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«Календар знаменних і пам’ятних дат Волині» видається з
1991 року. До нього включаються матеріали про визначні події
історії, громадсько-політичного і культурного життя області,
ювілеї видатних уродженців краю та відомих діячів, життя і
діяльність яких пов’язані з Волинню.
Посібник відкривається хронологічним переліком пам’ятних
дат на 2016 рік. Про основні події подаються: дата, назва,
авторська текстова довідка, список літератури, у якому
вказуються документи, книги, статті зі збірників і періодичних
видань, довідники та бібліографічні посібники.
У «Календарі» є покажчик імен видатних діячів, представлених
у ньому, Географічний покажчик населених пунктів, списки
авторів, які брали участь у написанні історичних і біографічних
довідок, та укладачів.
Видання буде корисним для культосвітніх працівників,
викладачів, студентів, краєзнавців.
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Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
Знаменні та пам’ятні дати Волині на 2016 рік

1 січня
1 січня
6 січня
14 січня
14 січня
19 січня
19 січня
20 січня
24 січня
24 січня
26 січня
29 січня
30 січня
31 січня

Січень
75 років від дня народження С. К. Наумова
(1941–2009) – українського скульптора
70 років від дня народження В. П. Маренича
(1946) – народного артиста України
130 років від дня народження О. Д. Алмазова
(1879–1936) – українського військового діяча,
генерал-хорунжого армії УНР
75 років від дня народження С. К. Пирожка
(1941) – заслуженого журналіста України
80 років від дня народження В. В. Поліщука
(1936) – заслуженого вчителя Української РСР
70 років від дня народження Г. В. Бондаренка
(1946) – українського історика, педагога,
краєзнавця
65 років від дня народження Л. Л. Залізняка
(1951) – українського археолога
50 років від початку будівництва
«Ковельсільмашу» (1966)
60 років від дня народження В. К. Барана
(1956) – українського історика і педагога
75 років від дня народження
Ю. В. Покальчука (1941–2008) – українського
письменника і перекладача
130 років від дня народження
М. Т. Тележинського (1886–1939) – українського
композитора, діяча музичної культури
85 років від дня народження В. П. Бондара
(1931–1998) – волинського гончара
115 років від часу завершення
Лесею Українкою написання драматичної
поеми «Одержима» (1901)
55 років від дня народження Г. Л. Овсійчук
(1961) – артистки Волинського державного
академічного народного хору, заслуженої
артистки України
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Лютий
2 лютого
80 років від дня народження
Б. Й. Заброварного (1936–2010) – українського
історика, педагога, краєзнавця
2 лютого
85 років від дня народження П. С. Теслюка
(1931) – українського вченого-агронома
4 лютого
270 років від дня народження
Тадеуша Костюшка (1746–1817) –
діяча польського національно-визвольного руху
5 лютого
135 років від дня народження
С. П. Тимошенка (1881–1950) – українського
архітектора і суспільно-політичного діяча
6 лютого
120 років від дня народження
Г. С. Філіповича (1896–1987) – волинського
краєзнавця, організатора музейної справи
9 лютого
135 років від дня О. К. Левчанівської –
української політичної і громадської діячки
народження (1881–1940 ?)
10 лютого 60 років від дня народження В. С. Мельника
(1956) – заслуженого журналіста України
14 лютого 85 років від дня народження
Сіми Кордунової (1931) – української
письменниці
14 лютого 60 років від дня народження
П. Й. Коробчука (1956) – українського
письменника, голови Волинської обласної
організації Національної спілки письменників
України
16 лютого 75 років від дня народження
О. Л. Нагорного (1941) – українського журналіста
25 лютого 145 років від дня народження Лесі Українки
(1871–1913) – видатної української поетеси,
драматурга, громадської діячки
Березень
1 березня
60 років від дня народження С. О. Маренич
(1956) – народної артистки України
2 березня
90 років від дня народження Ф. О. Балабухи
(1926–1990) – українського актора, народного артиста України
5 березня
70 років від дня народження Л. Д. Мікоян
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9 березня
9 березня
10 березня
10 березня
13 березня
13 березня
13 березня

15 березня
18 березня
21 березня
22 березня

6 квітня
15 квітня
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(1946) – української актриси, заслуженої
артистки України
202 роки від дня народження Т.Г.Шевченка
(1814–1861) – видатного українського поета,
художника, мислителя
60 років від дня народження
Д. Л. Гершензона (1956) – заслуженого артиста
України
75 років від дня народження Г. Ю. Філюк
(1941) – заслуженого вчителя Української РСР
155 років від дня смерті Т.Г.Шевченка
(1814–1861) – видатного українського поета,
художника, мислителя
80 років від дня народження
О. П. Кондратович (1936) –
українського педагога, краєзнавця, етнолога
75 років від дня народження
А. Г. Данилюка (1941–2008) – українського
етнографа, музеолога
60 років від дня народження Г. М. Божик
(1956) – директора Ковельської районної
централізованої бібліотечної системи,
заслуженого працівника культури України
85 років від дня народження Є. П. Шаюка
(1931) – заслуженого працівника культури
України
65 років від дня народження Б. П. Клімчука
(1951–2014) – українського державного діяча
125 років від часу останнього приїзду
до Луцька Лесі Українки (1891)
90 років від дня народження
В. К. Гаврилюка (1926–2005) – волинського
краєзнавця та філателіста
Квітень
75 років від дня народження
С. Ф. Кривенького (1941–1992) – українського
самодіяльного композитора і поета
80 років від дня народження В. Я. Мороза
(1936) – українського історика, дисидента
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17 квітня
75 років від дня народження В. В. Федчука
(1941) – заслуженого журналіста України
19 квітня 115 років від дня народження
М. А. Рокицького (1901–1944) – українського
художника
22 квітня 120 років від дня народження І. К. Міщук
(1896–1982) – заслуженого вчителя школи
Української РСР
24 квітня
50 років від дня народження А. О. Опейди
(1966) – художнього керівника Луцького
районного будинку культури, заслуженої
артистки України
26 квітня 125 років від дня народження
В. Комаревича (1891–1927) – громадського і
церковного діяча
26 квітня
30 років від дня Чорнобильської трагедії (1986)
27 квітня

1 травня
4 травня
5 травня
8 травня
9 травня
13 травня
13 травня

110 років від дня народження
Є. С. Шабліовського (1906–1983) –
українського літературознавця
Травень
70 років від дня народження В. І. Павлова
(1946) – українського вченого, заслуженого
економіста України
80 років від дня народження П. С. Собка
(1936) – українського художника
55 років від дня народження
В. А. Ленартовича (1961) – волинського гончара,
музиканта
60 років від дня народження В. Ф. Давидюка
(1956) – українського фольклориста, філолога
50 років від дня народження митрополита
Луцького і Волинського УПЦ КП Михаїла
(Зінкевича) (1966)
75 років від дня народження
А. В. Філатенко (1941) – заслуженої журналістки
України
60 років від дня народження В. О. Вербича
(1956) – українського поета і журналіста
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13 травня
21 травня
23 травня
30 травня
30 травня
1 червня
4 червня
6 червня
6 червня
8 червня
12 червня

14 червня

14 червня
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55 років від дня народження Ю. А. Гетьман
(1961) – української художниці
95 років від дня народження М. Г. Киричука
(1921–2010) – волинського краєзнавця та педагога
85 років від дня народження
Є. І. Гіщинського (1931) – заслуженого
працівника культури України
125 років від часу приїзду Івана Франка
до Колодяжного (1891)
65 років від дня народження В. Є. Гаврилюк
(1951) – заслуженого діяча мистецтв України
Червень
50 років від дня народження В. В. Хурсенка
(1966–2009) – українського співака та
композитора.
85 років від дня народження Б. П. Певного
(1931–2002) – українського художника,
мистецтвознавця, журналіста
135 років від дня народження
В. П. Островського (1881–1950) – українського
письменника, видавця і редактора
60 років М. І. Гнатюка (1956) –
заслуженого артиста України
90 років від дня народження Л. С. Гіттіка
(1926–2004) – українського письменника, лікаря,
педагога
60 років від дня створення Волинської
державної обласної сільськогосподарської
дослідної станції Інституту сільського
господарства Західного Полісся Національної
академії аграрних наук України (1956)
125 років від дня народження
Є. М. Коновальця (1891–1938) – командира
Куреня Січових Стрільців, полковника
Армії УНР, командира луцького табору
інтернованих воїнів Армії УНР, коменданта
УВО, першого голови ОУН
85 років від дня смерті В. К. Липинського
(1882–1931) – українського історика,
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громадсько-політичного і державного діяча
16 червня 55 років від дня заснування Ківерцівської
дитячої музичної школи (1961)
17 червня 80 років від дня народження Й. А. Секунди
(1936) – заслуженого працівника культури
України
21 червня 55 років від дня народження
Т. С. Ядчук-Богомазової (1961) – української
художниці
22 червня 75 років від початку німецько-радянської
війни (22 червня 1941 року – 8 травня 1945 року)
23 червня 75 років від часу розстрілу в’язнів Луцької
тюрми карателями радянських органів
НКВС (1941)
23–29 червня 75 років від часу однієї з найбільших
танкових битв Другої світової війни
Луцьк – Броди – Дубно (1941)
25 червня 130 років від дня народження
І. П. Крип’якевича (1886–1967) – українського
історика
25 червня 80 років від дня народження Л. В. Хведчука
(1936) – українського художника
28 червня - 365 років Берестецької битви (1651)
10 липня
29 червня

167 років від дня народження Олени Пчілки
(1849–1930) – української письменниці,
фольклориста, етнографа, громадської діячки
Липень
2 липня
50 років від дня відкриття в м. Луцьку
відділення загальнотехнічного факультету
Київського автодорожнього інституту,
нині Луцький національний технічний
університет (1966)
2–10 липня 75 років від часу створення Відділу
окремого призначення імені Євгена Коновальця
і проголошення у Луцьку відновлення
Української Держави (1941)
3 липня
80 років від дня народження
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13 липня
25 липня
28 липня
Липень
2 серпня

