовного значення – Троїцький
костел у м. Берестечку.
Будівництво костелу було розпочате на кошти каштеляна галицького Томаша Карчевського. У кінці ХVІІ ст. Берестечко належало його родині. Саме у цей час в містечку з’явилися тринітарії,
монашеський орден Святої Трійці, який потрапив на волинські
землі через Польщу. Тринітарський орден займався пропагандою
католицизму серед місцевих православних жителів. Варто також
зазначити, що цей орден присвятив свою діяльність визволенню
полонених християн з татарської неволі, а Берестечко, як відомо,
не раз потерпало від ворожих нападів.
Отже, 24 липня 1711 р. було закладено перші цеглини мурованого костелу Святої Трійці та монастиря (кляштора) тринітаріїв при
ньому. Так поляки прагнули увічнити перемогу під Берестечком.
Храм повинен був ствердити могутність Речі Посполитої та показати усю велич їхньої віри. З 1733 р. будівництвом костелу займався
брат Томаша Карчевського – Януш, який помер у 1744 р. Завершив
будівництво храму люблінський староста, новий власник міста Ян
Замойський в 1765 р.
Троїцький костел мав величний вигляд. Побудований у стилі
рококо він вражав своєю витонченістю та вишуканістю архітектури. Храм був мурований, трьохнефний, хрестової структури. Костел мав 8 вівтарів, був оздоблений картинами художника Йозефа
Прехтля, а також дерев’яними скульптурами. Тут було 16 картин та
фреска роботи Кармароні (Кармоччі), прах якого також знаходився
в костелі. У храмі були орган і хрещальня. Тут знаходилась гробниця з білого мармуру Віктора Вітославського (власника м. Берестечка
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кінця ХІХ ст.), яку зробив майстер Сиревич. Зберігалась в костелі
копія ікони іспанського художника Муриллю. За свідченням Б. Возницького, одна із зовнішніх стін храму була прикрашена картиною
«Берестецька битва» пензля Йозефа Прехтля, але в 1853 р. її замалювали, щоб не знищив російський уряд.
З переказів, які дійшли до наших днів, відомо, що всередині
культової споруди знаходились картини, на яких було зображено
епізоди з Берестецької битви з возвеличенням патріотичного духу
поляків. Зберігалась тут і шабля Яреми Вишневецького, яку в 1920 р.
викрали більшовики. Згодом було індентифіковано його мощі. Все
це привертало увагу до костелу поляків-католиків. Відомо також, що
у храмі певний час знаходились мощі Святого Валентина, до яких
приходили помолитись як католики, так і православні. На реліквії
святого була призначена невелика іконка Богоматері в срібній шаті.
У підвалах костелу знаходилось кілька підземних переходів.
Один із них вів до маєтку князя Пронського, що знаходився неподалік, інший – простягався аж на 2 кілометри до маєтку князя Рінчинського. Перед храмом стояла кам’яна двоярусна дзвіниця, дах
якої був прикрашений фігурним барочним фронтоном.
Троїцький костел був з’єднаний з монастирем тринітаріїв, який
мав два поверхи. Внизу розташувались келії, трапезна, кухня, а на
другому поверсі знаходились 19 келій, бібліотека, два гардероби та
зал для послушників. Монастир був огорожений мурованою стіною.
Після польського повстання 1831 р. російський уряд закрив його,
а пізніше він був переданий під в’язницю. Костел же продовжував
функціонувати. У 1870 р. його відремонтували, дах перекрили черепицею. У 1920 р. храм пограбували війська червоної армії, але
він продовжував свою діяльність аж до 1941 р.
У роки Другої світової війни монастир постраждав від вибуху снаряда. Із костелу були вивезені дерев’яні скульптури, орган знищено.
Фрагменти деяких із скульптур зберігаються сьогодні в Олеському
замку. Міщани свідчать, що після війни у костелі був склад заготзерна, а з 1952 р. в будівлі монастиря працював сирзавод.
Після закриття монастиря каплиця Св. Андрія перебрала на
себе всі функції костелу. Будівля довгий час була недіючою, напівзруйнованою пам’яткою архітектури, лише нещодавно вона почала відновлювати свою діяльність.
На жаль, зараз на костелі вже неабияк позначилися вплив століть і відсутність належної реставрації. Місцева католицька громада робила спроби отримати дозвіл на ремонт та за власні кошти
зробити його. Однак відмовили чиновники, які пообіцяли, що самі
відреставрують… Накрили бляхою: не затікає, не руйнується ще
більше від дощів, – на цьому робота закінчилась.