6 серпня
19 серпня
24 серпня
27 серпня

28 серпня
31 серпня

1 вересня
6 вересня
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О. І. Петрика – українського вченого біолога і
педагога (1936)
90 років від дня народження
Б. М. Карабуліна (1926–2012) – українського
художника
150 років від дня народження
М. П. Левицького (1866–1932) – українського
письменника і громадського діяча
80 років від дня народження Я. Н. Димнича
(1936–1986) – волинського краєзнавця
і педагога
75 років з часу створення
Торчинського антигітлерівського підпілля (1941)
Серпень
90 років від дня народження М. Р. Чорної
(1926–2011) – української вишивальниці,
заслуженого майстра народної творчості
України
105 років від дня завершення
Лесею Українкою драми-феєрії
«Лісова пісня» (1911)
75 років від дня народження Г. М. Зубок
(1941) – заслуженого вчителя Української РСР
25 років від часу проголошення
Акту незалежності України та участі волинян
у цій події (1991)
160 років від дня народження
І. Я. Франка (1856–1916) – українського
письменника, вченого, громадського
і політичного діяча
65 років від дня народження
Б. Ясинського (1951) – українського художника
65 років від дня народження
М. І. Кумановського (1951) – українського
художника
Вересень
60 років від початку занять в
школі-інтернаті м.Луцька (1956)
80 років від дня народження А. П. Клімова
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(1936) – заслуженого художника України
6 вересня
70 років від дня народження С. В. Крещука
(1946–2006) – заслуженого журналіста
України
15 вересня 70 років від дня народження І. Ф. Корсака
(1946) – українського письменника
і журналіста
17 вересня 80 років від дня народження
В. Ф. Кирилкова (1936) – українського
художника
25 вересня 65 років від дня народження Ф. Г. Мандзюка
(1951–2015) –українського письменника,
журналіста та краєзнавця
25 вересня 60 років від дня народження
Ю. В. Войнаровського (1956) – заслуженого діяча
мистецтв України
27 вересня 230 років від дня народження
А. Фірковича (1786–1874) – караїмського історика
і археолога
Жовтень
1 жовтня
125 років від дня народження А. Л. Братуня
(1891–1979) – громадського діяча і педагога
3 жовтня
70 років від дня народження М. Д. Гереса
(1946) – заслуженого працівника культури
України
4 жовтня
65 років від дня народження Є. Я. Хотимчука
(1951) – українського письменника, заслуженого
журналіста України
9 жовтня
45 років від дня відкриття Лобненського
музею партизанської слави (1971)
10 жовтня 80 років від дня народження
В. А. Наконечного (1936–2008) – українського
архівіста, історика, краєзнавця
12 жовтня 115 років від дня народження
А. І. Коновалюка (1901–1977) – волинського
краєзнавця, самодіяльного поета
17 жовтня 70 років від дня народження М. М. Зінчука
(1946–2004) – українського фотожурналіста
23 жовтня 100 років від дня народження
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З. М Калошиної (1916–1996) – заслуженого
вчителя школи Української РСР
30 жовтня 50 років від дня народження
А. М. Русановича (1966) – українського
художника
Листопад
2 листопада 65 років від дня народження
С. С. Костукевич (1951) –української
художниці
3 листопада 125 років від дня народження
П. М. Кривенка-Матієнка (1891–1937) –
офіцера Армії УНР, журналіста, політв’язня
12 листопада 50 років від початку діяльності
правління Волинської обласної організації
українського товариства охорони пам’яток
історії та культури (1966)
22 листопада 75 років від дня народження
М. Ю. Малиновської (1941–1983) – української
письменниці та критика
30 листопада 75 років від дня народження
А. В. Микити (1941) – майстра народної творчості
30 листопада 55 років від дня народження
О. О. Стадника (1961) – художнього керівника
Волинського державного народного хору,
заслуженого діяча мистецтв України
Грудень
3 грудня
95 років від дня народження М. О. Царенка
(1921) – заслуженого працівника культури
України
4 грудня
70 років від дня народження І. В. Циганкової
(1946) – заслуженого працівника культури
України
9 грудня
85 років від дня народження О. П. Каліщука
(1931) – заслуженого працівника культури
України
13 грудня 125 років від часу надрукування
оповідання Лесі Українки «Біда навчить» (1891)
17 грудня 65 років від дня народження
М. В. Приймака (1951 – 2003) – заслуженого
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працівника культури України
17 грудня 60 років від дня народження С. Н. Цюриця
(1956) – українського письменника
і журналіста
23 грудня 120 років від дня народження
А. Ю. Бойко (1896–1985) – заслуженого вчителя
школи Української РСР
23 грудня 55 років від дня народження
В. Д. Слапчука (1961) – українського
письменника, заслуженого діяча мистецтв
України
24 грудня 75 років від часу створення на Волині
Української Православної Автокефальної
Церкви на чолі з архієпископом Полікарпом
Сікорським (1941)
25 грудня 75 років від дня народження
Т. Г. Музичука (1941–1995) – українського актора,
поета-пісняра, художника
ХХХ
860 років від початку будівництва Успенського собору
у Володимирі-Волинському (1156)
650 років
від часу першої писемної згадки про
с. Маркостав, тепер Володимир-Волинського
району (1366)
650 років від часу першої писемної згадки
про с. Війниця, тепер Локачинського
району (1366)
650 років від часу першої писемної згадки
про с. Нові Кошари, тепер Ковельського
району (1366)
650 років від часу першої писемної згадки
про с. Ветли, тепер Любешівського
району (1366)
650 років від часу першої писемної згадки
про селище Ратне, тепер Ратнівського
району (1366)
650 років від часу першої згадки
про село Мстишин, тепер Луцького
району (1366)
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від часу першої згадки про село Овлочин,
тепер Турійського району (1366)
від часу першої писемної згадки
про село Городок (колись Чернеч-городок),
тепер Маневицького району (1366)
від часу першої писемної згадки
про село Нудиже, тепер Любомльського
району (1441)
від часу першої писемної згадки
про село Полапи, тепер Любомльського
району (1441)
від часу першої писемної згадки
про надання м. Любомль Магдебурзького
права (1541)
від часу першої згадки про село Озеряни,
тепер Турійського району (1566)
від часу першої згадки
про село Кладнів, тепер Володимир-Волинського
району (1566)
від початку будівництва Троїцького
костелу – пам’ятки містобудування і архітектури
України національного значення в с. Затурці,
тепер Локачинського району (1641–1642)
від часу побудови Михайлівської церкви –
пам’ятки містобудування і архітектури України
національного значення в с. Карасин,
тепер Маневицького району (1691)
від часу побудови комплексу монастиря
кармелітів (костел і келії монастиря) –
пам’ятки містобудування і архітектури
місцевого значення в с. Кисилин,
тепер Локачинського району (1691–1720)
від часу завершення будівництва
костелу домініканців – пам’ятки містобудування
і архітектури України національного значення
у с. Старий Чорторийськ, тепер Маневицького
району (1736–1741)
від часу побудови костелу послання
Апостолів (собор Різдва Христового) –
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пам’ятки містобудування і архітектури
України національного значення
в м. Володимирі-Волинському (1766)
250 років від часу побудови церкви
Собору Пресвятої Богородиці –
пам’ятки містобудування та
архітектури України національного значення
в с. Бужковичі, тепер Іваничівського
району (1766)
225 років від часу побудови церкви Введення
в храм Пресвятої Богородиці –
пам’ятки архітектури місцевого значення
в с. Литовеж, тепер Іваничівського
району (1791)
190 років від дня народження В. П. Бродського
(1826–1904) – українського і російського
скульптора
175 років від часу побудови Троїцької церкви
і Надбрамної дзвіниці Троїцької церкви –
пам’ятки містобудування і архітектури України
національного значення в смт. Головне,
тепер Любомльського району (1841)
175 років від часу побудови Покровської церкви –
пам’ятки містобудування і архітектури місцевого
значення, в с. Нуйно (Ольбле-Лядське),
тепер Камінь-Каширського району (1841)
160 років від дня народження М. І. Теодоровича
(1856–30-ті рр. XX ст.) – історика, краєзнавця,
церковного діяча
150 років від дня народження
о. П. Бичковського – законовчителя Луцької
прогімназії (1866-?)
150 років від часу побудови Михайлівської церкви –
пам’ятки містобудування і архітектури місцевого
значення в с. Пісочне, тепер Ковельського
району (1866)
130 років від часу виходу поетичної збірки
Олени Пчілки «Думки-мережанки» (1886)
130 років від часу написання І. К. Айвазовським
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картини «Шторм на морі» (1886) з колекції
Художнього музею в Луцьку
від дня народження
А. Пащука (1891-?) – громадського і політичного
діяча, першого голови Луцької «Просвіти»
від дня народження М. М. Маркової
(1911–1987) – української художниці наївного
мистецтва
від часу відкриття Січовими стрільцями
у м. Любомль та селах Любомльського району
народних шкіл (1916–1917)
від часу встановлення пам’ятника
Лесі Українці у парку імені Лесі Українки
в м. Луцьку на вул. Глушець (1966) –
пам’ятки історії та культури
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1 СІЧНЯ
75 років від дня народження С. К. Наумова (1941–2009) –
українського скульптора
Сергій Кирилович Наумов як самобутній майстер дерев’яної
пластики з’явився у культурно-мистецькому житті Волині в
останній третині ХХ ст. Народився митець 1 січня 1941 р. в селі
Горбасів Летичівського району на Хмельниччині в сім’ї вчителів.
Земля Кармелюка з дитинства формувала прагнення свободи,
справедливості, заклала бунтарський дух, бо й читати вчився по
Шевченкових “Гайдамаках”.
Відслуживши в рядах Радянської армії, вступив до Київської
сільськогосподарської академії на факультет захисту рослин.
Згодом полишив здобуту спеціальність і поринув у світ
мистецтва, який кликав його з дитинства.
Лише після своїх 30 років цілеспрямовано зайнявся різьбою
по дереву. Самостійно осягав закони образотворення в пластиці.
Щоб досягти мети, долав невдачі і проблеми професійного
росту, невідступно йшов по шляху самовдосконалення. Дерево
як матеріал для творчості відчував з дитинства. Знав досконало
природу, особливості і секрети кожного дерева. Перші його
роботи – “Ковіньки жартують”, декоративна пластика з коряг,
“Трійця з гумором”, декоративні вази “Полум’яна квітка” та
“Сон-трава”, рельєфні портрети “Ніколо Паганіні” та “Петро
Калнишевський” виконані у проміжку від 1970 та 1976 р. Сергій
Наумов плідно співпрацював з Волинським обласним науковометодичним центром народної творчості і показував свої роботи
на обласних та міських виставках. Підсумком першого етапу його
творчості стала композиція 1980–1984 рр. “Білосніжка і семеро
гномів” за мотивами німецької народної казки в літературній
обробці американського письменника Уолта Діснея.
З 1970 р. Волинський край став Сергієві Наумову рідною
домівкою. Захоплювався чарівною природою Волині, її славною
історією. Тривалий час працював екскурсоводом у Волинському
туристичному бюро. Спільні інтереси поєднали його з відомим
волинським істориком-етнографом Олексою Ошуркевичем.
Разом досліджували життя і творчість Лесі Українки,
подорожували по Лесиних місцях – Колодяжне, Білин, Скулин,
Любитів – віднаходили фольклор, перекази та легенди, джерела
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народних уявлень про фантастичних персонажів драмифейєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Прискіпливе вивчення
твору надихнуло Сергія Наумова на створення скульптурної
композиції “Музика весни”. “Музика весни” складається з
39 дерев’яних фігурок, виготовлених з дерева груші. Різьбяр
використав особливу техніку покриття готового виробу із
застосуванням бджолиного воску, близьку до енкаустики, що
було його авторським винаходом. Скульптор успішно вирішив
проблему взаємозв’язку народних культурних традицій зі
світобаченням сучасного художника. Його твори ввібрали
знахідки професійної пластики і піднялася над наївністю
народного світобачення. Композиція у грудні 1981 р. придбана
Волинським краєзнавчим музеєм.
У зрілих роботах майстра відчувається внутрішнє тяжіння до
самобутньої природи готики, завжди загострено специфічної.
Водночас митець припадав до бездонних джерел української
народної творчості - мистецтва сницарів.
С. Наумов зумів втілити ідейно-художню програму
народності в сучасній українській дерев’яній скульптурі. В його
доробку – композиції: “Веснянки” (1983–1988 рр.), “Кирилокожум’яка” (1984 р.), “А-а-а, котки два!” (1985 р.), “Українські
кобзарі” (з 1990 р.). Народна гра-співанка “Подоляночка” стала
основою скульптурного вирішення композиції “Веснянки”,
де відтворено дитячі роки Лесі Українки, Ольги Косач, Мані
Биковської. Скульптура “Мрії ясні” (1984 р.) – портретне
вирішення образу Миколки Косача з жайворонком у руках,
– виконана під впливом вірша Лесі Українки “Тішся, дитино,
поки ще маленька”. Ця робота зберігається в Колодяжненському
літературно-меморіальному музеї Лесі Українки.
Образи українських кобзарів скульптор втілював у дереві
на згадку про тих сліпих співців, що підступно були страчені
сталінським режимом у 1930-і роки під Харковом.
Близькою художнику була творчість польської письменниці
Марії Конопніцької, зокрема, її казка “Про гномів і сирітку
Марисю”. Цим твором у дитинстві зачитувалася Леся Українка.
Гномика Поземка скульптор відтворював безліч разів і дарував
своїм друзям на щастя як талісман. Ця скульптурна мініатюра
нагадує лаконічне мистецтво японських нецки.
На формування волинського майстра Сергія Наумова
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мала вплив творчість великого німецького скульптора Ернста
Барлаха, який був захисником людяності в найтрагічнішу
для його країни епоху озвірілого нацизму. Барлах вважав себе
послідовником геніальних середньовічних скульпторів анонімів
XII–XIII ст.
Здобуття Україною Незалежності надихнуло майстра на нові
творчі пошуки. Він брав участь у конкурсі проектів пам’ятника
Т. Г. Шевченку у Луцьку. Його задум був цікавий тим, що поет
подавався як Пророк з вербовим посохом у руці.
Останні роки художник присвятив вивченню і відображенню
древнього дохристиянського культу українців, шукав там вічні
істини.
Скульптури Сергія Наумова залишаться рідкісним
мистецьким явищем української культури. При житті скульптора
його твори експонувалися на персональних виставках у
Художньому відділі Волинського краєзнавчого музею й у Музеї
етнографії та художнього промислу Інституту народознавства
НАН України, а також у приватних мистецьких салонах. Свій
доробок художник активно презентував на творчих зустрічах
та урочистостях із вшанування Лесі Українки. Його скульптури
знаходяться у збірках волинських музеїв та приватних колекціях
в Україні та за рубежем.
Помер Сергій Наумов 20 лютого 2009 р., похований на
цвинтарі села Гаразджа.
Лариса Обухович
Література:
Наумов С. К. Я вчивсь читати з «Гайдамаків» : [інтерв’ю з
українським художником Сергієм Наумовим / інтерв’ю взяла В.
Дейнека] // Волин. вісник. – 1990. – 29 листоп.
1 СІЧНЯ
70 років від дня народження В. П. Маренича (1946) –
народного артиста України
Валерій Петрович Маренич народився 1 січня 1946 р. у
Кривому Розі. У 1991 р. закінчив Луцьке культосвітнє училище.
У 1971 р. спільно з дружиною Антоніною Олександрівною
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створили дует. У 1973 р., залучивши до нього сестру Антоніни
– Світлану Олександрівну Сухорукову, організували при
Волинській обласній філармонії вокальне тріо. В репертуарі
колективу – українські народні пісні („Несе Галя воду», „Ой, у
гаю при Дунаю», „У неділю пораненько» та інші), пісні сучасних
композиторів („Три поради», „Чарівна скрипка» І. Поклада) та
народів світу („Ти, гітара і я» (іспан.), „Три капуцини» (франц.).
Творчість тріо самобутня, допомагає краще пізнати чарівну
мелодійність, красу і багатогранність української народної пісні.
Визнання до молодих митців прийшло наприкінці 1970х років. Першого великого успіху тріо зазнало у 1978 р. під час
концерту у Палаці культури „Україна» в Києві.
У колективу була власна неповторна манера виконання, свій
стиль. Мареничі принесли на естраду насамперед звичайнісіньку
тишу, повернули на сцену проникливу задушевну мелодійність.
Проявлялось це у відмові від традиційного голосного супроводу,
фонограм і електроакустичних підсилювачів. Вони співають
під тихий передзвін гітари та перестук бонгів. Стежка пошуків
привела артистів до криниці волинського фольклору.
Мареничі їздили у віддалені села, розмовляли з літніми
людьми, записували з голосу старовинні волинські, і не
лише волинські, пісні. Багато корисного дало спілкування зі
збирачами фольклору. Одна з них – лучанка Антоніна Іванівна
Голентюк. Чимало пісень з її колекції потрапили в репертуар
тріо. Доводилося розшукувати й рідкісні пісні, видрукувані у
різних пісенних збірниках. Використали, зокрема, збірку „Пісні
з Волині», упорядковану Олексієм Ошуркевичем та Мирославом
Стефанишиним; двотомник «Українські народні ліричні пісні».
Збірник „Пісні Явдохи Зуїхи» подарувала співакам сім’я Танцюр
із Гайсина. Збірник „Українські народні пісні дорадянського
періоду», „Пісні літературного походження» отримали з рук
Назарія Яремчука і його дружини Олени.
Виконання невідомих народних пісень у сучасній і
стилізованій манері принесло успіх. У 1978 р. Мареничі стали
призерами фестивалю „Донецькі самоцвіти» та переможцями
зонального конкурсу вокальних і вокально-інструментальних
ансамблів, присвяченого XI Всесвітньому фестивалю
молоді і студентів. Цього ж року отримали приз глядацьких
симпатій у телеконкурсі „З піснею по життю». Вони успішно
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гастролювали в Польщі, Чехословаччині, Болгарії, США, Канаді
та Великобританії. У Чехословаччині після своїх виступів кілька
місяців вважалися найпопулярнішими виконавцями.
У 1979 р. Центральне телебачення зняло фільм „Співає тріо
Мареничів», а фірма «Мелодія» випустила платівку із записом
їхніх пісень. Також колектив записував свої твори у студіях
звукозапису у Білостоці в Польщі та Словаччині. Весною 1979 р.
Мареничам присвоєно звання заслужених артистів УРСР.
Кожен номер концертної програми тріо – маленька вистава.
Кожна пісня виконується по-своєму особливо: легкість,
граційність з елементами гротеску – в пісні «Ой, під вишнею...»,
ліризм з мотивами драматизації та іскринками народного гумору
співіснують – у виконанні пісень «Сиджу я край віконечка»
і «Бодай ся когут знудив», використання різноманітних гам,
неприховане лукавство в манері співу неповторно синтезуються
в пісні «Посилала мене мати». Це підтверджує і виконання пісень
сучасних авторів, зокрема, «Сіяч» на вірш Дмитра Павличка,
«Трубадури» і «Твої турботи» – Олександра Зуєва, «Люби» –
Володимира Кушнірука, «Тиша навкруги», «Приснилось матері»
– Олександра Богачука, «Маки червоні» – Олександра Злотника,
«Чорнобильські села» – Оксани Пахльовської, дочки Ліни
Костенко. Тріо виконувало пісні глибоко філософські, складні, з
прекрасними поетичними образами. У березні 1999 р. у київській
фірмі „Оберіг» було випущено компакт-диск тріо „Три тополі».
Чимало пісень написав сам В. П. Маренич на вірші волинських
поетів : Тараса Музичука, Петра Маха, Йосипа Струцюка, Василя
Простопчука, Олександра Богачука, Віри Іващенко.
8 лютого 2003 р. за вагомий особистий внесок у розвиток
української пісенної спадщини, багаторічну плідну творчу
діяльність, Указом Президента України тріо Мареничів було
присвоєно звання Народних артистів України.
Узимку 2004 р. тріо розпалося, учасники гурту вирішили
продовжувати свій творчий шлях самостійно. З 2005 р.
Народний артист України Валерій Петрович Маренич виступає
самостійно. Артист продовжив кар’єру як соліст, і вже за півроку
випустив довгограй «Пісні Волинських авторів». У тому ж році
вийшов його диск «Ген, на узліссі хрест мовчить».
Сьогодні Валерій Петрович Маренич творить нові пісні, кладе
їх на музику. За сприянням Олеся Саніна та Олега Климчука
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підготував до тиражування новий компакт-диск своїх пісень,
який називає „скромною подякою колегам і друзям живим і вже
покійним». До сольного альбому ввійшло близько двох десятків
переважно повстанських і героїчних пісень на слова волинських,
львівських і київських авторів: «Нами снили поліські пущі’,
«Зв’язкова», «Я сьогодні від вас від’їжджаю»...
Людмила Ланшина
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14 СІЧНЯ
75 років від дня народження С. К. Пирожка (1941) –
заслуженого журналіста України
Святослав Костянтинович Пирожко народився 14 січня 1941
р. в селі Блудів (тепер Мирне) Горохівського району Волинської
області. Після навчання у місцевій школі вступив до Львівського
залізничного технікуму, але, оскільки ще учнем був активним
дописувачем до різних газет, вирішив стати журналістом.
Свій трудовий стаж розпочав у липні 1957 р. в Горохівській
районній газеті «Червоний Жовтень». На початку журналістської
кар’єри працював коректором, згодом завідувачем відділу листів
і робсількорів, відповідальним секретарем редакції. У той
час багато писав, друкувався в обласних і республіканських
виданнях. Молодого газетяра 1960 р. було прийнято до Спілки
журналістів України, згодом він обирався до керівних органів
спілки різних рівнів. Після здобуття стаціонарно вищої
журналістської освіти у 24-річному віці Святослав Пирожко
призначений редактором Горохівської районної газети «Будівник
комунізму». Тут проявився його організаторський хист і
розкрилися широкі можливості у власній творчості. Скоро ім’я
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редактора з Горохова та автора публіцистичних статей, нарисів,
фейлетонів стало відомим далеко за межами Волині. Про нього
писали у ЗМІ Союзу та України. Студія «Укртелефільм» зняла
про Святослава Костянтиновича й колектив очолюваної ним
газети документальну стрічку «Чесно, по-журналістськи», яка
демонструвалась на екранах країни.
У лютому 1983 р. нове призначення – посада голови комітету
по телебаченню і радіомовленню виконкому Волинської обласної
ради депутатів трудящих. Святослав Пирожко розпочав
роботу з технічного переоснащення радіокомплексу, створення
міських радіоредакцій у Ковелі, Нововолинську, ВолодимиріВолинському, Луцьку, запровадження штату власкорів
Волинського радіо.
З лютого 1992 р. по травень 2010 р. Святослав Пирожко –
генеральний директор Волинської облдержтелерадіокомпанії
Держтелерадіо України. Завдяки зусиллям Святослава
Костянтиновича Волинська ОДТРК за роки незалежності
України досягла значних успіхів і всеукраїнського визнання:
з його ініціативи і колективній наполегливій праці у
волинському інформаційному просторі з’явилися Волинське
державне телебачення (1992), перша в Україні обласна
державна ФМ-радіостанція «Луцьк» (1995), друкований
тижневик «Телерадіогазета» (2008). Тепер Волинська ОДТРК
– потужний медіахолдинг, а творчі роботи її журналістів,
режисерів, операторів здобували і здобувають високі нагороди
на всеукраїнських та міжнародних телефестивалях. Цьому,
безперечно, сприяли і багатий досвід та власний приклад
колишнього генерального директора.
Святослав Костянтинович одружений, має дві доньки. В
одному з інтерв’ю він 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
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ж, брати мої», «Шлях до Тараса» (2005), «Він на землі – Людина»
(2008), «Гоголь з українською пропискою» (2009), «Не щит, а меч»
(2010), «Олена Пчілка: «Я не йду в слід чийсь…»» (2014), «Мені
тринадцятий минало…» (2015). Відомий він також як ведучий
публіцистичного радіо серіалу «П’ять хвилин у суботу», за
матеріалами якого 2008 р. була видана книга коротких есе під
такою ж назвою. У 2013 році вийшла праця у жанрі публіцистики
«Сакартвело, любове моя!» - враження від подорожей братньою
Грузією, за що автор отримав звання Почесного громадянина
грузинського міста Хобі.
Святослав Пирожко у 2005 році став першим у Західній
Україні журналістом-академіком, дійсним членом Євразійської
академії телебачення і радіо, був членом президії ради
генеральних директорів ОДТРК України, членом 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 понад 27
років він лишався незмінним керівником Волинської обласної
держтелерадіокомпанії. З 2010 р. по 2011 р. був на посаді радника
Голови Держкомітету телебачення і радіомовлення України.
Нині заслужений журналіст України на пенсії, проте й
сьогодні зайнятий написанням книг, створенням телепрограм,
редагуванням телевізійних робіт колег.
Оксана Костюк
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Пирожко С. Портрет з уяви; Озирнуся з осені; П’ять хвилин
у суботу / С. Пирожко // Любіть Україну : кращі роботи волин.
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ІІІ ступеня Святославу Пирожку] // Волинь-нова. – 2009. – 19
листоп. – С. 2.
Кузьміна В. Святослав Пирожко, 70… / В. Кузьміна //
Телерадіогазета. – 2011. – 12 січ. – С. 16.
Мандзюк Ф. Пирожко та його команда / Ф. Мандзюк // Діалог.
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– 2001. – 18 січ.
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У журналістиці теж є свої генерали // Волин. губерн. відомості.
– 2003. – 30 січ.
***
Завада Л. 14 січня 70 років від дня народження С. К. Пирожка
(1941) – заслуженого журналіста України / Л. Завада // Календар
знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік / упр. культури і
туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім.
Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. –
Луцьк, 2010. – С.16–19.
14 СІЧНЯ
80 років від дня народження В. В. Поліщука (1936) –
заслуженого вчителя Української РСР
В’ячеслав Володимирович Поліщук народився 14 січня 1936 р.
в с. Голоби Ковельського району в сім’ї колгоспників. Закінчив у
1953 р. Голобську середню школу. Цього ж року вступив на фізикоматематичний факультет Луцького державного педагогічного
інституту імені Лесі Українки, який закінчив у 1957 р. і отримав
направлення в село Мельницю Ковельського району. Але
пропрацював там лише до 14 листопада, бо був призваний до армії
і поїхав служити на Далекий Схід. Відслуживши, повернувся
вчителювати на Ковельщину: три роки викладав фізику у рідних
Голобах. Гордий вчитель тим, що п’ятеро випускників з класу, в
якому він був класним керівником, закінчили школу з золотою
медаллю, з-поміж них заслужений працівник народної освіти
України, колишній ректор Луцького національного технічного
університету, професор В. В. Божидарнік.
Шість років керівної роботи в обласному відділі народної
освіти, шкільному відділі Волинського обкому партії збагатили
В’ячеслава Володимировича досвідом навчально-виховної
роботи освітніх установ області.
Із 15 липня 1968 р. 30 років очолював школу № 4 м. Луцька.
Залишивши посаду, не покинув школи і в 1998–2013 рр. викладав
фізику в гімназії № 4.
Як директор постійно працював над зміцненням матеріальної
бази школи: у 1974–1975 рр. здійснено першу добудову
приміщення школи, а в 1986 р. добудовано актовий зал та
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дев’ять класних кімнат. У 1976 році створено технічний центр і
замкнену телевізійну систему. Працювала шкільна телестудія.
Активно впроваджувалась кабінетна система навчання. Учні
засвідчували високий рівень знань. Коли комісія Міністерства
освіти вивчала досвід переходу з чотирирічного на трирічний
термін навчання учнів початкової школи, контрольні роботи
вихованці школи написали найкраще в області (85% на оцінки
«4» і «5»).
За успіхи, досягнуті в організації навчально-виховного
процесу, в 1976 р. Школа нагороджена перехідним Червоним
прапором і премією, а педагогічний колектив відзначено
поїздкою до м. Києва. З нагоди 900-річчя міста Луцька школа
нагороджена Грамотою Президії Верховної Ради УРСР.
На початку 90-х років XX ст. одним із перших в області
В’ячеслав Володимирович розпочав реорганізацію навчального
закладу, яка успішно завершилась у 1990 р. Школа стала першою
гімназією у місті Луцьку.
Досвід В. В. Поліщука як вчителя фізики з проблеми
«Методика використання відеозапису на уроках і в позакласній
роботі з допомогою шкільних технічних центрів з замкненою
телевізійною системою» вивчався Волинським інститутом
удосконалення кваліфікації вчителів.
Дев’ятнадцять років В’ячеслав Володимирович активно
працював у профспілці освітян, обирався членом президії
обкому профспілки працівників освіти та наукових установ.
У 1966 р. В. В. Поліщук нагороджений медаллю „За
трудову доблесть”. 1982 року йому присвоєно почесне звання
«Заслужений вчитель Української РСР». Обирався делегатом V
з’їзду вчителів Української РСР (1987 р.).
Свої головні успіхи В’ячеслав Володимирович вбачає у
своїх учнях, які виростали чесними, мудрими і шанованими
людьми: «Як на мене, то найбільше щастя педагога в тому, що
учні професійно переростають вчителя. Величезне моральне
задоволення маю від зустрічей з людьми, яких колись учив і які
зараз стали гордістю школи».
Наталія Кот
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19 СІЧНЯ
70 років від дня народження Г. В. Бондаренка (1946) –
українського історика, педагога, краєзнавця
Геннадій Васильович Бондаренко – кандидат історичних
наук, доцент (з 2006 р. – на посаді професора) кафедри
археології та джерелознавства, а з 2015 р. – завідувач кафедри
документознавства і музейної справи Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, відмінник
освіти України (1988 р.), заслужений працівник народної освіти
України (1993 р.), лауреат премій імені Дмитра Яворницького
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(1993 р.) Всеукраїнської спілки краєзнавців, імені Героя України
Петра Тронька (2015 р.) Національної спілки краєзнавців
України та обласної премії Волинського фонду культури імені
Галшки Гулевичівни (1996 р.), член-кореспондент Української
академії історичних наук (з 1999 р.). Із 1989 р. –незмінний
голова Волинського обласного товариства краєзнавців, з 2009
р. – голова Волинської обласної організації Національної спілки
краєзнавців України. Із 1996 р. – член правління Всеукраїнської
спілки краєзнавців. Почесний краєзнавець України. Є почесним
науковим співробітником Волинського краєзнавчого музею.
Народився 19 січня 1946 р. у м. Сатанів Городоцького
району Хмельницької області у родині військовослужбовця.
До 1968 р. жив у м. Ізяславі Хмельницької області, навчався у
СШ № 2 та працював з 1964 р. в районній бібліотеці для дітей
та юнацтва. У 1968 р. без відриву від виробництва закінчив
Кам’янець-Подільське культурно-освітнє училище і одержав
фах бібліотекаря.
У 1972 р. закінчив історичний факультет Кам’янецьПодільського педінституту і працював вчителем історії
та суспільствознавства середньої школи № 3 м. Полонне
Хмельницької області. Після закінчення навчання в аспірантурі
при Київському педінституті з 1977 р. постійно працює на
історичному факультеті у Луцькому педінституті, а з 1993 р.
– у Волинському державному (тепер Східноєвропейському
національному) університеті імені Лесі Українки. З 1987 по
1993 рр. працював проректором по заочному навчанню. З 1997
р. до 2006 р. – завідував кафедрою теорії і методик викладання
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.
На педагогічній та викладацькій роботі вже більше як 40
років. Кандидатську дисертацію на тему : «Комітети бідноти
України 1918–1920 рр.» захистив у 1981 р., а у 1984 р. одержав
атестат доцента кафедри історії СРСР і УРСР. За час педагогічної
діяльності читав такі курси, як : «Історія України», «Спеціальні
історичні дисципліни», «Теорія та методологія історії», «Історична
географія» та інші спецкурси і спецсемінари. На запрошення
Міністерства освіти брав участь у підготовці навчальних програм
із курсів «Спеціальні історичні дисципліни» та «Історична
географія» та залучався Національною спілкою краєзнавців
України до написання підручника «Основи краєзнавства». Для
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шкільного курсу історії з тематики «Наш край» підготував
ґрунтовну програму «Історія Волині з найдавніших часів»,
розраховану на студентів історичних факультетів і слухачів
системи підвищення кваліфікації. З 1 вересня 2005 р. за його
ініціативою в школах Волинської області запроваджено
програму факультативного курсу «Волинезнавство». Із 2006
р. призначений виконавчим директором Відділення інституту
дослідів Волині у Вінніпезі при Волинському державному
університеті імені Лесі Українки, тепер – Центр дослідів Волині
при СНУ. Є членом редколегії наукового часопису«Літопис
Волині». Автор проектів «Інтелектуальна еліта Волині»
(«Інтелектуальна еліта Волині». – Луцьк, 2012) та «Некрополі
Волині». Із 2008 р. – член спеціалізованої ради із захисту
кандидатських дисертацій з історії України у Волинському (тепер
– Східноєвропейському) національному університеті імені Лесі
Українки. З 1997 р. бере участь у роботі Геральдичної комісії
Волинської облдержадміністрації. З його ініціативи розроблено
і прийнято у 1997 р. Герб і Прапор Волинської області на основі
історичних традицій краю. Є членом Громадської ради при
Голові Волинської облдержадміністрації.
Серед важливих напрямів діяльності вченого і педагога –
його активна участь у підготовці багатьох краєзнавчих видань
і наукових збірників історико-краєзнавчих конференцій, в
складі редколегій «Волинської Універсальної Енциклопедії»,
тому «Звід пам’яток історії та культури. Волинська область»,
серії видань «Реабілітовані історією» та навчально-методичного
вісника «Педагогічний пошук», (рубрика «Краєзнавство»),
залучаючи до співпраці відомих дослідників Волино-Поліського
краю. Брав участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських,
регіональних історико-краєзнавчих конференціях, семінарах,
симпозіумах. Організатор і учасник конференцій Великої
Волині та 56 конференцій «Минуле і сучасне Волині і Полісся».
Учасник І, ІІ, ІІІ з’їздів Всеукраїнської спілки краєзнавців, IV і
V з’їздів Національної спілки краєзнавців України (1990, 1996,
2003, 2008, 2012 рр.). Автор понад 300 публікацій – монографій,
підручників, статей, рецензій з історії України та Волині,
спеціальних історичних дисциплін, історичного краєзнавства,
теорії та практики історичного пізнання.
Г. Бондаренко разом із професором М. Д. Березовчуком є
31

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
2016
автором монографії «Пролетарская опора в деревне» (К., 1986),
у якій представлено історію комітетів бідноти України 19181920 рр. Він був членом авторського колективу «Історії Волині
з найдавніших часів» (Львів, 1988), яка охоплювала політичну,
соціально-економічну історію та історію культури краю. За
останні роки він став автором посібників «Спеціальні історичні
дисципліни» (Луцьк, 1997, 2015), «Історичне пізнання: питання
теорії і практики» (1998) та монографії «Історичне краєзнавство
Волині» (Луцьк, 2003).
Упродовж багатьох років – член Волинського відділення
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури,
Комітету з присудження обласних літературно-мистецьких
премій, ініціатор впровадження у 2008 р. обласної премії в
галузі історичних досліджень та краєзнавства імені Олександра
Цинкаловського. З 2008 р. входить до Комітету з присудження
премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки
краєзнавців України.
У 2007 р. нагороджений Грамотою Верховної Ради України. У
2009 р. за вагомий внесок у розвиток краєзнавства і краєзнавчої
освіти та з нагоди 20-річчя НСКУ нагороджений срібним
нагрудним знаком Волинського національного університету
імені Лесі Українки.
Анатолій Силюк
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19 СІЧНЯ
65 років від дня народження Л. Л. Залізняка (1951) –
українського археолога
Леонід Львович Залізняк – український археолог, доктор
історичних наук, професор, завідувач відділом археології
кам’яної доби Інституту археології НАН України (з 2000 р.),
дослідник, який зробив винятково багато для вивчення мезоліту
Волинського Полісся.
Народився Л. Залізняк 19 січня 1951 р. в Києві. Через місяць
після народження сина його батька – Левка Митрофановича
Залізняка вислали до Сибіру як «ворога народу». Невдовзі
заарештували й матір. Тому дитячі роки Леоніда пройшли у
тітки в м. Амвросіївка на Донбасі.
З 1972 р. Леонід Львович працював у відділі археології кам’яного
віку Інституту археології НАН України, одночасно навчаючись
на вечірньому відділенні історичного факультету Київського
державного університету ім. Т. Шевченка. Ще в студентські роки
Леонід Львович визначився зі своєю майбутньою спеціалізацією
– мезоліт Полісся. Закінчував навчання в університеті в 1977 р.
вже достатньо зрілим археологом, який у своєму активі мав
низку особисто відкритих археологічних пам’яток кам’яної доби.
У 1979 р. успішно захищає кандидатську дисертацію «Мезоліт
Південно-Східного Полісся». Поступово для молодого вченого
об’єктом вивчення стала вся територія Українського Полісся
– від Західного Бугу до Подесення. У 1980–1982 рр. Л. Залізняк
досліджував мезолітичні пам’ятки археології НовгородСіверського Полісся.
З 1983 р. у зв’язку з призначенням відповідальним за
підготовку Зводу пам’яток археології Рівненської та Волинської
областей, Л. Залізняк знову концентрує увагу на Західній Волині,
щорічно обстежує вже відомі пам’ятки, відкриває і розкопує
нові. Особливо плідними були дослідження «кущів» свідерських
матеріалів біля волинських озер Нобель, Люб’язь, Омит, Самари,
Лютка, стоянок Переволоки, Мульчиці, Рудня, Сенчиці,
Воронцово, Данилово, Даріпин, Грушвиця, Красносілля,
Балаховичі, Кричильськ, Березно, Тутовичі, Хрінники та
ін. У цей же період – до кінця 1980-их рр. – досліджувалися
стоянки інших мезолітичних культур: кудлаївської (Люботинь
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3, Омит, Поляни, Криниця 1 і 2) та яніславицької (Сенчиці 5а,
Непірець, Переволока 2, Рудня 1, Корма). Своєю діяльністю в
Українському Поліссі Л. Залізняк ліквідував велику білу пляму
на мапі мезолітичної Європи. До пошукових робіт Л. Залізняка
фінальний палеоліт і мезоліт Українського Полісся фактично
були terra incognitа на археологічній карті країни.
1989 р. Л. Залізняк захистив докторську дисертацію на
тему : «Населення Полісся у фінальному палеоліті і мезоліті».
Отримавши ступінь доктора історичних наук, учений поставив
перед собою нове масштабне завдання – розробку схеми
періодизації та культурної диференціації фінального палеоліту
і мезоліту всієї України. Власне бачення проблем, викладене
у десятках наукових статей, він узагальнює в чотирьох
фундаментальних монографіях: «Передісторія Україні X–V тис.
до н. е.» (1998), «Фінальний палеоліт Південно-Заходу Східної
Європи» (1999), «Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної
України» (2005), «Мезоліт заходу Східної Європи» (2009).
Загалом, у творчому доробку професора Л. Залізняка біля 300
наукових праць, з них 12 монографій, 4 навчальні посібники для
вишів, чотири науково-популярні книжки, авторські розділи
в численних колективних монографіях. І це – без урахування
доброї півсотні науково-популярних статей на злободенну
тематику в журналах і газетах, кількох авторських програм на
радіо, за посередництвом яких учений доносить до широкого
загалу власну компетентну думку та колосальний багаж знань,
що виходять далеко за межі археологічної науки.
До наукових інтересів вченого належать проблеми походження
індоєвропейців, україногенезу, питань фінального палеоліту та
мезоліту України, Прибалтики, Східної Європи, реконструкції
мисливських суспільств кам’яної доби. Його наукові погляди і
концепції добре відомі далеко за рубежем – зокрема, 2 монографії,
присвячені фінальному палеоліту і мезоліту Полісся (1995, 1997),
видані англійською мовою в Берліні й Оксфорді.
Григорій Охріменко
Світлана Локайчук
Література:
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Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного
краєзнавства Волині / С. Терський. – Львів : Львів. політехніка,
2010. – 378 с.
Про Л. Л. Залізняка – с. 275.
Кухарчук Ю. В. Від палеоліту до незалежної Української
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Кам’яна доба України. – Київ, 2010. – Вип.13. – С. 7–27.
Наумук С. З історії села Лютка / С. Наумук // Минуле і сучасне
Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії
України та Волині : матеріали XXXХ Всеукр. наук. іст.-краєзн.
конф., присвяч. 20-й річниці Незалежності України / упоряд. А.
Силюк, В. І. Недзельський. – Луцьк, 2011. – Вип. 40. – С. 222–228.
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24 СІЧНЯ
60 років від дня народження В. К. Барана (1956) –
українського історика і педагога
Володимир Кіндратович Баран народився в містечку Стара
Вижівка Волинської області 24 січня 1956 р. У 1958 р. сім’я
переїхала до Львова, в 1959 р. – до Луцька. У 1963–1973 рр.
навчався в Луцькій середній школі № 1, яку закінчив із золотою
медаллю. З 1973 р. по 1977 рр. був студентом історичного
факультету Луцького державного педагогічного інституту імені
Лесі Українки, який закінчив з червоним дипломом. Протягом
1977–1979 рр. проходив строкову військову службу в лавах
Радянської армії. В 1977–1979 рр. працював асистентом кафедри
загальної історії Луцького державного педагогічного інституту
імені Лесі Українки. У 1979–1986 рр. – науковий співробітник,
старший науковий співробітник Інституту суспільних наук
АН УРСР (м. Львів). У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук.
З 1986 р. – старший викладач, згодом доцент Луцького
державного педагогічного інституту імені Лесі Українки,
реорганізованого в серпні 1993 р. у Волинський державний
університет імені Лесі Українки. З 1992 р. – професор кафедри
історії слов’янських народів, у 1993–2001 рр. – завідувач цієї
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кафедри. В 1997 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту
українознавства імені І. Крип’якевича НАН України захистив
дисертацію “Україна 1950–1960-х рр.: еволюція тоталітарної
системи” на здобуття наукового ступеня доктора історичних
наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. У 2002 р. В. К.
Барану присвоєно вчене звання професора кафедри новітньої
історії України Волинського державного університету імені
Лесі Українки. З 1998 по 2005 рр. працював проректором з
гуманітарних питань університету. У 2001–2010 рр. – завідувач
кафедри новітньої історії України, з 2010 р. і по теперішній
час – завідувач кафедри нової та новітньої історії України
університету.
За наукову і педагогічну діяльність нагороджений Почесними
грамотами Міністерства освіти і науки України, Волинської
обласної ради, Волинської обласної державної адміністрації,
знаком “Відмінник освіти України”.
Професор В. К. Баран займається вивченням новітньої історії
України. Він – постійний учасник міжнародних, всеукраїнських
і регіональних наукових конференцій, конгресів і “круглих
столів”, зокрема “Україна–Польща: важкі питання” (Луцьк,
Варшава, 1996–2010 рр.), “Українська історична наука на шляху
творчого поступу” (Луцьк, 2006 р.), ХVІІІ з’їзду істориків Польщі
(Ольштин, 2009 р.) тощо. Був членом спеціалізованої вченої ради
Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України
(м. Львів), входить до складу двох спеціалізованих вчених рад
– у Східноєвропейському національному університеті імені
Лесі Українки (заступник голови) і Національному університеті
“Острозька академія”.
Під керівництвом В. К. Барана успішно захищено 10
кандидатських дисертацій – А. О. Корнейко, В. Т. Борщевичем,
М. Б. Філіпович, М. Г. Тиским, А. А. Моренчуком, Н. М. Сірук,
В. В. Токарським, О. В. Павлович, І. С. Савицькою, Д. Г. Гусак.
Ним опубліковано низку індивідуальних монографій з історії
України, розділи у багатьох колективних наукових працях,
а також десятки наукових статей, у тому числі в Польщі та
Російській Федерації. Він брав участь у підготовці ряду збірників
документів і матеріалів, книги спогадів П. Шелеста “Справжній
суд історії ще попереду” (К., 2003, 2004, 2011), був науковим
редактором праць “Просвіта” на Волині: минуле і сучасне”
40