Сподіваємось, що реставраційна робота у Троїцькому костелі
все ж таки буде проведена. Адже цей храм не лише оригінальний
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і неповторний за своєю архітектурною цінністю. У ньому відображена складна і багатостраждальна історія нашого народу, і її треба
берегти для поколінь прийдешніх.
Людмила Ланшина
Література:
Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк :
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с.
Про Троїцький костел – с. 18.
Токарська Н. Духовні святині Берестечка / Н. Токарська // Минуле і сучасне Волині та Полісся : рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на
теренах Волинської області : Горохівщина в історії України та Волині : матеріали ХХХІ Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2009. – С. 78–80.
Троицкий костел (г. Берестечко) // Памятники градостроительства и
архитектуры Украинской ССР. – К., 1985. – Т. 2. – С. 63–64.
Чучман Л. Оборонний комплекс / Л. Чучман // Чучман Л. Берестечко :
іст.-краєзн. нарис / Л. Чучман. – Луцьк, 1997. – С. 21–25.
Мандзюк Д. Де сьогодні шабля Вишневецького / Д. Мандзюк // Волин.
губерн. відом. – 2004. – 15 лип. – С. 7.
Савчук А. Культурно-історичні ресурси Волині в ХХІ столітті / А. Савчук
// Діалог. – 2010. – 24 черв. – С. 12.
***
м. Берестечко // Справочная книга о приходахъ и монастыряхъ Волынской епархіи / сост. К. В. Переверзевъ. – Житомиръ, 1914. – С. 81.
Волинь туристична : путівник. – К. : Світ успіху, 2008. – 363 с.
Про Троїцький костел м. Берестечка – с. 99.
Цинкаловський О. Берестечко / О. Цинкаловський // Цинкаловський О.
Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів
до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 87–90.
***
Берестечко : Свято-Троїцький костел [Електронний ресурс] : Вікіпедія :
вільна енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол. з екрану.
Берестечко : Свято-Троїцький костел [Електронний ресурс] : Замки та
храми України. – Режим доступу: http://www.castles.com.ua/beres0.html,
вільний. – Загол. з екрану.
Берестечко : Троїцький костел тринитаріїв [Електронний ресурс] :
Фото Украины. – Режим доступу: http://www.photoukraine.com/ukrainian/
photos/region/3/3703, вільний. – Загол. з екрану.
Берестечко. Україна. Волинська область : Визначні пам’ятки : Троїцький костел [Електронний ресурс] : TurMir.com. – Режим доступу: http://ukraina.turmir.com/ua_article_54.html, вільний. – Загол. з екрану.
Замки і монастирі Волині [Електронний ресурс] : Мандруємо Україною
разом! – Режим доступу: http://www.kardash.kiev.ua/volz.htm. – Загол. з
екрану.
Волинь

168

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

Волинь

КАЛЕНДАР

7 200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
КАЛЕНДАР

Троїцький костел [Електронний ресурс] : Енциклопедія пам’яток. – Режим доступу: http://encyclosights.com/object_details.php?rg1=10052&pt=96&ct1=1012&ln=3&id=821&md=0&do=1, вільний. – Загол. з екрану.
Троїцький костел VIII ст., м. Берестечко Горохівського району Волинської області [Електронний ресурс] : Istorychna Volyn Polish. – Режим доступу: http://istvolyn.info/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=30&func=detail&catid=1&id=724&lang=po, вільний. – Загол. з екрану.

300 РОКІВ
від початку спорудження Михайлівського костелу
в смт Голоби Ковельського району (1711)
Початком будівництва костелу св. Архистратига Михайла в
смт Голоби Ковельського району є 1711 р. Зведений він був підляським підстолієм Юзефом Ярузельським. Костел був закладений
на місці старого костелу, зруйнованого під час війни зі шведами у
1708 р. Датою закінчення будівництва вважається 1728 р.
У 1783 р. у вежу костелу влучила блискавка. Споруда згоріла
від удару блискавки, але була відбудована воєводою Чернігівським
Людовіком Вільгою в 1793 р., а в 1802 р. костел освятив єпископ
Луцький і Житомирський Каспер Цецішовський. Після багатьох перебудов костел набув рис стилю бароко, а всередині – стилю рококо, був розписаний фресками із зображеннями зі Святого Письма.
Без суттєвих змін костел простояв до 1916 р., коли під час військових дій німецькими військами була знищена дзвіниця.
Вже в 1929–1930 рр. стараннями ксьондза Францішка Чехмещинського і прихожан костел був відремонтований. До нього тоді
було приписано 52 населених пункти і 2530 парафіян.