2016
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
(Луцьк, 2001), “Західне Полісся: історія та культура” (Луцьк, 2012).
Серед основних публікацій В. К. Барана:
індивідуальні монографії: “Україна після Сталіна: Нарис
історії 1953–1985 рр.” (Львів, 1992), “Україна 1950–1960-х рр.:
еволюція тоталітарної системи” (Львів, 1996), “Україна в
умовах системної кризи (1946–1980-і рр.)” (тринадцятий том
15-томного видання “Україна крізь віки” (К., 1999), співавтор В.
М. Даниленко), “Україна: новітня історія (1945–1991 рр.)” (Львів,
2003), “Історія України: 1945–1953 рр.” (Львів, 2005), “Україна:
західні землі: 1939–1941 рр.” (Львів, 2009, співавтор В. В.
Токарський), “Зачистка”: політичні репресії в західних областях
України у 1939–1941 рр.” (Львів, 2014, співавтор В. В. Токарський);
колективні монографії: “Історія Львова” (К., 1984), “Украинские
Карпаты: история и культура” (К., 1989), “Історія України”
(Львів, 1996, 1999, 2002, 2003), “Політична історія України. ХХ
століття” (К, 2003), “Історія українського селянства” (К., 2006),
“Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття” (К.,
2007), “Западная Украина и Западная Белоруссия в 1939–1941
гг.: люди, события, документы” (Санкт-Петербург, 2011), “Історія
органів державної безпеки на Волині” (Луцьк, 2012), “Культура
історичної памяті: європейський та історичний досвід” (К., 2013);
збірники документів і матеріалів: “Культурне життя в Україні.
Західні землі” (К., 1995), “Петро Шелест: “Справжній суд історії
ще попереду” (К.. 2003, 2004, 2011), “Радянські органи державної
безпеки у 1939 – червні 1941 р.” (К., 2009, 2013).
Професор В. К. Баран продовжує здійснювати керівництво
докторантами, аспірантами і здобувачами, які готують
дисертації з проблематики новітньої історії України, очолює
редколегію фахового наукового видання “Історичні студії
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
України”.
В. К. Баран читає навчальні курси “Новітня історія України”,
“Україна у 1939–1941 рр.: влада і суспільство”, спецкурс
“Дисидентський рух в Україні”. Його запрошують для читання
лекцій в інші вищі навчальні заклади України.
Геннадій Бондаренко
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24 СІЧНЯ
75 років від дня народження Ю. В. Покальчука
(1941–2008) – українського письменника і перекладача
Юрій Володимирович Покальчук – відомий письменник,
перекладач, науковець, автор багатьох наукових праць і художніх
творів, голова міжнародного відділу Спілки письменників
України. Син діалектолога, краєзнавця Володимира Покальчука.
Юрій Покальчук народився 24 січня 1941 року в містечку
Кременці на Тернопільщині. Дитинство і юність провів у Луцьку.
Батько, Володимир Феофанович, навчався у Луцькій гімназії.
Під час Першої світової війни був мобілізований, опинився на
Східній Україні. Згодом воював у Петлюрівській армії, а потім – у
Червоній. Закінчив університет народної освіти, був аспірантом
професора Миколи Зерова, у Києві познайомився і спілкувався з
Оленою Пчілкою, матір’ю Лесі Українки. У 1930 році Володимира
Феофановича заарештували за націоналізм. Відсидів понад
рік. Ще до війни, переїхавши на Західну Україну, влаштувався
працювати у Луцькому вчительському інституті. Сорок років
викладав українську мову.
Мати, Оксана Павлівна Тушкан, мала дві вищі освіти:
біологічну і геологічну, малювала, була людиною дуже
обдарованою. На початку 1950-х працювала директором
Волинського краєзнавчого музею. Рівень духовного життя
української культури в родині був дуже високий.
У школі №1 міста Луцька Юрій Покальчук отримав середню
освіту. Навчався у Луцькому педагогічному інституті імені
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Лесі Українки. У 1964 році закінчив факультет східних мов
Ленінградського державного університету.
У п’ятнадцять років юнак почав писати вірші, потім –
оповідання. Юрій зізнавався, що бажання стати письменником
з`явилося досить рано. У дев`ятнадцять років розпочав
документальний роман про Джека Лондона. Однак роман так і
залишився недописаним.
У літературу Юрій Покальчук увійшов як автор поетичних
збірок «Химера» і «Хтось інший». Саме в рідному місті
опублікував першу книгу поезій – «Химера». Потім були
збірники повістей і оповідань «Хто ти?», «Кольорові мелодії»,
«Великий і малий» та ін. З-під його пера вийшли романи «І
зараз, і завжди…», «Дорога через гори». Як критик і науковець,
кандитат філологічних наук, Юрій Володимирович був відомий
книгами «Самотнє покоління», «На шляху до нової свідомості»,
«Сучасна латиноамериканська проза». Вільно володів польською,
англійською, іспанською та французькою мовами. Перекладав
твори Хемінгуея, Боргеса, Кортасара, Рембо, Амаду. Читав
лекції в Англії, США, Канаді, Аргентині, Бразилії, Португалії,
Іспанії, Польщі, Росії. Він був першим президентом Асоціації
українських письменників.
Письменник зберіг у собі сокровенне чуття отчого краю. «Я
дуже люблю Луцьк», – зафіксує він 11 листопада 2007 р. у своєму
інтернет- щоденнику, зауваживши: «Хоч народився у Кременці».
Волині і Луцьку він присвятив книгу «Озерний вітер».
Молодь Юрія Покальчука обожнювала. Особливо, коли під
музику наспівував власні вірші. «У мене 350 дітей, – із усмішкою
говорив він, додаючи: – плюс Оксана». Майже двадцять років
він опікувався долями неповнолітніх злочинців у Прилуцькій
колонії. Допомагав їм повернутися до реалій, знайти себе. Він
об`єднував довкола себе людей, створивши територію любові і
добра.
Останньою ж прижиттєвою перекладацькою публікацією
Юрія Покальчука стала міні-новела Хуліо Кортасара
«Продовженість парків».
Дуже часто його запитували: «Якби можна було розпочати
все спочатку…?». Він відповідав, що вибрав би тільки шлях
письменника. «Якщо хтось, прочитавши мої твори, знайде для
себе там підтримку, якусь пораду, щось таке, що його зворушило,
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то я вважав би, що свою роль виконав. Покликання письменника
– це справа складна: письменники є різні. Завдання письменника
– це, безперечно, будити людей, змушувати думати».
Юрій Покальчук зробив це, назавжди закарбувавши своє ім`я
в історії української культури.
Серце письменника зупинилося 10 вересня 2008 року, не
витримавши невиліковної хвороби. Вічний спочинок Юрій
Покальчук знайшов на Байковому цвинтарі у Києві.
У фондах Волинського краєзнавчого музею (ВКМ)
зберігаються матеріали Юрія Володимировича Покальчука,
передані самим письменником.
Людмила Кревська
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26 СІЧНЯ
130 років від дня народження М. Т. Тележинського
(1886–1939) – українського композитора, діяча музичної
культури
Вагоме місце у відродженні музичної культури краю займає
композитор Михайло Тележинський, ім’я якого довгий час було
забуте.
Михайло Теодорович 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`янці-Подільському.
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
Теодорович організував хор «Замочок» – один з найкращих на
Волині. Тоді ж він познайомився з Арсеном Річинським, разом з
яким виступав за українізацію церкви.
1922 р. у Станіславському видавництві «Ліра» вийшла
його «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 Чеснохресного братства у Луцьку. У 1930
р. Михайло Теодорович працював інспектором українських
народних хорів при шкільній кураторії. Організував диригентські
курси, розробив статут українських народних хорів.
Не покидає він і політичної діяльності. У 1931 р. був обраний
послом до Сейму. Разом з журналістом П. Певним започаткували
нову політичну організацію «Волинське Українське об’єднання».
Особливої уваги заслуговує період творчої роботи Тележинського
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в Луцьку (1931–1935) на посаді генерального секретаря ВУО,
пізніше – Голови управи «Рідної Хати» у Ковелі (1935–1936).
У 1930-ті рр. з`являється багато творів композитора : 4
десятки хорових обробок, збірник із 160 українських народних
пісень, дитяча опера «Дід Мороз», «Вечірні й ранішні відправи».
На слова Олександра Олеся він 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
Тележинський 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».
2010 р. у Луцьку вперше було проведено хоровий конкурс
духовної музики ім. А. Річинського та М. Тележинського.
Михайло Теодорович Тележинський – композитор, публіцист,
науковець, діяч широкого масштабу, що працював для духовного
багатства нації.
Людмила Кревська
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Кревська Л. 26 січня 125 років від дня народження М. Ф.
Тележинського (1886–1939) – українського композитора, діяча
музичної культури / Л. Кревська // Календар знаменних і
пам’ятних дат Волині на 2011 рік / упр. культури і туризму Волин.
ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ;
ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2010. – С.
23–25.
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2 ЛЮТОГО
80 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. З 1993 р. – лауреат премії імені
Дмитра Яворницького. У 1997 р. Указом Президента України
присвоєно звання “Заслужений працівник народної освіти
України”. Заступник голови Волинської обласної організації
НСКУ до 2010 р.
Народився 2 лютого 1936 р. у 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 перебував на партійній
роботі. У 1973 р. закінчив аспірантуру Академії суспільних наук
у 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
України. Ректором Луцького педінституту імені Лесі Українки
став після обрання на конкурсній основі у 1989 р. З 1989 по 1993
рр. плідно працював на цій 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 з боку держави. Вдалось відкрити ряд нових
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спеціальностей, підготувати педінститут до їх ліцензування
і акредитації на ІІІ–IV рівень, що сприяло відкриттю у 1993 р.
Волинського державного університету імені Лесі Українки.
З утворенням Волинського університету Богдан Йосипович
був призначений радником ректора, а в 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 магістерських
і дипломних робіт.
За свою багатолітню працю Б. Заброварний удостоєний
багатьох урядових нагород, серед яких – орден Трудового
Червоного Прапора, дев’ять медалей, Почесна Грамотою
Президії Верховної Ради УРСР. У березні 1999 р. обраний членкореспондентом 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 із
проблематики українсько-польських стосунків часів Другої
світової війни. Б. Заброварний – автор понад 50 наукових праць,
більшість з яких стосуються історії краю, в основному – з 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 навчального закладу вищої освіти
в області, початок якому поклав Луцький учительський інститут,
створений у квітні 1940 р., і продовжувачем історії якого є
Волинський, а згодом –Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки. У співавторстві з професором
О. Г. Михайлюком видав книгу “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, залишивши
по собі добру пам’ять про педагога-наставника, вченого,
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краєзнавця і громадського діяча. Похований на центральній алеї
Луцького кладовища у Гаразджі, де йому встановлено пам’ятник.
Його ім’я внесене у довідник “Краєзнавці України (сучасні
дослідники рідного краю)”. Т. 1. – Київ – Кам’янець-Подільський,
2003. – С. 74, а також у книгу про Лауреатів премії імені Д.
Яворницького «Материк краєзнавства». – К., 2013. – С. 44–45.
Геннадій Бондаренко
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Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2010. – С. 27–30.
2 ЛЮТОГО
85 років від дня народження П. С. Теслюка (1931) –
українського вченого-агронома
Петро Сергійович Теслюк народився в с. Пустовичі Великі
на Холмщині (Польща) в родині українців. У 1938 р. розпочав
навчання у польській народній школі в рідному селі, де слухав
уроки митрополита Івана Огієнка. У липні 1944 р., його сім’ю
переселили в Запорізьку область. Тут він продовжив навчання
у 5-му класі вже радянської школи. Проте сім’я намагалася
повернутися ближче до дідівської землі. На Волинь, до Луцька,
родина прибула вже в 1946 р. У 1955 р. Петро Теслюк закінчив
Уманський сільськогосподарський інститут. Відтоді розпочався
трудовий і творчий шлях Петра Сергійовича на Волинській
державній сільськогосподарській дослідній станції у перший
рік створення цього закладу. Він пройшов шлях від молодшого
наукового співробітника до генерального директора дослідної
станції, посаду якого він обіймав з січня 1974 по травень 1981 р.
Петро Сергійович Теслюк – кандидат сільськогосподарських
наук, вніс особливий вклад у розвиток творчої і виробничої
діяльності дослідної станції. Це був талановитий вчений,
ініціативний та енергійний керівник, який залишив глибокий
слід в історії дослідної станції та агромістечка. Саме за його
ініціативою та особистою розробкою був втілений проект
розвитку колись забутого села Рокині.
Петро Теслюк зарекомендував себе як справжній ученийагроном, здібний, енергійний керівник і вмілий організатор.
Любов до землі, до поля, прищеплена батьком-селянином ще
з дитинства, закоханість в обрану раз і назавжди професію
допомагали йому долати труднощі і перешкоди. Його відзначали
гострий розум і глибокі знання, вміння спілкуватися з людьми.
А ще він мав природне почуття гумору. За його участю та під
безпосереднім керівництвом у 1974–1979 рр. збудовано у селищі
Рокині Луцького району кращий в Україні науково-виробничий
комплекс дослідної станції з обладнаними лабораторіями,
селекційними приміщеннями, теплицями, машинно-тракторним
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парком та соціальною інфраструктурою. Саме він розробив і
заклав з науковцями парк-пам’ятку садово-паркової культури (з
1996 р. парк – загальнодержавного значення) та єдиний в Україні
колекційний сад місцевих і поширених в Західному регіоні
сортів яблуні, груші та сливи (всього понад 120 сортів). Дослідна
станція стала визнаним науковим та виробничим центром, де
проводилось навчання сільськогосподарських спеціалістів,
керівників господарств тощо.
За ініціативою П. С. Теслюка в Будинку сільськогосподарської
пропаганди в 1979 році було розпочато створення експозиції
Музею історії сільського господарства Волині, якому в 1983
році присвоєно звання «Народний музей». Це – єдиний музей
такого типу в Україні, який розширив свою експозицію під
відкритим небом, створивши «Козацький зимівник», що став
об’єктом міжнародного туристичного маршруту. За ініціативи
П. С. Теслюка було закладено унікальний дендропарк площею
13 гектарів, малий парк з квітами та альпійською гіркою. Петро
Сергійович був співавтором розроблення генплану забудови
Рокинь, нового агромістечка і активно втілював його в життя.
Будівництву агромістечка П. С. Теслюк віддав біля 30 років
творчої праці. Він відчував дух землі рокинської з часів княжих
та дух поля з часів німецьких колоністів, побачивши перспективу
часу. При розробці генерального плану вносив поправки
архітекторам, а вже потім, руками будівельників і науковців
закладав малий парк з альпійською гіркою, дендропарк, будинок
культури з музеєм, дитячий садок і школу, спортивний комплекс,
де передбачався плавальний басейн, селекційний комплекс з
теплицями, майданчик для сільськогосподарської техніки та
виставковий павільйон, школу АПК та будинок селищної Ради,
банно-пральний комбінат, інші об’єкти соціального плану.
Центр селища планувалось розмістити там, де нині вулиця
Весела. Планом передбачалося будівництво містечка на 5 тис.
жителів… Не всі плани-задуми вдалося здійснити директору. У
1981 р. він змушений був залишити Волинь і виїхати до Києва.
Результативна науково-виробнича діяльність, високий
науковий потенціал і блискучі ділові якості здобули йому
авторитет не лише у колективі, а й у наукових колах України
та за рубежем. Наказом Міністерства сільського господарства
УРСР 8 травня 1981 р. був переведений на роботу в Міністерство
55

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
2016
сільського господарства України заступником керівника
Української академії аграрних наук (УААН). З 1984–1995 працює
в Українському інституті картоплярства УААН, у1995 по 2004 рр.
– головою правління асоціації «Картопля України» та з 2002 р.
директором Інституту насінництва картоплі.
Основний напрямок наукової і виробничої діяльності –
удосконалення технології вирощування насінної і продовольчої
картоплі та організація виробництва високопродуктивного
садивного матеріалу.
Петро Сергійович – автор понад 150 наукових праць з
картоплярства, понад 20 монографій, посібників, довідників та
енциклопедій, серед них оригінальні: «Продовольча картопля»
(1989), «Агрокліматичні ресурси картоплі» (1992), «Становлення
та розвиток українського картоплярства» (1997), «Картопля годує,
лікує» (1999), «Новий календар картопляра» (2002), «Картопля.
Практична енциклопедія» (2003), «Порадник картопляра» (2008),
«Цікаве картоплярство» (2009), «Каталог сортів картоплі» (2011),
«125 років досліджень з картоплярства в Україні» (2015) та інші.
Перебуваючи на пенсії, своєму захопленню не зраджує. Нині
готує до друку нову монографію «Українська картопля», яка
включатиме понад 300 сторінок.
Минуло понад 30 років, як П. С. Теслюк виїхав з Волині,
розпрощався з дослідною станцією, однак тут пам’ятають
і цінують вченого. Сесія Рокинівської селищної ради від
27.04.2006 року прийняла рішення про встановлення погруддя
П. С. Теслюку і надання його імені одній із вулиць селища.
Олександр Середюк
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перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1989. – 200 с.
Теслюк П. С. Вирощування картоплі на осушених
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торфосховищах / П. С. Теслюк, М. Є. Бодун, І. В. Дудченко. –
Львів : Каменяр, 1970. – 48 с.
6 ЛЮТОГО
120 років від дня народження Г. Є. Філіповича
(1896–1987) – волинського краєзнавця, організатора
музейної справи
Ім’я Григорія Євстахійовича Філіповича, краєзнавця,
фундатора і громадського директора Берестечківського
історичного музею, добре відоме на Волині. Разом з колегамивчителями, відомими краєзнавцями Григорієм Олександровичем
Гуртовим, Василем Михайловичем Кмецинським, Олексієм
Івановичем
Бренчуком,
Анатолієм
Миколайовичем
Григоровським, Іваном Григоровичем Львовим стояв біля
витоків краєзнавчого руху в області, який активізувався на
початку 60-х років ХХ ст.
Народився Григорій Євстахійович 6 лютого 1896 р. в м.
Берестечку. З юних літ мріяв обрати гуманну і мирну професію
вчителя. У 1915 р. після шести років навчання в духовній семінарії
в м. Почаєві одержав свідоцтво, яке давало право на педагогічну
роботу. Проте вчителювати не довелося. Події Першої світової
війни змінили його плани. Він був мобілізований, служив у 44-у
піхотному полку, який дислокувався в Херсоні. Згодом працював
у губернській міліції в Кам’янці-Подільському.
У 1924 р. після закінчення спеціальних курсів у Києві
Григорія Євстахійовича направили на Чернігівщину, пізніше –
на Київщину. У 1946 р. з сім’єю повернувся в рідне Берестечко.
Працював у місцевій школі, викладав російську мову та
літературу, але його справжнім захопленням була історія.
«Берестечко – це свого роду хрещата дорога, на якій творилась
історія» – говорив Григорій Євстахійович.
Думка про створення музею зародилася у Г. Є. Філіповича
давно. Разом зі своїм колегою, таким же палким ентузіастомкраєзнавцем Д. П. Шпаньком, вміло спрямовує пошукову роботу
як учнівського колективу, так і громадськості. Розмови з дітьми,
зацікавленість історією, заохочення їх до створення музею
незабаром дало свої результати. Діти приносили для майбутнього
музею різні речі: ремісничі інструменти, археологічні знахідки,
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предмети побуту тощо. Сам же поглиблено вивчає історичну
літературу, бере участь в археологічних розкопках на місцях
битви війська Богдана Хмельницького з армією польського
короля Яна Казимира під Берестечком влітку 1654 р., налагоджує
контакти з науковцями обласного краєзнавчого музею, працює
в архівах Ленінграда, Львова, Рівного, Черкас – і все це під час
відпусток, за особисті кошти, з власної ініціативи.
І завдяки ентузіазмуГригорія Євстахійовича місцевий
історичний музей гостинно відкрив свої двері для відвідувачів
навесні 1961 р. Надбанням музею стали десятки оригінальних
предметів з життя міщан та ремісників древнього Берестечка,
унікальні реліквії часів козацтва та славетної Берестецької
битви. Берестечківський історичний музей, один з перших
музейних закладів на Волині, з перших днів існування здобув
широку популярність у відвідувачів. У 1968 р. Міністерство
культури присвоїло музею почесне звання «Народний».
У Берестечку пам’ятають і шанують пам’ять про Г. Є.
Філіповича, про нього розповідають матеріали, розміщені в
експозиції створеного ним музею.
Краєзнавча робота, започаткована Г. Є. Філіповичем, сьогодні
плідно примножується місцевими краєзнавцями. Нинішній
директор Берестечківського історичного музею Олег Дергай
продовжує традиції музею, започатковані першим директором.
Керований ним музей проводить велику пошукову, науковокраєзнавчу роботу, поповнюється новими експонатами. Його
постійними відвідувачами є учнівська молодь рідного краю,
студенти, вчителі. Відвідувачами музею є також гості з різних
областей України, а також зарубіжжя : Польщі, Литви, Латвії,
Ізраїлю, США.
Лариса Криштапюк
Література:
Національний пантеон «Козацькі могили» : іст.-краєзн. нарис.
– Луцьк : Медіа, 2003. – 544 с.
Про Г. Філіповича – с. 325.
Чучман Л. Берестечко : іст.-краєзн. нарис / Л. Чучман. – Луцьк
: Надстир’я, 1997. – 72 c.
Про Г. Філіповича – с. 67–69.
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Димнич Я. Закоханий у рідний край / Я. Димнич // Будівник
комунізму. – 1986. – 6 лют.
Лагановський Л. Ранок вечором багатий / Л. Лагановський //
Рад. Волинь. – 1986. – 1 лют.
Нагорна О. Дослідник козацької слави : до 105-річчя від дня
народж. Г. Філіповича – фундатора Берестецького народного
історичного музею / О. Нагорна // Волинь. – 2001. – 6 лют. – С. 4.
***
Вернидубов О. Травень 50 років від часу відкриття
Берестечківського історичного музею (1963) / О. Вернидубов //
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2013 рік / упр.
культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин.
ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А.
Понагайба. – Луцьк, 2012. – С. 67–69.
10 ЛЮТОГО
60 років від дня народження В. С. Мельника (1956) –
заслуженого журналіста України
Валерій Степанович Мельник народився 10 лютого 1956
р. в місті Луцьку. У 1973 р. закінчив Луцьку середню школу
№9. З дитинства Валерій був закоханий у волинські ліси з їх
неповторним рослинним і тваринним світом. Вивчення і захист
рідної природи стали справою його життя.
Після строкової служби в армії Валерій Мельник розпочинає
свою журналістську біографію з роботи у волинській обласній
молодіжній газеті «Молодий ленінець» та одночасно здобуває
фахову вищу освіту на факультеті журналістики Львівського
державного університету імені Івана Франка.
Молодого журналіста помітили й оцінили як колеги, так і
читачі. У двадцять два роки Валерій Мельник був прийнятий до
Національної спілки журналістів України (1978 р.).
Використовуючи сторінки волинської молодіжки як
організаційну трибуну, наприкінці 1980-х журналіст
започаткував ряд масових природоохоронних акцій волинян –
«Посади свій ліс!», «Я допоміг зоопарку!», «Озерні суботи». Під
час «субот» на берегах волинських озер було споруджено 56
невеликих рекреаційних пунктів.
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У 80-х рр. ХХ ст. на хвилі «перебудови і гласності» у СРСР
набирав силу рух «зелених». Особливо масштабними були
протести проти бездумного нарощування потужностей ядерної
енергетики в Україні.
У Волинській області цей рух очолив Валерій Мельник.
До редакції «Молодого ленінця» надійшло понад 107 тис.
підписів волинян під листом-протестом. Це стало підставою
для підготовки депутатського запиту, який через депутатів від
Волині був поставлений на порядок дня роботи І з’їзду народних
депутатів СРСР (травень 1989 р.). Під тиском громадян України
Уряд республіки відмовився від планів будівництва 5 і 6
енергоблоків на Рівненській АЕС.
На запитання вікторини «Лото «Природа»,заснованої В.
Мельником у 1980-х рр., в редакцію молодіжної газети з кожною
поштою приходило до 5 тис. читацьких листів. Це суттєво
підвищило рівень екологічної грамотності волинян.
За активну громадянську позицію журналіст був обраний
депутатом Волинської обласної ради першого демократичного
скликання від виборчого округу № 1. Під час депутатської
діяльності домігся рішення ради про трикратне збільшення
в області заповідання особливо цінних природних територій
(ПЗФ) та утворення шістнадцятого адміністративного району –
Шацького, основною метою якого стало збереження Шацького
поозер’я.
На початку 2000-х рр. В. Мельник став ініціатором і
розробником перших правил нового виду прикладного
спорту – єгерського багатоборства, обласні змагання з якого
впродовж десяти років проводилися лісівниками на Волині.
Він є ініціатором створення у 2008 р. Музею волинського лісу в
урочищі Лопатень.
У 2004 р. В. С. Мельник підготував і опублікував у співавторстві
монографію про життя волинського лісу, його значення для
розвитку регіону та долі пов’язаних з ним впродовж останнього
тисячоліття сорока поколінь волинян. «Літопис Волинського
лісу. 988–2004» став прикладом системного вивчення і епічного
показу конкретної сфери суспільної діяльності.
У 2010 р. на замовлення Програми розвитку ООН в Україні
та Глобального екологічного фонду підготував і випустив у світ
двомовний (українською та англійською мовами) фотоальбом
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«Заповідна Волинь», книгу «Шацький національний природний
парк. Історія і сучасність», а на замовлення Шацької РДА – книгу
«Шацьке поозер’я». На запит бібліотеки Конгресу Сполучених
Штатів Америки, що надійшов у місію ООН в Україні, два перших
видання відправлені до цієї авторитетної світової книгозбірні.
Новаторським у творчій діяльності В. Мельника є те, що при
підготовці книг про національні природні парки – Шацький
та «Прип’ять – Стохід», Черемський природний заповідник він
спільно з науковцем Оленою Бірюліною започаткував традицію
глибокого дослідження минулого територій, що набули статусу
особливо цінних природних об’єктів.
Для відновлення історичної пам’яті народу Валерій
Степанович активно працює із першоджерелами і спеціальною
літературою, а також залучає до співпраці професійних
істориків. Дослідник майстерно поєднує у своїх книгах опис
минулого із сьогоденням. У 2011 р. він став членом Національної
спілки краєзнавців України, а в 2013 р. – першим лауреатом
Всеукраїнської премії імені академіка Петра Тронька.
За роки плідної праці у рідному краї Валерій Мельник отримав
чимало почесних звань та відзнак. Він – відмінник охорони
природи УРСР (1984 р.), почесний член Українського товариства
мисливців та рибалок (1991 р.), лауреат Міжнародного конкурсу
екранних мистецтв «Кінотур-2007»; нагороджений Почесною
зеленою грамотою облдержадміністрації (1993 р.), Подякою
Прем’єр-Міністра України (2009 р.), Почесною грамотою
Державного комітету лісового господарства України (2002 р.),
Почесною грамотою Волинської ОДА (2009, 2011 рр.), Золотою
медаллю української журналістики (2011 р.), ювілейною медаллю
«Двадцять років Незалежності України» (2011 р.).
У рамках Загальнонаціональної програми «Людина року
Волинського краю 2010» В. Мельник переміг у номінації
«Професіонал року (журналістика)». У тому ж році Національною
спілкою журналістів України визнаний переможцем конкурсу
«Кращий фотожурналіст».
Валерій Мельник на професійній основі знімає дику природу
і регулярно презентує свої світлини на виставках, а також
ілюструє ними книги та статті у періодичних виданнях Волині
та України.
Персональні фотовиставки митця:
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«За п’ять хвилин до події» (80 портретів. Луцьк. Народний
дім «Просвіта». 2011 р.); «Зачароване Полісся» (120 пейзажів,
репортажних та документальних фото. Шацький національний
природний парк. 2011 р.); «Очі волинської журналістики» (106
портретів. Луцьк. Народний дім «Просвіта». 2011 р.); «Потаємне
Полісся» (50 робіт. Київ. Редакція газети «Урядовий кур’єр».
2010–2013 рр.); «Таємничі куточки волинської природи» (56
робіт. Луцьк. Волинська обласна державна адміністрація. 2011–
2014 рр.); «Моя Волинь» (Півтори сотні пейзажів, репортажних
та документальних фото. Луцьк. Редакція газети «Волинь-нова».
2014 р. – по нинішній час); «Краса, яку мало хто бачив» (50 робіт.
Київ. Редакція газети «Урядовий кур’єр». 2013 р. – по нинішній
час); «Очі волинської журналістики. Дубль 2» (256 портретів та
репортажних знімків. Луцьк. Волинська обласна рада. 2015 р.).
Гімном на честь улюбленого волинського лісу став відеофільм
«Зелений бастіон», знятий митцем на народній самодіяльній
студії «Волинь» у 2004 р.
У 2013 р. за багаторічну віддану працю на ниві журналістики
Валерій Степанович отримав звання «Заслужений журналіст
України».
Нині В. С. Мельник – власний кореспондент газети «Урядовий
кур’єр» у Волинській області.
Тетяна Тищенко
Література:
Мельник В. Волинський ліс: мітки на скрижалях історії / В.
Мельник, С. Шеремета. – Луцьк : ТзОВ «Євро-Сервіс», 2006. –
32 с.
Мельник В. С. Заповідна Волинь : наук.-попул. вид. / В. С.
Мельник. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 84 с.
Мельник В. З історії охорони природи на Волині : іст.-краєзн.
нариси / В. Мельник. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 152 с.
Мельник В. С. Літопис волинського лісу / В. С. Мельник, Б. І.
Колісник. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – 320 с. ; 620 іл.
Мельник В. Листи молодому мисливцю : листи, оповідання,
есе, начерки / В. Мельник. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 296 с.
Мельник В. Люблю тебе, Волинь!.. / В. Мельник. – Луцьк :
Волиньполіграф, 2012. – 100 с. ; 210 іл.
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Мельник В. Національний природний парк «Прип’ятьСтохід» / В. Мельник, О. Бірюліна. – Луцьк : Твердиня, 2009. –
49 с.
Мельник В. Охорона природи на Волині / В. Мельник, Р. Мігас.
– Луцьк : Твердиня, 2008. – 48 с.
Мельник В. Шацьке поозер’я: краєзнавчі штрихи з минулого
і сьогодення / В. Мельник. – Луцьк : Волиньполіграф, 2010. – 40
с. ; 137 іл.
Мельник В. Шацьке поозер’я: краєзнавчі штрихи з минулого
і сьогодення / В. Мельник. – Луцьк : Волиньполіграф, 2014. – 40
с. ; 134 іл.
Мельник В. Шацький національний природний парк : історія
та сьогодення / В. Мельник, О. Бірюліна. – Луцьк : Волиньполіграф,
2010. – 132 с.
Мельник В. Ліки від природи / В. Мельник // Уряд. кур’єр. –
2015. – 15 трав. – С. 7.
Мельник В. Тут ранок кличуть журавлі / В. Мельник // Уряд.
кур’єр. – 2015. – 5 верес. – С. 5.
***
Відзначено державними нагородами : [«Заслужений журналіст
України – власкору газети «Урядовий кур’єр» у Волинській
області Валерію Мельнику] // Діалог. – 2013. – 5 верес. – С. 5.
Павлюк І. Українська преса Волинської області 1939–1941,
1944–2000 рр.: монографія. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2004. – 508
с.
Про В. Мельника – див. Іменний покажчик.
Андрушко М. «На паркеті» зайці не бігають! ; Власкор
«Урядового кур’єру» по Волинській області Валерій Мельник
визнаний НСЖУ переможцем творчого конкурсу працівників
ЗМІ у номінації «Фотожурналіст року» : журналіст видав книгу
про природу // Місто вечірнє. – 2013. – 17 січ. – С. 2.
Лівіцька О. «Чого тим полякам не вистачало»? / О. Лівіцька //
Волинська газета + Західний вектор. – 2011. – 15 груд. – С. 3.
Малімон Н. У засаді на … фотознімок / Н. Малімон // Віче. –
2011. – 10–16 лют. – С. 1, 16 ; День. – 2011. – 18–19 лют. – С. 16.
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14 ЛЮТОГО
60 років від дня народження П. Й. Коробчука (1956) –
українського письменника, голови Волинської обласної
організації Національної спілки письменників України
Петро Йосипович Коробчук народився 14 лютого 1956 р. в с.
Покащів Ківерцівського району Волинської області. Закінчив
місцеву восьмирічну та Дернівську середню школи. Навчався
на народному відділі Луцького державного культосвітнього
училища (1973–1976 рр.).
Після
служби
в
армії
працював
вантажником,
шліфувальником, різноробочим, монтажником.
З 2000 по 2004 рр. працював на посаді літературного редактора
всеукраїнського ілюстрованого тижневика «Політика і культура»
(«ПіК»). Одночасно завідував відділом поезії літературного
часопису «Молода Україна». Також Петро Коробчук був
позаштатним літературним оглядачем газети «Вечірній Київ». З
кінця 2004 року він живе і працює в Луцьку. Нині – літературний
редактор видавництва «Твердиня».
П. Коробчук – автор збірок поезій: «Загальний вагон» (2001),
«Рецидив» (2003), «Гіллясте лице» (2004), «Боса флейта» (2011),
«Архівотека, або Книжечка для себе. Вибране з невиданого»
(2012) «Парковий період» (2013), перекладів/переспівів «Сова на
книжковій шафі» (2006), літературної критики «Авалон та інші
території: рецензії, статті» (2007). Його переклади друкувалися
в антології кримськотатарської поезії «Окрушина сонця» (2003),
антології кримськотатарської прози «Молитва ластівок» (т. I –
2005; т. II – 2006), збірках-білінгвах кримськотатарських поетів
– Сейрана Сулемана «У твоїх очах я зорі бачу» (2004) та Шер’яна
Алі «Між двох світів іду» (2005).
П. Коробчук – член Національної спілки письменників
України (з 2005 р.) та Асоціації українських письменників (з 1997
р.). Він – лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи
Гоголя «Тріумф» (2005) та обласної літературно-мистецької
премії імені Агатангела Кримського (2013). З 23 квітня 2015 р.
очолює Волинську обласну організацію Національної спілки
письменників України.
Валентина Машлай
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Література:
Коробчук П. Й. Загальний вагон : вибране / П. Й. Коробчук. –
Одеса : Астропринт, 2001. – 144 с.
Коробчук П. Й. Рецидив : поезії / П. Й. Коробчук – Львів :
Кальварія, 2003. – 32 с.
Коробчук П. Й. Гіллясте лице : поезії / П. Й. Коробчук. – Київ
: Факт, 2004. – 32 с.
Коробчук П. Й. Сова на книжковій шафі : переспіви та
переклади / П. Й. Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 92 с. –
(Літературний ексклюзив).
Коробчук П. Й. Авалон та інші території : рец., ст. ( 2000–2006)
/ П. Й. Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 232 с. – (Літературний
ексклюзив).
Коробчук П. Й. Боса флейта : вибрані (+нові) поезії+ вибрані
переклади/ переспіви / П. Й. Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2011.
– 376 с.
Коробчук П. Й. Архівотека, або Книжечка для себе : вибране
з невдалого / П. Й. Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2012. – 292 с.
Коробчук П. Й. Парковий період : поезії / П. Й. Коробчук. –
Луцьк : Твердиня, 2013. – 180 с.
***
Коробчук П. «Вже замерзають кола на воді…»; «Потяговий
дим» / П. Коробчук // Кіт Матіфас та інші : тем. антол. віршів
ХІХ–ХХІ ст. / упоряд. М. Хмелюк. – Луцьк, 2008. – С. 68–69.
Коробчук П. Гоголь, Шевченко, Пушкін та ін. очима Кралюка
: щось на кшалт рец. / П. Коробчук // Світязь : альм. Волин. орг.
Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2010. – Вип. 1/16. –
С. 294–297.
Коробчук П. З книжками пов’язаний усе життя : письменник
про себе / П. Коробчук // Волинь літературна : наші сучасники
: зб. матеріалів про письменників Волині, членів Нац. спілки
письменників України. – Луцьк, 2010. – С. 108–109.
Коробчук П. Затишність ; Що золото цілого світу... : / П.
Коробчук // Гравітація взаємності : антол. сучас. укр. поезії /
пер. на пол., упоряд. О. В. Криштальська ; ред., післямов. З. В.
Фрончека. – Луцьк, 2013. – С. 378–381.
Коробчук П. Варяг / П. Коробчук // Літ. Україна. – 2015. – 23
квіт. – С. 8.
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Коробчук П. Пейзаж песимістичний / П. Кралюк // Київ. –
2014. – № 11/12. – С. 80–90.
Коробчук П. [Поезії] / Петро Коробчук // Яровиця. – 2015. – №
1/2. – С. 61–66.
Коробчук П. Проникаючі рушниці ; Студентка і рецидивіст ;
Час ставати дорослою ; Ренесанс ; «Скільки в тобі перестріляно
вірних солдатиків?» / П. Коробчук // Березіль. – 2010. – № 5. – С.
34–37.
***
Гребенюк В. Європа. Луцьк. 1429-й : поема / В. Гребенюк ; авт.
післям. П. Й. Коробчук. – Луцьк : Ініціал, 2014. – 48 с.
Позапростір : зб. наук.-фант. текстів / ред.-упоряд. П.
Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2013. – Вип. 4. – 108 с. – (Хронотоп).
Слапчук В. Д. Вибране : поезії / В. Д. Слапчук; ред.-упоряд. П.
Коробчук ; передм. Є. Баран. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 584 с.
***
Берестейське багаття : твори поетів і прозаїків Берестейщини
в перекладах українською мовою / упоряд.-ред. В. С. Гей, Н. П.
Горик. – Луцьк : Терен, 2012. – 228 с.
Переклади з білоруської П. Коробчука – с. 18–20, 68–74, 124–
126, 153–155, 171–172, 183, 188, 199–200.
Думи і песні Валыні : творы паэтау і прозаїкау на беларускую
мову. – Луцьк : Терен, 2012. – 232 с.
Твори П. Коробчука в перекладах на білоруську мову – с. 56–
58.
***
Андрусяк І. «Українська література мені анічого не винна...»
; «Одненький [Петро] Коробчук...» / І. Андрусяк // Волинь
літературна : наші сучасники : зб. матеріалів про письменників
Волині, членів Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2010.
– С. 100–108.
Книжкова полиця : анот. до кн. волин. спілчан // Світязь :
альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письменників України. –
Луцьк, 2008. – Вип. 14. – С. 161–170
Лучук І. Самоідентифікація Петра Коробчука / І. Лучук //
Лучук І. Цебер амброзії: письм. критика : вибрані рец. 2002–2012
/ І. Лучук. – Луцьк, 2013. – С. 75–79.
Відомі перші претенденти на Шевченківську премію //
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Культура і життя. – 2012. – 2 листоп. – С. 4.
Гужва В. Присутність у каноні молодих / В. Гужва // Літ.
Україна. – 2011. – 24 листоп. – С. 14.
Ідишин Д. Шкільна наука наших письменників / Д. Ідишин //
Літ. Україна. – 2011. – 1 верес. – С. 5.
Куява Ж. Коробчук-старший: «Під багатьма віршами Павла я
підписався б» / Ж. Куява // Сім’я і дім. – 2014. – 4–10 верес. – С.
1, 4.
Олевір Д. «Синопсис» української історії Петра Кралюка / Д.
Олевір // Літ. Україна. – 2015. – 30 квіт. –7 трав. – 3.
Сіверко І. Рух манівцями у незвідане / І. Сіверко // Укр. літ.
газ. – 2012. – 30 листоп. – С. 15.
Цюриць С. Новий керівник / С. Цюриць // Волин. газ. – 2015.
– 30 квіт. – С. 2.
Яручик В. Петро Коробчук: «Книга – це не лише товар, а й
велика політика…» / В. Яручик // Волин. монітор. – 2012. – 7
берез. – С. 8.
***
Петро Коробчук Йосипович // Письменники України :
біобібліогр. довід. – Київ, 2006. – С. 189.
Петро Коробчук // Письменники Волині : довід. Волин. обл.
орг. Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2010. – С. 24–25.
16 ЛЮТОГО
75 років від дня народження О. Л. Нагорного (1941) –
українського журналіста
Олександр Лукич Нагорний народився 16 лютого 1941 р.
у селі Космачів Костопільського району Рівненської області.
Навчався у середній школі міста Костополя, після закінчення
якої працював будівельником на Донбасі.
Після трирічної служби у танкових військах Радянській
армії Олександр Нагорний вступає до Львівського державного
університету імені Івана Франка на факультет журналістики.
Закінчивши навчання у 1968 році, влаштовується на роботу
власним кореспондентом у Тернопільську обласну газету «Вільне
життя».
З жовтня 1976 р. Олександр Лукич розпочинає журналістську
діяльність на Волині в обласній газеті – «Радянській Волині».
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Він очолює відділ сатири і гумору. Протягом багатьох років
рубрика «Кловня», яку готував до друку цей відділ, була одною із
найпопулярніших та найулюбленіших у читачів.
Після реорганізації газети у кінці 90-х років ХХ століття
О. Л. Нагорному як одному із найдосвідченіших журналістів
редакції доручили редагувати відділ права і правоохоронних
органів. Десятки гострих, критичних статей на тему правових
відносин у пострадянському суспільстві, дотримання законності
і демократії вийшли у світ на сторінках газети «Волинь-Нова» за
його підписом.
Багаторічна плідна праця журналіста була оцінена багатьма
нагородами, зокрема: Почесною грамотою Президії Верховної
ради Української РСР (1989 р.), Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2001 р.), почесним знаком Національної
спілки журналістів України «Журналіст України» (2004 р.).
У 2002 р. Олександр Лукич Нагорний став лауреатом
обласної журналістської премії імені Полікарпа Шафети. У 2008
році переміг у регіональному етапі національного конкурсу
журналістських розслідувань і авторських публікацій.
Із 2014 р. О. Л. Нагорний на заслуженому відпочинку.
Тетяна Тищенко
Література:
Нагорний О. Л. Блиск і сірість нової номенклатури ; Мащу
ікрою бутерброд й переживаю за народ ; До керівної дати треба
щось подати ; Квартирне питання: для керівника і для простої
людини / О. Л. Нагорний // Шлях до читача ніколи не кінчається
: докум. зб. – Луцьк, 2004. – С. 84–99.
Нагорний О. Л. Перерозподіл Шацької землі триває ; Хто
врятує міський парк? ; Свинство пана Свистуна ; І чорна заздрість
сусідів ; Чому ми не цінуємо наше українське мистецтво? / О. Л.
Нагорний // Доброго дня вам, люди! : докум. зб. – Луцьк, 2009. –
С. 94–105.
Нагорний О. Художник, що бачив пекло / О. Нагорний // Ми –
волинські журналісти. – Луцьк, 1999. – С. 194–196.
Нагорний О. Висихає душі криниця : замітки публіциста / О.
Нагорний // Волинь. – 2003. – 9 жовт ; 30 жовт.
Нагорний О. Гулаг не зламав нашого редакційного художника
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/ О. Нагорний // Волинь-нова. – 2013. – 19 берез. – С. 8.
Нагорний О. «Істребок» широкого профілю / О. Нагорний //
Волинь. – 1994. – 1 груд.
Нагорний О. Радіо на селі тепер таке : «Одна баба сказала…» /
О. Нагорний // Волинь. – 2002. – 11 лип.
***
Денисюк В. Нагорний Олександр Лукич / В.Денисюк //
Денисюк В.Журналістика Волині: факти й імена / В. Денисюк. –
Луцьк, 2005. – С. 75.
Павлюк І. Українська преса Волинської області 1939–1941,
1944–2000 рр.: монографія. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. –
508 с.
Про О. Нагорного – див. Іменний покажчик.
Визнання : Олександр Нагорний – заслужений журналіст
України // Волинь-нова. – 2009. – 5 груд. – С. 1.
Колеги : вловив у кловню сім десятків літ // Волинь-нова. –
2011. – 17 лют. – С. 1.
Колеги : чверть віку з «Кловнею» // Волинь. – 2001. – 30 жовт.
Нагороди : почесне звання і Почесна грамота Кабміну //
Волинь. – 2001. – 8 берез.
1 БЕРЕЗНЯ
60 років від дня народження С. О. Маренич
(1956) – народної артистки України
Світлана Олександрівна Маренич (Сухорукова) народилася 1
березня 1956 р. в м. Куйбишеві (нині м. Самара). Мама працювала
бухгалтером, тато – на підприємстві. Донечка зростала у музично
обдарованій сім’ї: батько грав на акордеоні та вів самодіяльність
на роботі, а мама мала великий голосовий діапазон. Отож, любов
до музики зароджувалась ще з дитинства.
У 1971 р. Валерій Маренич і його дружина Антоніна (сестра
Світлани) організували співочий дует, куди наприкінці 1973
р. підключили і Світлану, створивши вокальне тріо. Ініціатива
створення колективу належить Антоніні. Світлана виконувала
пісні та грала на бубні і гармоніці. Жили учасники групи
втрьох в однокімнатній квартирі в Луцьку, де у творчій спілці
народжувались їхні пісні.
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У творчого колективу була власна неповторна манера
виконання, свій стиль. Виявлялося це у відмові від традиційного
голосного супроводу, фонограм і електроакустичних
підсилювачів. Вони співали лише під тихий передзвін
струн гітари, губної гармошки та перестук бонгів. Мареничі
принесли на естраду вокальну стриманість – mezzo voce
(італ. – спів напівголоса), повернули на сцену проникливу
задушевну мелодійність, котрої так бракувало, слухаючи голосні
пустопорожні пісні.
Митцям запропонували працювати у Рівненській , а потім у
вересні 1973 року – у Волинській обласних філармоніях.
Визнання до талановитої молоді прийшло наприкінці 1970х років. Весною 1978 р. вони взяли участь у Харківському
фестивалі-конкурсі, де отримали гран-прі. Величезний успіх
тріо здобуло під час концерту в Палаці культури ,,Україна” в
Києві (1978).
У своїй творчості Мареничі звертаються до глибинних
джерел народної пісні, що ввібрала мудрість і печаль, ласкавий
гумор і яскраву образність не від одного покоління. В репертуарі
коллективу – як українські пісні, так і пісні народів світу. Спів
цього тріо допомагає краще розкрити красу і мелодійність
української народної пісні.
Мареничі дуже швидко завоювали популярність спочатку
в Україні, а потім в усьому Радянському Союзі. Вони успішно
гастролювали в Польщі, Чехословаччині, Болгарії, США, Канаді
та Великобританії. У Чехословаччині після своїх виступів кілька
місяців вважалися найпопулярнішими виконавцями і займали
вищі сходинки хіт-парадів.
У 1979 р. фірма «Мелоді» випустила першу платівку ,,Співає
тріо Мареничі” із записами їх пісень, а Українське центральне
телебачення зняло однойменний фільм. У цьому ж році була
представлена телеверсія «Маленький концерт у дорозі».
Весною 1979 р. Мареничам присвоєно звання заслужених
артистів УРСР.
У 1980 р. Одеська кіностудія зняла фільм про творчість
Мареничів ,,Квіти лугові” (режисер Вадим Лисенко), а в 1987
р. кіностудія Довженка під керівництвом режисера Бориса
Шиленка випустила фільм ,,Поки є час”.
У березні 1999 р. у київській фірмі ,,Оберіг” був виданий
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компакт-диск тріо ,,Три тополі”, у 2000 р. – ,,Ой під вишнею”, у
2003 р. – ,,Співає тріо Мареничів”. Також колектив записував
свої твори у студіях грамзапису у Білостоці в Польщі, у
Чехословаччині, Канаді (1980). У 2004 р. був виданий диск пісень
тріо ,,Краще”. Взимку 2004 р. тріо розпалося, учасники вирішили
продовжувати свій творчий шлях самостійно. Нині Світлана
подекуди бере участь у концертах разом із сестрою Антоніною.
За вагомий особистий внесок у розвиток української пісенної
спадщини 8 лютого 2003 р. Указом Президента України Л. Д.
Кучми тріо Мареничам присуджено звання народних артистів
України.
Людмила Ланшина
Література:
Про призначення державних стипендій видатним діячам
культури і мистецтва : указ Президента України від 13 квітня
2012 року № 267 / 2012 м. Київ // Уряд. кур’єр. – 2012. – 21 квіт. – С.
20.
Волинь / Укр. наук. т-во геральдики і вексилології, Ін-т біогр.
дослідж. ; авт.-упоряд. В. В. Благов. – Київ : Поліграфкнига, 2006.
– 318 с.
Про тріо Мареничів – с. 238.
Денисюк В. Одержимі творчістю : про мистецькі та культурноосвітні училища Волині / В. Денисюк. – Луцьк,:Волин.обл.друк.,
2004. – 228 с.
Про тріо Мареничів – с. 193.
Слапчук і тріо Мареничів отримуватимуть державні
стипендії // Аверс-прес. – 2014. – 13 лист. – С. 8.
***
Мареничі // Мистецтво України : біогр. довід. – Київ, 1997. – С.
396.
Мареничі // Митці України : енцикл. довід. – Київ, 1992. – С.
841–842.
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2 БЕРЕЗНЯ
90 років від дня народження Ф. О. Балабухи (1926–1990) –
українського актора, народного артиста України
Федір Олексійович Балабуха народився 2 березня 1926 р. в селі
Вища Тарасівка на Дніпропетровщині у простій селянській сім`ї.
З дитинства мріяв стати артистом. У цьому відіграли важливу
роль перші вчителі, які зуміли прищепити любов до рідної мови,
пісні, літератури, природи.
Юнак захопився театром ще до війни, коли вперше побачив
професійну виставу. Тоді відчув, що це мета його життя. Однак
мрії перервала Велика Вітчизняна війна. Федір Балабуха воював у
військах Другого Українського фронту. Після важкого поранення
був демобілізований і повернувся до рідного Запоріжжя.
Життєвий шлях майбутнього актора був нелегким. Де
б не бував, куди б не водила доля, він завжди тягнувся до
театру. Навчався в студії при Запорізькому українському
музично-драматичному театрі. Довгий час працював художнім
керівником на заводі «Запоріжсталь». Тут під його керівництвом
був створений народний театр, який поставив на сцені дев`ять
вистав. За скромну працю Федора Олексійовича нагородили
медаллю «За восстановление предприятий черной металлургии
Юга».
Пізніше Ф. О. Балабуха працював у Мелітопольському,
Ніжинському драматичних театрах.
24 грудня 1954 р. Федір Олексійович Балабуха із сім’єю прибув
на Волинь. Лесин край припав до душі своєю мальовничою
природою, полюбились його люди.
На сцені Волинського обласного музично-драматичного
театру імені Т. Г. Шевченка, служінню якому віддав 29 літ праці,
особливо розквіт талант актора. Ф.О. Балабуха створив у театрі
понад 100 образів за творами класиків та сучасних авторів. Це –
Василь у «Циганці Азі», Степан – у «Невольнику», Плетньов – у
п`єсі «Солдатська вдова», Тарас Шевченко – у «Серці поета» та
багато інших.
Федору Балабусі був притаманний постійний пошук нових
шляхів у мистецтві, способів спілкування з глядачами. Він
реалізувався у творчих вечорах, на яких звучала поезія Т.
Шевченка, Лесі Українки, Л. Костенко. Він був бажаним гостем
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– лектором перед різними аудиторіями.
Дуже часто його запитували: «Якби можна було розпочати
все спочатку…?». Він з гордістю відповідав, що пішов би тільки в
театр. «Для мене театр – це ціле життя. І віддати скромний талант
людям, нашим людям, чи може бути вища радість за цю ?!»
У 1975 році актору Ф. О. Балабусі присвоєне почесне звання
«Народний артист України».
16 червня 1990 р. після важкої і тривалої хвороби на 65-му
році життя Федір Олексійович Балабуха помер. Його життя і
творча діяльність стали невід’ємною частиною історії культури
нашого краю.
У фондах Волинського краєзнавчого музею зберігаються
матеріали народного артиста України Федора Олексійовича
Балабухи. Це, зокрема: творчий фонд, особисті документи,
фото, афіші та програми театральних вистав, за якими можна
простежити його життєвий і творчий шлях.
Людмила Кревська
Література:
Кревська Л. Федір Олексійович Балабуха (1926–1990) –
український актор, народний артист України // Волинський
музей: історія і сучасність : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.
– Луцьк, 2009. – С. 103–108.
Клімчук Л. Воістину народний артист // Л. Клімчук // Луцьк.
замок. – 2006. – 2 берез. –С. 12.
Коваль Л. Справді народний артист // Л. Коваль // Волинь. –
2006. – 2 берез. – С. 5.
***
Балабуха Федір Олексійович // Мистецтво України : біогр.
довід. – Київ, 1997. – С. 37.
Балабуха Федір Олексійович // Митці України : енцикл. довід.
– Київ, 1992. – С. 43.
Копилова Т. 2 березня 80 років від дня народження Ф. О.
Балабухи (1926–1990) – українського актора, народного артиста
України / Т. Копилова // Календар знаменних і пам’ятних дат
Волині на 2006 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин.
краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є.
І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2005. – С. 48–50.
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5 БЕРЕЗНЯ
70 років від дня народження Л. Д. Мікоян (1946) –
української актриси, заслуженої артистки України
Народилася Лариса Данилівна Воронова (по чоловікові
Мікоян) 5 березня 1946 року в смт Турійськ у родині Данила
Йосиповича і Євгенії Олексіївни. З раннього дитинства виявляла
інтерес до поезії, вивчала напам’ять багато віршів та декламувала
їх у школі на святкових заходах, у родинному колі. Займалася в
шкільних гутках танцю, співів, акробатики, бо вже тоді відчула
покликання бути актрисою.
Закінчивши вісім класів Турійської середньої школи, у
1961 році Лариса Данилівна вступає до Луцького культурноосвітнього училища. З теплотою і вдячністю згадує про
наставника, тодішнього директора училища Чебліна Віктора
Михайловича, високий професіоналізм і самовідданість
викладачів навчального закладу.
Після завершення навчання в училищі за направленням йде
працювати в Палац піонерів м. Луцька керівником оркестру
народних інструментів. З 1975 року – артистка лялькової групи
обласної філармонії, згодом – новоствореного обласного театру
ляльок. З метою здобуття вищої фахової освіти вступає до
Рівненського інституту культури на режисерське відділення,
який успішно закінчує у 1980 році.
Лариса Мікоян не уявляє свого життя без сцени, допитливих
дитячих оченят та усмішок на їх личках. Саме тут, як
стверджує актриса, маленькі хлопчики й дівчатка поринають
у цікавий і захоплюючий світ казки, що виховує в юних душах
добро,справедливість, чесність і порядність.
За понад 40 років роботи в театрі зіграла понад 80 ролей, серед
них: Сова – «Годинник з зозулею» С. Прокоф’євої, Мати – “Сембо»
Ю. Єлисеєва, Фрау Штальбаум – «Лускунчик» Є.Т.А. Гофмана,
мама Іскри Полякової – «Завтра була війна» Б. Васильєва,
Принцеса Ярмилка – «Принцеса-стрибунка» Л. Дворського,
Миша – «Господар нашого двору» В. Лиса, Колобок - «Колобок»
Є. Патрика, «Шинкарка» - «На Івана Купала» Я.Стельмаха за
однойменним оповіданням М. Гоголя, мати – «Лісова пісня» та
донна Мерседес - «Камінний господар» Лесі Українки, хлопчик
Ісус – «Яви нам ангелів своїх» Н. Шейко-Медведєвої, Гіпопотам –
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«Таємничий гіпопотам» В. Ліфшиця та І. Кічанової і багато інших.
Знаковою у творчому доробку актриси є моно вистава за
творами Тараса Шевченка «Я так люблю…». Свій багатогранний
талант Лариса Мікоян розкрила також у моновиставах за
поезіями Лесі Українки. Створені нею образи переконливі,
захоплюючі, цікаві.
За все це актриса в першу чергу дякує своєму наставнику,
режисеру і театрознавцю, директору-художньому керівнику
Волинського
академічного
обласного
театру
ляльок,
заслуженому діячеві мистецтв України Данилові Поштаруку, а
також режисерам, з якими мала щастя працювати - заслуженому
артисту України Анатолію Поляку, заслуженому діячеві
мистецтв України Борису Азарову, Володимиру Богданцю та ін.
Особливе місце у творчості артистки займає розмовний жанр.
Серед сучасних поетів найулюбленіші – Л. Костенко, Г. Чубач, І.
Жиленко, Н. Гуменюк, В. Гей.
Лариса Мікоян була ведучою багатьох культурно-мистецьких
імпрез, які проводились в області: концертів, літературномистецьких вечорів, ювілейних заходів. Брала участь у звітних
концертах Волині у Національному палаці «Україна» в м. Києві.
З приємністю згадує про співпрацю з режисерами Валентиною
Москалюк, заслуженим діячем мистецтв України Леонідом
Михайловським та іншими.
Крім театру, Лариса Данилівна знімалась в історичному
фільмі «Я, милістю Божою, пан Возний» із кіноциклу «Невідома
Україна» українського режисера Дмитра Богданова. Працювала
диктором на обласному радіо, була ведучою програм «Червоний
галстук», «Крилата юність», на телебаченні – «В гості казочка
прийшла», «Вечірнє інтермеццо» та інші. Займалась педагогічною
діяльністю, зокрема в гімназії імені М. Кравчука №21 в м. Луцьку
вела гурток художнього читання, її учні були переможцям
міських та обласних конкурсів.
У 1999 році Л. Мікоян присвоєно почесне звання «Заслужений
артист України».
Лариса Данилівна – щаслива дружина і мати. Чоловік Альберт
Маміконович Мікоян – заслужений працівник фізкультури і
спорту України підтримує її у творчих починаннях протягом
усього життя. Подружжя виховало чудових дітей - сина Арчіла
та доньку Наталію.
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Життя Лариси Мікоян поєднало в собі всі аспекти щастя. Бо
щастя для неї – самовіддана праця, родина, друзі. Так і живе
– повноцінно, активно, творчо з радістю, любов’ю, почуттям
відповідальності.
Галина Остапчук
Література:
Волинь на зламі століть : історія краю (1989–2000 рр.). – Луцьк
: Вежа, 2001. – 692 с.
Про Л. Д. Мікоян – С. 366.
Волинь / Укр. наук. т-во геральдики і вексилології, Ін-т біогр.
дослідж. ; авт.-упоряд. В. В. Благов. – Київ : Поліграфкнига, 2006.
– 318 с.
Про Л. Д. Мікоян – с. 244.
Денисюк В. Вони навчалися в училищі // Денисюк В. Одержимі
творчістю : про мистец. та культ.-освіт. уч-ща Волині. – Луцьк,
2004. – С. 191–221.
Про Л. Д. Мікоян – с. 200.
Денисюк В. Оживає казка, коли спалахують зорі // Денисюк
В. Творці дива : нариси з історії Волин. театру ляльок і Міжнар.
фестивалів «Різдвяна містерія». – Луцьк, 2002. – С. 97–100.
Рудич В. А витоки – з Турійщини / В. Рудич // Нар. слово. –
1999. – 19 серп.
Ювілей у колі друзів відзначила днями заслужена артистка
України Лариса Мікоян // Віче. – 2006. – 16 берез. – С. 15.
***
Гримарович О. 5 березня 60 років від дня народження Л. Д.
Мікоян (1946) – заслуженої артистки України / О. Гримарович
// Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2006 рік / упр.
культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин.
ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С.
Ксендзук. – Луцьк, 2005. – С. 50–51.
Карпук В. Лариса Мікоян / В. Карпук, М. Карпук // Карпук
В. Славні імена України : довід. вид. / В. Карпук, М. Карпук. –
Луцьк, 2004. – С. 50.
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60 років від дня народження Д. Л. Гершензона (1956) –
заслуженого артиста України