Костел цегляний, оштукатурений, зведений в формі хреста,
фронтом повернутий на захід, з великим вівтарем на схід, з прямокутною ризницею і паламарнею з виділеним в об’ємі прямокутним
притвором і дзвіницею над ним. Дзвіниця стояла над вхідними дверима, мала величну форму і складалася з двох поверхів. Була покрита
бляхою, а зверху стояв залізний хрест. Однонавову будівлю розширили за рахунок бічних приділів (рамена хреста), ризниці, паламарні і невеликого приміщення для сходів, що ведуть на хори. Приділи
декоровані по кутах пілястрами, основний об’єм підпирають із заходу по кутах два невеликі контрфорси. Склепіння циліндричне, з
розпалубками. Дах костелу – восьмисхилий (за планом хреста), над
апсидою – трьохсхилий. Над вікнами приділів – білокам’яні хрести.
По матеріалах візитації 1886 р. костельний двір був оточений
муром, вхід починався від дороги через дерев’яну оковану браму. В десяти кроках зліва від воріт знаходився мурований будинок
шпиталю. Всередині знаходилось сім вівтарів. Великий вівтар розташовувався в мурі східної стіни, пофарбований темними фарбами
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і стеля мала такий самий колір. Вівтар прикрашала ікона Божої Матері, покрита срібною ризою з двома срібними золоченими коронами із хрестиками на голові Божої Матері та Ісуса Христа.
При амвоні, по правий бік великого вівтаря, знаходився другий
вівтар в ім’я розп’ятого Ісуса Христа, в стіні зроблений і пофарбований в блакитний колір з позолоченими рамами. В ньому була ікона
Спасителя, писана масляними фарбами. Терновий вінець на голові
Ісуса Христа срібний, і прибиті три срібних золочених промені.
На тому ж боці костелу, при східній стіні, розміщувався третій
вівтар, дерев’яний, в ім’я святого Еразма. Столярної роботи, пофарбований в білий колір, рами позолочені. По боках вівтаря – язики,
частково з позолотою, а зверху «Око провидіння» в хмарах з золоченими променями.
Четвертий вівтар знаходився при північній стіні, в ім’я св. мучениці Фекли. Ікона писана на полотні і оправлена в срібну ризу. Цей
вівтар був прикрашений так, як і попередній, і закривався іконою
Богоявлення Трьох Королів.
З лівого боку цього вівтаря, навпроти вівтаря Ісуса Христа, знаходився п’ятий вівтар – в ім’я св. Антонія. Ікона писана на полотні,
оправлена в срібну ризу і вставлена в кам’яну нішу. Фрамуга з дерева блакитного кольору з позолотою.
Поряд, при східній стіні костьолу, знаходився шостий вівтар в
ім’я св. Фадея, дерев’яний, з різьбою і прикрасами. Образ писаний
на полотні з чотирма срібними вотивами.
При південній стіні був розташований сьомий вівтар в ім’я
св. Іоана Непомуцена. Ікона писана на полотні, з одним срібним вотивом і дев’ятьма срібними золоченими зірками.
По середині костелу в два ряди стояли дерев’яні лавки. Над
великими костельними дверима знаходились хори з органом на 8
голосів. Вхід на хори з лівого боку від великих костельних дверей.
По всьому костелу і в захресті підлога викладена кам’яним паркетом. Всередині костелу, в обох каплицях, стояло два конфесіонали
(сповідальні) з різьбою, пофарбовані набіло з блакитними краями.
Костел разом з дзвіницею мав 17 вікон.
З правого боку від великого вівтаря знаходилось захрестя (ризниця), при вході до якого при стіні була умивальниця (ємність для
омовіння пальців правиці), з південного і східного боків було по вікну з решіткою. На лівому боці від великого вівтаря – скарбниця з
вікном і решіткою зі сходу. Там за окованими дверима знаходився
архів і різні костельні речі, свічки.
Костел був критий черепицею і мав в довжину 33, в ширину
– 20, у висоту 12 аршинів. Всередині мав хрестові і сферичні зводи. В дзвіниці висіло три дзвони, вагою 120, 180 і 500 фунтів.
Крім ксьондза-адміністратора, при костелі були органіст і староста.
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Недалеко від костьолу стояло чотири високі фігури святих, виготовлені за кошти Юзефа Ярузельського в 1711 р. Нині збереглась
тільки одна фігура.
Після 1944 р. костел був закритий і в ньому зробили склад.
З 1995 р. повернутий римо-католицькій общині і реставрується.
Об’єкт занесений до Державного реєстру національного культурного надбання (як пам’ятка містобудування та архітектури національного значення) наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 2 червня 1999 року № 128.
Оксана Важатко
Література:
Державний реєстр національного культурного надбання : (пам’ятки
містобудування і архітектури України) // Пам’ятки України : історія і культура. – 1999. – № 2–3. – С. 51.
Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк :
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с.
Про Михайлівський костел – с. 18.