Дмитро Лазарович Гершензон – талановитий український
музикант, співак, композитор і аранжувальник, учасник дуету
«Світязь». Народився 9 березня 1956 р. у місті Балта Одеської
області. Під час навчання Д. Гершензона у м. Бєльцах у 1973 р.
на фестиваль, який мав назву «Гітара і труба-73», приїжджав
ВІА «Карпати» із Чернівців. Тоді він вперше побачив живих
супермузикантів, серед яких – Валерій Громцев та Іван Благун.
1976 р. закінчує музичне училище у м. Бєльци (Молдова).
Від 1977 р. грає на бас-гітарі у ВІА «Дністер». Згодом стає басгітаристом у ВІА «Збруч» Тернопільської філармонії (1978 р.). У
1980 р. працює на бас-гітарі у ВІА «Море» Кримської обласної
філармонії. Починає робити перші аранжування. Від 1981 р. грає
у ВІА «Збруч» Тернопільської філармонії бас-гітаристом.
У 1983 р. стає учасником ВІА «Світязь», створеного у 1974
р. під керуванням Валерія Громцева у Волинській обласній
філармонії. Через рік до ансамблю приєднався співак Василь
Зінкевич. У 1987 р. у «Світязь» прийшов Анатолій Говорадло.
Також деякий час в ансамблі працював співак Олександр Сєров.
Виступала у колективі й Лілія Сандулеса. Завдяки спільним
зусиллям творчого складу «Світязь» став найпопулярнішим
ВІА в Україні наприкінці 1970-х років. У різні часи в колективі
працювали одночасно до 24 осіб.
З 1993 р. ВІА «Світязь» скорочується до дуету. Дмитро
Гершензон і Анатолій Говорадло є універсальними митцями,
здатними майстерно пародіювати знаменитих колег і бути
самими собою в авторських піснях. Робота в дуеті приносить свої
творчі здобутки, і «Світязь» стає одним з найпродуктивніших
виконавських колективів в українській поп-музиці 1990-х
років. На концертах лунають нові пісні, три з яких («Дякую
тобі, кохана», «Дорогі мої батьки», «Ні, я не ту кохав») відзначені
вищою нагородою щорічного фестивалю «Шлягер року».
1996 р. бачить світ перший офіційний альбом дуету «Світязь»
«Ні, я не ту кохав». У тому ж році Дмитру Гершензону присвоєне
звання заслуженого артиста України.
У 1998 р. здійснено випуск першого компакт-диску дуету
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«Світязь» – «За вашими листами».
Дмитро Гершензон працював на телебаченні. Разом з
Анатолієм Говорадлом став автором проектів «Олекса-ТВ»,
«Ранкова пошта», «Ераплан». Згодом артисти змінили амплуа,
перетворилися на дует музичних пародистів, що дало їм змогу
поєднувати різні музичні жанри в одній мініатюрі.
Ірина Сафулько
Література:
Про присвоєння почесних звань України працівникам
культури і мистецтва : указ Президента України // Укр. муз.
газета. – 1996. – № 3. – С. 2.
Волинь / Укр. наук. т-во геральдики і вексилології, Ін-т біогр.
дослідж. ; авт.-упоряд. В. В. Благов. – Київ : Поліграфкнига, 2006.
– 318 с.
Про дует «Світязь» – с. 236.
Дует «Світязь» : Анатолій Говорадло – Дмитро Гершензон //
Телерадіогазета. – 2011. – 17 серп. – С. 1.
Позняк-Хоменко Н. «Ми все життя займаємося улюбленою
справою» : напередодні 25-річчя дуету Анатолій Говорадло та
Дмитро Гершензон розповіли про секрет творчого довголіття /
Н. Позняк-Хоменко // Україна молода. – 2013. – 27 верес. – 28
верес. – С. 20–21.
10 БЕРЕЗНЯ
75 років від дня народження Г. Ю. Філюк (1941) –
заслуженого вчителя Української РСР
Галина Юхимівна Філюк народилась 10 березня 1941 р. в
селі Окунин Турійського району. Навчалась у 1948–1958 рр. у
Луківській середній школі, у 1958–1963 рр. у Кременецькому
педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті.
Після закінчення інституту отримала направлення в Журавицьку
восьмирічну школу Ківерцівського району на посаду вчителя
фізики і математики. У 1967 р. призначена на посаду організатора
з виховної роботи, а у 1975 р. – заступника директора з навчаль
но-виховної роботи. У 1981 р. виконувала обов’язки директора
Журавицької середньої школи, будувала та облаштовувала нове
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приміщення школи, відкриття якої відбулося 1 вересня.
Становлення Галини Юхимівни як талановитого вчителя і
вихователя нерозривно пов’язане з педагогічним колективом,
в якому набувала досвіду, зростала її фахова майстерність і
сформувалося переконання, що «головне для педагога – то
любов до дітей. Треба прагнути не опуститися до їхнього світу, а
піднятися до нього. Треба поважати в дитині людину, особистість,
тоді юне серце розкриється тобі, подарує таку щирість і відданість,
що вистачить на все життя». За цим принципом і вибудовувалась
педагогічна діяльність Галини Юхимівни впродовж майже
сорока років до виходу на заслужений відпочинок у 2001 р.
Її уроки вели у захоплюючий світ математики. Кожен урок ніс
в собі неповторність, був наповнений творчістю та натхненною
працею вчителя та учнів. Для успішного засвоєння математики
Галина Юхимівна багато працювала над розвитком просторових
уявлень учнів шляхом широкого застосування наочності при
вивченні різних тем, вмінь обґрунтовано і послідовно міркувати,
знаходити вдалі шляхи та раціональні способи розв’язування
задач. Вміло створювала умови для розвитку творчості,
кмітливості, самостійності, пізнавальної активності школярів.
Учитель оптимально поєднувала різні види навчальних занять,
використовувала історичні екскурси, життєві факти, науковопопулярні оповіді.
Неповторними були і виховні години Галини Юхимівни, які
вона проводила як класний керівник. Вона вміла створити у
класному колективі мікроклімат взаємної довіри, любові, поваги,
чуйності, дружби, взаємодопомоги.
За вчителя говорять дороги, якими йдуть у доросле життя його
учні. Чимало вихованців Галини Юхимівни стали вчителями
та математиками, обрали професії, так чи інакше пов’язані з
точними дисциплінами, дякуючи вчителеві за знання та любов
до предмету, котра народилась у школі та стала змістом життя.
Галина Юхимівна щедро ділилась своїм досвідом з учителями
математики району, очолюючи школу передового педагогічного
досвіду. Виступала на районних та обласних семінарах,
педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях.
Активна життєва позиція не дозволяла Галині Юхимівні стояти
осторонь громадської роботи. Вона успішно організовувала
роботу профспілкової організації школи, обиралась делегатом
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XVII з’їзду профспілок СРСР. Односельці обирали її депутатом
Журавицької сільської ради.
Невтомна праця Г. Ю. Філюк відзначена медаллю «За
доблесну працю», грамотою ВЦРПС, грамотами Міністерства
освіти України, облвно та райвно. У 1981 р. їй присвоєно почесне
звання «Заслужений вчитель Української РСР». Її ім’я занесено
на районну Дошку пошани.
Декларуючи у своїх виступах те, що «вчитель повинен бути
чуйною і душевною людиною, знаходити шлях до розуму і
сердець своїх вихованців», Галина Юхимівна була й залишається
мудрим і чуйним наставником багатьом своїм нині вже дорослим
учням.
Галина Романчук
Література:
Філюк Г. Ю. Слово делегатів / Г. Ю. Філюк // Рад. Волинь. –
1985. – 15 груд. – С. 3.
Філюк Г. Ю. [Виступ] // Лен. шляхом. – 1984. – 24 січ. – С. 2.
***
Артесюк Г. К., Дем’янюк О. Й. Нариси освіти Ківерцівського
району : науково-популярне видання / Г. К. Артесюк, О. Й.
Дем’янюк. – Луцьк : Твердиня, 2011. – 172 с.
Богуш М. Ківерцівщина: крізь віки і долі : іст.-краєзн. нариси
/ М. Богуш, Г. Павленко. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 520 с.
Про Г. Ю. Філюк – с. 404.
Всенародна шана і повага // Лен. шляхом. – 1984. – 28 серп.
– С. 2.
Галич Н. Районна Дошка пошани : Галина Юхимівна Філюк,
вчителька математики Журавицької середньої школи / Н. Галич
// Лен. шляхом. – 1982. – 6 берез. – С. 1.
Дошка пошани // Лен. шляхом. – 1981. – 5 листоп. – С. 1.
Здрастуй, новий навчальний! // Рад. Волинь. – 1985. – 1 верес.
– С. 1.
Кулачек Г. Радість бути вчителем / Г. Кулачек // Лен. шляхом.
– 1984. – 28 квіт. – С. 4.
Кулачек Г. Горить у серці вогник / Г. Кулачек // Лен. шляхом. –
1982. – 10 квіт. – С. 2.
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Недільський В. Вдосконалювати роботу шкіл / В. Недільський
// Лен. шляхом. –1981. – 29 серп. – С. 2.
Нецько Г. Повтори себе в учнях / Г. Нецько // Лен. шляхом. –
1982. – 31 серп. – С. 2.
Подоляка І. Сьогодні – День знань // Лен. шляхом. – 1984. – 1
верес. – С1.
Почесні звання // Рад. Волинь. – 1981. – 24 лип. – С. 1.
Районна Дошка пошани // Лен. шляхом. – 1982. – 6 берез. – С.
1.
Тепло сердець – дітям // Лен. шляхом. – 1984. – 28 серп. – С. 2.
Яхнес О. Люди трудової слави : Г. Ю. Філюк / О. Яхнес // Лен.
шляхом. – 1982. – 12 січ. – С. 2.
13 БЕРЕЗНЯ
80 років від дня народження О. П. Кондратович (1936) –
українського педагога, краєзнавця, етнолога
Народилася Олександра Павлівна Кондратович 13 березня
1936 р. в селі Кримне Камінь-Каширського району. ЇЇ мама Надія
Антонівна походила із заможної, шанованої родини Зенкевичів.
Батько – Павлин Федорович був знаним майстром. Займався
теслярством, столярством, бондарством. У сім᾿ї Кондратовичів
зростало п᾿ятеро дітей. Ще п᾿ятеро пішли в засвіти у віці 2‒3
місяців. Страшні часи воєнного лихоліття чорними карбами
лягли на долю родини. Старший брат Сергій пішов до лав
Української повстанської армії. Батька 1944 р. замордували
енкаведисти. Нелегкими були і повоєнні роки. Мама часто
хворіла, проте дбала, щоб наймолодша Олександра добре
вчилася. Старанна учениця обрала фах вчителя, який здобула
в Камінь-Каширському педучилищі. Закінчила його у 1955 р. з
відзнакою.
Два роки Олександра Павлівна проживала й працювала
на Херсонщині. Через хворобу мами повернулася на Волинь.
Вчителювала в Качинській школі й доглядала маму. Водночас
здобувала вищу освіту на заочному відділенні Одеського
держуніверситету імені І. Мечникова, який також закінчила з
відзнакою. З 1963 р. працювала в Нуйнівській середній школі.
У 1966 р. була направлена на роботу до Ворокомлівської школи
Камінь-Каширського району. З педагогами-однодумцями
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спільно розбудовували школу. За кілька років сумлінної праці
вчительський колектив був відзначений на обласному рівні.
Заступника директора Олександру Кондратович за вміло
організовану роботу переведено на посаду завідувача КаміньКаширського районного методкабінету. З 1980 по 1985 р. займала
посаду заступника голови обласного відділення Педагогічного
товариства УРСР. З того часу проживає в Луцьку. Тривалий
час працювала в загальноосвітній школі №19, займала посаду
заступника директора з навчально-виховної роботи. У 1991‒2004
рр. викладала учням народознавство, керувала літературною
студією «Фольклорна веселка».
Олександра Кондратович – педагог за покликанням. Володіючи
блискучими знаннями, вміє доступно подати навчальний
матеріал, знайти підхід до кожного учня, зацікавити його. На
уроках використовувала різноманітну додаткову інформацію,
що сприяла розширенню кругозору учнів, кращому засвоєнню
складних тем. Сама захоплювалася народною творчістю та
залучала до художньої самодіяльності учнів і вчителів.
Завдяки наполегливості, старанності, доброзичливості
Олександра Павлівна здобула шану і визнання краян, удостоєна
звань «Учитель-методист», «Учитель вищої категорії», «Відмінник
народної освіти».
Ще одним покликанням Олександри Кондратович є праця
на благо рідного краю. Дослідницею зібрана надзвичайно багата
автентична спадщина народної культури поліщуків. Від цікавих
респондентів записані пісні, перекази, оповіді, обрядодійства,
звичаєва культура населення Волинського Полісся. Народні
скарби увійшли до багатьох фольклорно-етнографічних
праць Олександри Павлівни. Книги „Калиновий квіт Полісся”
(1994, 2007), „Весілля на Поліссі” (1996), „Народний календар
Волинського Полісся від свята до свята” (2009) сьогодні стали
першоджерелами вивчення родинної обрядовості, календарної
звичаєвості, народнопісенної творчості поліського краю.
Ряд праць О. Кондратович присвячені темі возвеличення
жінки-матері у пісенному фольклорі, обрядовій культурі: „Як у
лузі калинойка з квітами” (1993, 1999), „Народини, або Дарована
Богом свіча: родильні звичаї Західного Полісся” (2004), „Коса
ж моя шовковая” (2006). З її ініціативи в школах КаміньКаширського району були започатковані „Уроки Матері”.
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Важливим у діяльності Олександри Кондратович є й історикокраєзнавчий напрямок. Населеним пунктам рідного краю
присвячені такі праці: „Нуйно: на скрижалях історії і сьогодення”
(2006), „Кримно і Бронниця: минувшина та сьогодення” (2011).
На пошанування знаного фольклориста, етнографа,
музейника, краєзнавця О. Ошуркевича О. Кондратович
підготувала літературно-художнє видання „Олекса Ошуркевич:
з антеїв Волинської землі” (2012). На його сторінках вона
знайомить читачів з життєвим шляхом, дослідницькопошуковою, науковою роботою видатного волинянина на ниві
української народної культури, подає аналіз найвідоміших його
праць.
Олександра Кондратович у 2014 р. подарувала волинянам нове
напрацювання – книгу „Продиктоване серцем”. До неї увійшли
вибрані статті, що друкувалися в наукових збірниках, періодиці:
„Життя з Богом у серці”, „Покровонько-Мати, заклич весілля до
хати”, „Брат і сестра: еволюція стосунків…”, „Божі провісники
весни” та інші. У цьому ж році вона стала першим лауреатом
премії імені Василя Кмецинського за краще історико-краєзнавче
дослідження.
Дослідницька й творча палітра Олександри Павлівни багата
та різнобарвна, тому викликає щире зацікавлення науковців,
фольклористів, краєзнавців, журналістів. Про її життєвий
шлях та досягнення у вивченні пісенної творчості рідного
Полісся, звичаїв та обрядів його мешканців знято передачу
із телециклу „Роки і долі” (О. Сорочук, Волинська державна
телерадіокомпанія), „…і тиха пісня полісянки” (Марія та Ігор
Лукашевичі, Волинська обласна дитяча кіностудія „Боривітер”).
Сценарій невтомної трудівниці ліг в основу фільму „Ягідні пісні”.
Її зусиллями реконструйовано весільний обряд розплітання
коси в с. Видричі Камінь-Каширського району „Благословіте,
батьку й мати, косу розплітати”.
Олександра Павлівна є лауреатом обласної премії імені
Миколи Куделі (2007) та удостоєна звання „Почесний краєзнавець
України” Національної спілки краєзнавців України.
Алла Дмитренко,
Людмила-Мірошниченко-Гусак
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13 БЕРЕЗНЯ
75 років від дня народження А. Г. Данилюка (1941–2008) –
українського етнографа, музеолога
Архип Григорович Данилюк – відомий український
етнограф, визнаний в Україні та за її межами фахівець з народної
архітектури Західної України, лауреат Всеукраїнської премії
імені Павла Чубинського.
Архип Данилюк народився 13 березня 1941 р. в селі Згорани
Любомльського району на Волині. Після закінчення школисемирічки вступив до Луцького педагогічного училища, по
закінченні якого працював учителем молодших класів у своєму
районі. У 1965 р. закінчив географічний факультет Львівського
державного університету імені Івана Франка. З 1967 по 1971
рр. він працював у Музеї етнографії та художнього промислу
АН України (м. Львів). Майже 30 років (1971‒1998 рр.) присвятив
роботі в Музеї народної архітектури та побуту у Львові. Певний
час очолював цей музей, до останніх днів був його провідним
науковим співробітником. Значну частину експозицій, особливо
сектору „Бойківщина”, сформовано ним самостійно або за його
безпосередньої участі.
Український етнограф та музеолог був прихильником ідеї
створення музеїв просто неба. Ним були розроблені методичні
рекомендації щодо створення таких музеїв.
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Важливою є роль Архипа Данилюка у становленні та розвитку
кафедри географії України на географічному факультеті
Львівського національного університету імені Івана Франка. З
початку 90-х років ХХ ст. працював там за сумісництвом. Згодом
кафедра географії України стала його основним місцем роботи,
де читав такі навчальні дисципліни: „Етнографія України”,
„Краєзнавство”, „Історико-культурні ресурси України” й ін.
Архип Григорович розробив науковий напрям ‒ географічне
краєзнавство.
Усе своє життя А. Данилюк присвятив дослідженню
матеріальної та духовної культури українців, зокрема, такого
важливого її розділу, як народна архітектура. Брав участь у
багаторічних наукових експедиціях та відрядженнях. Разом з
іншими працівниками Львівського музею народної архітектури
та побуту зібрав неоціненний матеріал про пам’ятки народного
будівництва та побуту, про духовну культуру українців.
Фондова скарбниця поповнилася зразками народного одягу
(близько 8 тис.), музичними інструментами (понад 200 одиниць),
рідкісними колекціями рукописів та стародруків, гуцульських
кахлів тощо.
Протягом тридцяти років здійснював експедиції на Волинь
з метою виявлення пам’яток народного будівництва. У своїх
дослідженнях етнограф висвітлює житлове, господарське і
монументальне народне будівництво Волині та Волинського
Полісся, з’ясовує окремі питання будівельної культури Волині
кінця XIX ст. – початку XX ст.
Вивчаючи народну архітектуру Волині, Архип Григорович
обов’язково звертає увагу на будівельні традиції, які склалися
в цьому краї, записує ряд звичаїв, обрядів, які побутують при
заготівлі будівельного матеріалу, виборів місця під забудову, при
закладанні підвалин хати й ін.
Архип Данилюк активно співпрацював з Любомльським
краєзнавчим музеєм. Передав музею значну частину своїх книг.
Помер Архип Григорович 23 січня 2008 р. Похований на
Личаківському кладовищі міста Львова.
Відомий український етнограф за своє життя написав понад
500 наукових праць: монографій, довідників, статей у наукових
збірниках та журналах. Найвідомішими працями є „Музей в
Шевченківському гаї” (Львів, 1993), „Наша хата. Етнографічний
88

2016
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
нарис про поліське народне житло” (Луцьк, 1991), „Традиційна
архітектура регіонів України: Полісся” (Львів, 2001), „Народна
архітектура Волинського Полісся” (Луцьк, 2002), „Шляхами
України. Етнографічний нарис” (Львів, 2003), „Українські
скансени. Історія виникнення експозиції, проблеми розвитку”
(Тернопіль, 2007).
Леся Криштапюк
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– С. 351–353.
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спадщина Архипа Данилюка / М. Рутинський // Дзвін. – 2009. –
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Андрієвська Т. Данилюк Архип Григорович / Т. Данилюк //
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215.
13 БЕРЕЗНЯ
60 років від дня народження Г. М. Божик (1956) –
директора Ковельської районної централізованої
бібліотечної системи
Галина Михайлівна Божик – волинянка з діда-прадіда. Її
родинні корені – в Володимир-Волинському та Ковельському
районах Волині. Але доля розпорядилася так, що їй випало
з’явитися на світ 13 березня 1956 року в глибинці Росії – в селищі
№3 Нагорського району Кіровської області, де відбували заслання
родини її батьків. Тут поєднали свої долі діти з патріотичних
українських родин – Михайло і Таїсія, тут з’явилися на світ їх
діти – Аполінарія, Григорій, Галина.
У 1957 році після смерті Сталіна і змін у тодішньому СРСР
молода сім’я переїхала на Волинь. У Любитові над озером
глава сім’ї Михайло Кульба збудував дім, де зростали співучі,
талановиті діти, став солістом любитівської хорової капели,
неперевершені вокальні якості якого досі пам’ятають фахівці
хорового жанру не лише на Ковельщині. На жаль, батько
передчасно помер у 1976 році.
У 1973 році Галина Кульба після закінчення Любитівської
середньої школи вступила до Київського державного інституту
культури імені О.Є.Корнійчука, який закінчила 1977 року,
здобувши фах бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації.
Становлення Галини Михайлівни як високопрофесійного
фахівця відбулося в Волинській обласній універсальній науковій
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бібліотеці, де вона працювала старшим бібліотекарем відділу
обробки і каталогізації літератури після закінчення вузу у 19771980 рр. Великий вплив на формування її творчого світогляду
мали корифеї бібліотечної справи – тодішній директор Віра
Феодосіївна Єлісєєва та завідувач відділу Раїса Миколаївна
Тарнавська (у 1986-1994 рр. – директор обласної бібліотеки для
дітей).
Через сімейні обставини Галина Михайлівна в листопаді
1980 року переїжджає у Ковель, де одержує змогу реалізувати
здобутий досвід і власні підходи до розуміння ролі бібліотечної
справи на Ковельщині. У 1980–1986 рр. вона – старший бібліотекар
Ковельської центральної районної бібліотеки, у 1986-1991 –
заступник директора ЦБС. Після призначення 13 лютого 1991
року директором понад 24 роки очолює районну централізовану
бібліотечну систему.
Беззаперечним є факт, що за роки керівництва бібліотечною
галуззю району Галина Михайлівна забезпечила лідируючі
позиції ЦБС в області та в Україні, а бібліотеки району стали
майданчиком для реалізації міжнародних проектів. Ковельська
ЦБС першою на Волині після обласної універсальної наукової
бібліотеки здобула грант Посольства США в Україні на відкриття
Інтернет-центру (2003 р.). Перемога у конкурсі програми
„Бібліоміст” (2011 р.) створила умови для відкриття в районі
на базі бібліотек пунктів надання нових бібліотечних послуг із
використанням вільного доступу до Інтернет, зокрема, в селах
Любитів, Поворськ, смт. Голоби. Реалізовано і міні-проект
„Бібліомосту” щодо створення центру сприяння громадським
організаціям.
Багато зусиль, енергії і горіння душі Галина Михайлівна
вкладає в створення атмосфери затишку, комфорту в приміщення
центральної бібліотеки, що стала під її орудою справжнім
духовним центром районної громади. Оформлення інтер’єру
книгозбірні одержало схвальну оцінку фахівців Національної
Парламентської бібліотеки України.
Галина Михайлівна користується заслуженою шаною й
авторитетом не лише серед працівників культури району як
організатор мистецьких імпрез, член журі конкурсів і виставок.
Вона – лідер в середовищі директорів районних, міських
ЦБС, є членом правління Волинського обласного відділення
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Української бібліотечної асоціації. Вболіває за долю і перспективи
бібліотечної галузі краю, схвильовано і принципово озвучує її
проблеми на численних зібраннях. З лютого 1993 року очолює
районну профспілкову організацію працівників культури.
У вересні 2007 року Галині Михайлівні Божик було присвоєне
звання Заслужений працівник культури України.
Діди і батьки-патріоти, які віддали служінню Україні життя,
могли б пишатися Галиною Михайлівною та здобутками інших
членів родини Кульб. Адже вона є своєрідною берегинею
сімейного середовища, до якого входять: брат Григорій –
заслужений артист України, нині проживає в м. Франкфурт-наМайні (Німеччина), чоловік сестри Аполінарії Валерій Франчук
– відомий в Україні художник – лауреат Національної премії
імені Тараса Шевченка (м. Київ).
Людмила Стасюк
Література:
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працівників бібліотечної справи : указ Президента України від
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Уряд. кур’єр. – 2007. – 10 жовт. – С. 1. (вкл. «Орієнтир»)
Почесне звання «Заслужений працівник культури України»
присвоєно Божик Галині Михайлівні – директору Ковельської
ЦРБС.
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Ковельщини. – 2012. – 4 верес. – С. 7.
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Вісті Ковельщини. – 2001. – 19 квіт.
Семенюк Л. «Дякую долі за те, що маю…» / Л. Семенюк // Вісті
Ковельщини. – 2012. – 27 верес. – С. 8.
Скоклюк С. Храм знань і духовності / С. Скоклюк // Вісті
Ковельщини. – 2009. – 29 верес.
Скоклюк С. Хранителька духовних скарбів / С. Скоклюк //
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6 КВІТНЯ
75 років від дня народження С. Ф. Кривенького
(1941–1992) – українського самодіяльного композитора
і поета
Кривенький Степан Федорович народився 6 квітня 1941 р.
в с. Вільхівка Горохівського району Волинської області в сім’ї
хліборобів.
Пісні малий Степанко міг слухати годинами. А скільки
було радості, коли батько повернувся з фронту і привіз
трофейну гармошку! Мабуть, саме тоді й зародилася мрія стати
музикантом. Коли він пішов у третій клас, батьки віддали його
в Горохівську дитячу музичну школу. Потім було навчання у
Луцькому культосвітньому училищі, після закінчення якого
працював у Горохівському районному будинку культури.
У 1959 р. створив у рідному селі хоровий колектив, що
об’єднав різних за віком і професіями людей, якому дали ймення
«Хлібодар». У репертуарі хору з’явилися перші авторські пісні:
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«Вісімнадцята весна», «Вишиванка», «Хай родить хліб» та інші,
які й нині – в репертуарі багатьох аматорських колективів.
Минали роки, відточувалася професійна майстерність.
Степан Федорович навчився грати на фортепіано і цимбалах,
сопілці і бандурі, саксофоні і гітарі, скрипці й трубі, тобто на
всіх клавішних, духових і струнно-смичкових інструментах.
Музикант швидко здобув повагу і визнання. Маючи ідеальний
слух і майже не користуючись нотними палітрами, Степан
Федорович виконував складні музичні твори, акомпанував
усім хоровим колективам, що започаткували діяльність при
районному закладі культури, а сьогодні удостоєні високих і
почесних звань народних. Створив чоловічий квартет, до складу
якого входили відомий в Україні художник – іконописець
Олександр Корецький, Микола Лукашевич, Ярослав Ємчик і сам
Степан Кривенький.
Його пісні полонили слухачів Луцька, Києва, Бреста, Мінська…
«Хлібодар» став одним із найулюбленіших і найбажаніших
колективів не тільки району і області, а й за кордоном.
Степан Кривенький прожив 51 рік і помер 15 вересня 1992-го,
залишивши Україні і світові свої милозвучні, прості і водночас
досконалі мелодикою, образністю, змістовністю пісні. Він –
автор пісні «Волинь моя», що стала гімном волинського краю, а
її мелодія звучить як позивні обласного радіо.
За щедрий талант і натхненну працю 14 листопада 1989 р.
С. Ф. Кривенькому присвоєно звання «Заслужений працівник
культури України».
У 1994 р. волинським скульптором Леонідом Українцем було
виготовлено пам’ятник митцю і встановлено на його могилі у с.
Вільхівці.
У 2001 р. на Волині запроваджено обласну мистецьку премію
ім. С. Кривенького, яка щороку вручається кращим вокальнохоровим колективам, композиторам, аматорам за значний внесок
у розвиток аматорського мистецтва. Першим премії удостоївся
«Хлібодар».
У 2007 р. С. Ф. Кривенькому присвоєно (посмертно) звання
Почесний громадянин Волині.
15 травня 2011 р. до 70-річчя від дня народження С. Ф.
Кривенького на будинку культури у с. Вільхівці відкрито
меморіальну дошку. Того ж року започатковано районний
95