Крощенко Л. Аріанська пам’ятка архітектури XVI ст. у Голобах / Л. Крощенко, Є. Осадчий // Архітектурна спадщина України : нац. особливості
архітектури народу України. – К., 1995. – Вип. 2. – С. 197–200.
Михаила костел (пгт Голобы) // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – К., 1985. – Т. 2. – С. 84.
Остапюк О. З історії костьолу Св. Архістратига Михаїла в смт Голоби
/ О. Остапюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани
в історії України та Волині : матеріали XII Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф.,
присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 107–109.
Пасюк І. М. Голоби : іст.-краєзн. нарис / І. М. Пасюк, В. П. Марчук. – Луцьк :
Надстир’я, 2007. – 133 с.
Про Михайлівський костел – с. 12–16.
Теодоровичъ Н. И. Волынь въ описании городовъ, местечекъ и селъ
в церковно-историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и друг. отношенияхъ : историко-статистическое описание
церквей и приходовъ Волынской епархіи : т. V. Ковельскій уезд / Н. И. Теодоровичъ. – Почаевъ : Тип. Почаев.-Успен. Лавры, 1903. – 559 с.
Про Михайлівський костел – с. 414–425.
Лідницька Р. Там, де синіє під небом Стохід… / Р. Лідницька // Рідне
місто. – 2010. – 22 лип. – С. 8.
***
Волинь туристична : путівник. – К. : Світ успіху, 2008. – 363 с.
Про Михайлівський костел в смт Голоби – с. 171.
с. Голобы // Справочная книга о приходахъ и монастыряхъ Волынской епархіи / сост. К. В. Переверзевъ. – Житомиръ, 1914. – С. 151.
Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справочник.
– К. : Наук. думка, 1987. – 736 с.
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Про Михайлівський костел – с. 71.
Цинкаловський О. Голоби / О. Цинкаловський // Цинкаловський О.
Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів
до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 285.
***
Голоби : пам’ятки архітектури [Електронний ресурс] : Вікіпедія : вільна
енциклопедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki, вільний. – Загол. з екрану.
Міста Волині : Голоби : костел Михайла [Електронний ресурс] : Галерея
мистецтв. – Режим доступу: http://www.art.lutsk.ua/art/kovel/index%20golobi.shtml, вільний. – Загол. з екрану.
Михайлівський костел [Електронний ресурс] : Енциклопедія пам’яток.
– Режим доступу: http://encyclosights.com/object_details.php?ln=3&id=880, вільний. – Загол. з екрану.

250 РОКІВ
від часу спорудження Георгіївської церкви
в с. Кутрів Горохівського району (1761)
Село Кутрів згадується 1545 р. в описі Луцького замку, де була
городня Микити і Якова Кутровських. У 1565 р. Федора Требуховська купила третю частину села від Микити Кутровського і сестри
його Анни. У ХІХ ст. Кутрів належав до власності родини Ожаровських. У кінці ХІХ ст. у селі було 93 будинки і 587 жителів.
Георгіївська церква і дзвіниця у с. Кутрів були побудовані в 1761 р.,
про що свідчить різьблений напис на верхньому брусі дверної коробки. Заклали церкву місцеві селяни на відзнаку 100-річчя битви
козаків під Берестечком. Будова дерев’яна, тридільна. Церква зберігає волинський архаїчний тип тризрубного храму з домінуючою
масивною банею на восьмерику. На північний схід від церкви – дерев’яна триярусна дзвіниця, покрита шатром. Церква стоїть на околиці села, на високому пагорбі над річкою Стир. Протягом століть
річка природно змінила русло і підмила берег, внаслідок чого пагорб перетворився на кількаметрове прямовисне урвище. Збереження церкви вимагає укріплення берегової лінії або зміни русла
річки. Церква і дзвіниця внесені до Державного реєстру національного культурного надбання по Волинській області.
Світлана Василевська
Література:
Державний реєстр національного культурного надбання : пам’ятки
містобудування і архітектури України // Пам’ятки України : історія та культура. – 1999. – № 2–3. – С. 49.
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Георгиевская церковь (с. Кутров) // Памятники градостроительства и
архитектуры Украинской ССР. – К., 1985. – Т. 2. – С. 66.
Храми Волині : фотозбірник / упоряд. Л. Бабич, В. Свистун. – Луцьк :
Вісник, 2002. – 154 с.
Фото Свято-Георгіївської церкви – с. 14.
Гуковський І. Церкві загрожує руйнація / І. Гуковський // Горохів. вісн.
– 2007. – 17 квіт.
Левчук З. Ожила старенька церква / З. Левчук // Горохів. вісн. – 1993.
– 15 трав.
Лівіцька О. Церква сповзає у Стир / О. Лівіцька // Волин. газ. – 2008.
– 24 квіт. – С. 11.
Якименко М. Байдужість, що підмиває храм / М. Якименко // Волин.
губерн. відом. – 2005. – 21 квіт. – С. 5.
Якименко М. Козацький храм сповзає в Стир / М. Якименко // Голос
України. – 2005. – 16 квіт. – С. 12.
***
с. Мерва, приписное с. Кутровъ // Справочная книга о приходахъ и
монастыряхъ Волынской епархіи / сост. К. В. Переверзевъ. – Житомиръ,
1914. – С. 94.
Цинкаловський О. Кутрів / О. Цинкаловський // Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн. слов. – від найдавніших часів до
1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег, 1984. – Т. 1. – С. 595.
***
Кутрів [Електронний ресурс] : Дерев’яні храми України. – Режим доступу: http://www.derev.org.ua/volyn/kutriv.htm. – Загол. з екрану.

200 РОКІВ
від часу спорудження Різдво-Богородичної церкви
в с. Мала Глуша Любешівського району (1811)
Село Мала Глуша назване так через те, що розташоване серед боліт і густих лісів (дійсно «глуші»), а Мала – як доповнення до сусіднього
села Велика Глуша. У XVI–XVII століттях село належало спочатку Григорію, а потім Адаму Сангушкам. В кінці XIX – на початку XX ст. село
належало графу Красицькому. У селі проживали 869 жителів, було 88
дворів. Селяни займалися переважно розведенням та продажем худоби і жили заможно. У XIX ст. тут склалася приказка «У Глушу (Велику)
– по гонор, у Невір – по розум, у Глушку (Малу) – по гроші».
Різдво-Богородична церква була побудована у 1811 р. коштом
місцевого священика і парафіян на місці старого храму, перша
згадка про який датується 1665 р. Вже у документах 1800 р. вказується на непридатність храму для проведення богослужінь. Нинішня церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті, покрита бляхою.
Вівтарем церква повернута на південь, має форму неправильного
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хреста. У 1871 р. побудована нова баня на середній частині храму
та дзвіниця. Церква внесена до Державного реєстру пам’яток містобудування і архітектури місцевого значення.
Ангеліна Вигоднік
Література:
Атлас історії культури Волинської області / відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк :
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – 112 с.
Про церкву Різдва Богородиці – с. 97.
Бущик П. Г. Ми від роду – українці : краєзн. нариси з історії Любешів.
р-ну / П. Г. Бущик. – Луцьк : Вісник і КО, 2004. – 384 с.
Про Різдво-Богородичну церкву – с. 184, 200–203.
Теодоровичъ Н. И. Волынь въ описаніи городовъ, местечекъ и селъ
въ церковно-историческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологическомъ и друг. отношеніяхъ : историко-статистическое описаніе
церквей и приходовъ Волынской епархіи : т. V : Ковельскій уезд / Н. И. Теодоровичъ. – Почаевъ : Тип. Почаев-Успен. Лавры, 1903. – 559 с.
Про Різдво-Богородичну церкву – с. 224–228.
Бренчук О. Малоглушанська святиня / О. Бренчук // Нове життя. – 1992.
– 19 серп.
Любежаніна В. Пісня роду малоглушанського / В. Любежаніна // Нове
життя. – 2008. – 2 серп. – С. 6–7.

125 РОКІВ
від часу виходу поетичної збірки
Олени Пчілки «Думки-мережанки» (1886)
«Думки-мережанки» – перша і єдина збірка оригінальних поетичних творів Олени Пчілки, вийшла друком у Києві; обсяг – 97
сторінок. Вірші, поеми, байки, що ввійшли до поетичної збірки, написані у 1881–1885 рр. на Волині.
Олена Пчілка в «Автобіографії», опублікованій у журналі «Зоря»
1888 р. писала про поетичну збірку: «Так як «Думки-мережанки»
писані в різні часи, під різними настроями душі, то зміст книжки
вийшов дуже перістий: і тенденційні вірші, і біблейські теми (також
взяті задля тенденції), і байки, і жарти, і чиста лірика – все вкупі».
Була ще одна причина строкатості поетичної збірки. Письменниця
шукала себе в поетичному жанрі, зверталася до різних форм і різних тем, якими жила українська поезія 80 рр. ХІХ ст.
У збірці є вірш «Перед блакитним морем». На березі моря серед лаврів та олеандрів стоїть дівчина і згадує «хуторець убогий
в далекій рідній стороні», «самотнюю криницю» і «схилену вербицю». Долітає до її слуху мелодія баркароли і ще побільшує тугу, бо
не схожа «з піснями хутора». Ностальгія, клятви у вірності рідному
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краєві, українському народові були найвизначнішою прикметою
української поезії 70–80 рр. ХІХ ст. Є. Шабліовський та О. Ставицький вважають, що серед творів на цю тему «вірш Олени Пчілки був
одним із кращих».
Щирим ліричним почуттям і конкретністю поетичного малюнка
вирізняється вірш «Волинські спогади». Із самої душі поетеси вириваються слова палкої любові до милого серцеві краю, де «Звягеля
скелі, узгір’я веселі», «Случ ігриста» і «Луцьк стародавній», – місця,
де пройшли найкращі роки життя письменниці:
Мій дух із тобою!.. Не жалем-журбою
Хотіла б тебе спом’янути,
Волинський куточку, де мов в сповиточку
Години ті сплять незабутні!
У вірші «Пророк» письменниця замислюється над долею поета – провісника добра і правди, заступника «люду нужденного» – і
показує його трагічно самотнім. Пророк Олени Пчілки хоч і картає
«люд свій зрадливий та проклинає той час гіркий та нещасливий»,
коли прийняв свою високу місію, усе ж не зрікається її, бо:
Йому з’явилась яма та глибока
Душевная, в котру той люд точивсь.
І полились в пророка сльози знову,
І він одрікся жалю свойого,
До бога знов здійняв гарячу мову,
Щоб спас нещасний рідний люд його!
Помітне місце в поезії Олени Пчілки займає тема кохання, подружньої вірності, тема емансипації жінки як в особистому, так і
в громадському житті («Забудь мене!», «Кохані речі», «Мій друже»,
«Світочі небесні», «Одвідини» та ін.). З усіх цих творів постає образ
ліричної героїні, здатної на глибоке і ніжне почуття, на високу самопожертву ради коханого, а разом з тим завжди готової постояти за
свою гідність і свої права.
У зв’язку з визвольною боротьбою болгар і сербів проти турецького іга популярною стала тема солідарності й братерського єднання слов’янських народів («Посмертна шана», «Прощання», «Пісні
минулого»). У вірші «На полі честі» письменниця оспівала воїна-добровольця, який віддав життя за свободу слов’янського народу:
Та скажуть рідним, що на полі
Чужім немарно згинув ти:
З крові твоєї щастя, долі,
Братерства виростуть цвіти!
Олена Пчілка і пізніше не припиняла поетичної творчості, друкувала вірші в періодичних виданнях, але збірками їх не видавала.
З найкращих поезій, написаних після виходу збірки «Думки-мережанки», можна назвати сонет «Минула молодість!.. Мов пісня прошуміла!..», вірші «До Кобзаря», «Рідне слово», «Миколі Лисенкові».
Віра Комзюк
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100 РОКІВ
від дня народження М. А. Васюти (1911–1943) –
організатора і голови першого на Волині колгоспу
Михайло Адамович Васюта народився у 1911 р. в селянській
сім’ї в с. Уховецьк Ковельського повіту (тепер Ковельського району) на Волині. В роки Першої світової війни сім’я евакуювалася до
Курської області. Взимку 1920 р. повернулися додому. У 1930 р. став
членом Комуністичної партії Західної України. Активними учасниками підпільної боротьби були члени родини Васют: мати Параска
Варфоломіївна під впливом сина вступила до КПЗУ в 1932 р., батько Адам та молодший брат Степан, секретар Уховецького райкому
КСМЗУ, були вбиті польськими поліцаями у ніч на 21 липня 1934 р.
За участь в діяльності підпільної партійної організації Михайло був
арештований польськими властями і засуджений на п’ять років тюремного ув’язнення. Після повернення в село став організатором у
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1936 р. травневої демонстрації безробітної молоді. У 1937 р. знову
заарештований і ув’язнений на дев’ять років.
З початком Другої світової війни та приєднання західноукраїнських земель у складі Української РСР до СРСР у вересні 1939 р. повертається на батьківщину. Обирається на виборах 22 жовтня 1939 р.
депутатом від Волині до Народних Зборів Західної України, що пройшли 26–28 жовтня ц. р. у Львові, та членом повноважної делегації
до Верховної Ради СРСР. У 1940 р. виступив організатором першого
колгоспу на Волині та головою його першого правління. Обирався
депутатом Верховної Ради СРСР від Волині.
З початком Великої Вітчизняної війни звернувся у військкомат
з проханням направити на фронт. Однак партійними органами був
відкликаний до Києва, а згодом – до Харкова. Навчався в артилерійському училищі. У 1942 р. брав участь у черговій сесії Верховної
Ради СРСР. За направленням Центрального Комітету КП(б) України
прибув у партизанський загін на Чернігівщину з метою його передислокації на Львівщину для організації підпільної роботи та партизанського руху. В бою з німецько-фашистськими загарбниками
біля с. Тупичів на Чернігівщині загинув, де і був похований. У 1968 р.
перепохований на місцевому кладовищі в с. Уховецьк.
М. А. Васюта нагороджений посмертно орденом Вітчизняної
війни І ступеня. У рідному селі біля школи встановлено бюст, його
іменем названо колгосп, у місцевому музеї зібрано меморіальні
речі та оформлено розділ експозиції.
Анатолій Силюк
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Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки
Давидова Г. В., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої роботи Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки
Довгун О. М., бібліотекар ІІ категорії відділу краєзнавчої роботи Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки
Рибачук О. Л., провідний бібліотекар відділу краєзнавчої роботи Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки
Хомяк Н. Д., бібліотекар відділу краєзнавчої роботи Волинської
ДОУНБ ім. Олени Пчілки
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Знаменні та пам’ятні дати Волині 2011 року ............................................. 5
6 січня. 125 років від дня народження О. Д. Алмазова
(1886–1936) – українського військового діяча,
генерал-хорунжого армії УНР ........................................................................ 13
14 січня. 70 років від дня народження С. К. Пирожка (1941) –
заслуженого журналіста України ................................................................. 16
19 січня. 60 років від дня народження В. І. Бортнікова (1951) –
українського політолога, педагога, професора,
завідувача кафедри політології Волинського національного
університету імені Лесі Українки .................................................................. 19
26 січня. 125 років від дня народження М. Ф. Тележинського
(1886–1939) – українського композитора,
діяча музичної культури .................................................................................. 23
31 січня. 50 років від дня народження Г. Л. Овсійчук (1961) –
артистки Волинського державного академічного
народного хору, заслуженої артистки України .................................... 25
2 лютого. 75 років від дня народження Б. Й. Заброварного
(1936–2010) – українського історика, педагога,
краєзнавця ............................................................................................................ 27
16 лютого. 60 років від дня народження В. М. Бобицького
(1951) – директора Навчально-методичного центру
культури Волині, хормейстера, співака .................................................. 30
25 лютого. 140 років від дня народження Лесі Українки
(1871–1913) – видатної української поетеси, драматурга,
громадської діячки ............................................................................................ 33
10 березня. 150 років від дня смерті Т. Г. Шевченка (1814–1861) –
видатного українського поета, художника, мислителя ..................... 37
13 березня. 75 років від дня народження О. П. Кондратович
(1936) – українського педагога, краєзнавця, етнолога ...................... 40
18 березня. 60 років від дня народження Б. П. Клімчука
(1951) – голови Волинської обласної державної адміністрації ...... 43
25 березня. 100 років від дня народження О. В. Омельчука
(1911–1981) – народного артиста України ............................................... 47
Березень. 50 років від початку спорудження
Луцького електроапаратного заводу (1961) ........................................... 49
14 квітня. 200 років від дня народження П. М. Батюшкова
(1811–1892) – російського історика, дослідника
регіональних старожитностей ...................................................................... 51
15 квітня. 75 років від дня народження В. Я. Мороза (1936) –
українського історика, дисидента ............................................................... 53
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17 квітня. 70 років від дня народження В. В. Федчука (1941) –
директора Творчо-виробничого об’єднання «Волинське радіо»,
заслуженого журналіста України ................................................................ 56
4 травня. 75 років від дня народження П. С. Собка (1936) –
українського художника ................................................................................. 59
5 травня. 50 років від дня народження В. А. Ленартовича (1961) –
волинського гончаря ...................................................................................... 61
15 травня. 50 років від дня відкриття Луцької дитячої
художньої школи (1961) .................................................................................. 63
21 червня. 50 років від дня народження Т. С. Ядчук-Богомазової
(1961) – української художниці ..................................................................... 66
25 червня. 125 років від дня народження І. П. Крип’якевича
(1886–1967) – українського історика ......................................................... 68
25 червня. 75 років від дня народження Л. В. Хведчука (1936) –
українського художника ................................................................................ 71
3 липня. 75 років від дня народження О. І. Петрика (1936) –
українського педагога, лікаря, професора, завідувача кафедри
валеології та безпеки життєдіяльності Волинського
національного університету імені Лесі Українки ................................. 75
28 липня. 75 років від дня народження Я. Н. Димнича
(1936–1986) – волинського краєзнавця і педагога .............................. 78
6 серпня. 100 років від дня завершення Лесею Українкою
драми-феєрії «Лісова пісня» (1911) ............................................................ 80
28 серпня. 60 років від дня народження Б. І. Ясинського (1951) –
українського художника .................................................................................. 83
31 серпня. 60 років від дня народження М. І. Кумановського
(1951) – українського художника ................................................................ 86
6 вересня. 75 років від дня народження А. П. Клімова
(1936) – заслуженого художника України .............................................. 92
11 вересня. 150 років від дня народження О. І. Мердера
(1861–1920) – українського історика,
автора волинських студій .............................................................................. 94
17 вересня. 100 років від дня народження І. Ф. Онуфрійчука
(1911–1999) – дослідника Волині ............................................................... 96
17 вересня. 75 років від дня народження В. Ф. Кирилкова (1936) –
українського художника .................................................................................. 99
25 вересня. 60 років від дня народження Ф. Г. Мандзюка (1951) –
українського журналіста, письменника та краєзнавця ................... 100
27 вересня. 225 років від дня народження А. С. Фірковича
(1786–1874) – караїмського історика і археолога .............................. 105
4 жовтня. 60 років від дня народження Є. Я. Хотимчука (1951) –
українського письменника, заслуженого журналіста України .... 108
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10 жовтня. 75 років від дня народження В. А. Наконечного
(1936–2008) – українського архівіста, історика, краєзнавця ........ 110
27 жовтня. 50 років від дня народження О. В. Куліш (1961) –
генерального директора Волинської облдержтелерадіокомпанії,
заслуженого журналіста України .............................................................. 114
4 листопада. 100 років від дня народження Д. С. Клячківського
(1911–1945) – українського політичного та військового діяча,
командира УПА-«Північ» ................................................................................ 117
17 листопада. 200 років від дня народження М. Д. Іванішева
(1811–1874) – українського історика і правознавця ......................... 119
30 листопада. 50 років від дня народження О. О. Стадника
(1961) – художнього керівника Волинського державного
академічного народного хору, заслуженого діяча
мистецтв України .............................................................................................. 122
3 грудня. 90 років від дня народження М. О. Царенка
(1921–2010) – заслуженого працівника культури України ............ 125
12 грудня. 75 років від дня народження А. І. Бондарчука (1936) –
українського журналіста, письменника
та громадського діяча ..................................................................................... 127
17 грудня. 60 років від дня народження М. В. Приймака
(1951–2003) – українського діяча культури,
заслуженого працівника культури України .......................................... 131
23 грудня. 50 років від дня народження В. Д. Слапчука (1961) –
українського письменника, лауреата Національної премії України
імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України ......134
500 років від часу першої писемної згадки про с. Зілове
Турійського району (1511) ............................................................................ 138
500 років від часу першої писемної згадки про с. Клевецьк
Турійського району (1511) ............................................................................ 139
500 років від часу першої писемної згадки про с. Кличковичі
Турійського району (1511) ............................................................................ 141
500 років від часу першої писемної згадки про с. Миляновичі
Турійського району (1511) ............................................................................ 143
500 років від часу першої писемної згадки про с. Паридуби
Старовижівського району (1511) ............................................................... 146
500 років від часу першої писемної згадки про с. Туровичі
Турійського району (1511) ............................................................................ 149
475 років від часу першої писемної згадки про с. Дігтів
Володимир-Волинського району (1536) ................................................ 151
475 років від часу першої писемної згадки про с. Павловичі
Локачинського району (1536) ..................................................................... 152
475 років від часу першої писемної згадки про с. Хворостів
Володимир-Волинського району (1536) ................................................154
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475 років від часу першої писемної згадки про с. Карасин
Маневицького району (1536) ...................................................................... 155
375 років від часу заснування Св. Духівського Білостоцького
монастиря і першої писемної згадки про Михайлівську церкву
в с. Білосток Луцького району (1636) ....................................................... 157
350 років від часу спорудження Михайлівської церкви
в с. Щурин Рожищенського району (1661) .......................................... 161
350 років від часу спорудження Покровської церкви в с. Велимче
Ратнівського району (1661) ....................................................................... 163
300 років від початку спорудження Троїцького костелу
в м. Берестечко Горохівського району (1711) ..................................... 166
300 років від початку спорудження Михайлівського костелу
в смт Голоби Ковельського району (1711) ........................................... 169
250 років від часу спорудження Георгіївської церкви в с. Кутрів
Горохівського району (1761) ...................................................................... 172
200 років від часу спорудження Різдво-Богородичної церкви
в с. Мала Глуша Любешівського району (1811) .................................... 173
125 років від часу виходу поетичної збірки Олени Пчілки
«Думки-мережанки» (1886) .......................................................................... 174
100 років від дня народження М. А. Васюти (1911–1943) –
організатора і голови першого на Волині колгоспу ........................ 176
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Автори історичних та біографічних довідок ...................................... 180
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