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
2016
фестиваль вокально-хорового мистецтва «Земле моя сонячна». 1
червня 2013 р. вступило в силу рішення міської ради Луцька про
перейменування вулиці Фрунзе в обласному центрі на вулицю
Степана Кривенького.
Ольга Корецька
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80 років від дня народження В. Я. Мороза (1936) –
українського історика, дисидента
Валентин Мороз народився 15 квітня 1936 р. у с. Холонів
Горохівського району. У 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 у Луцькому, а з
вересня – в Івано-Франківському педінституті.
У Луцьку, під час нетривалого викладання у педінституті,
Валентин Мороз познайомився з Дмитром Іващенком,
викладачем 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. Поступово сформувалася група найактивніших
студійців, до якої входили Кость Шишко, Анатолія Панас, Олеся
Ковальчук, Марія Мельничук, Мирослава Герасимович, які
часто збиралися і поза інститутом. З ними Валентин Мороз почав
вести вже геть відверто проукраїнські розмови, з політичним
підтекстом.
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
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брошури, статті «Українська освіта в шовіністичному зашморзі»,
Є. Сверстюка «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».
Судовий процес у Луцьку формально проходив начебто
відкрито, але фактично на засіданнях перебували майже
виключно компартійні і комсомольські активісти. Підсудні не
визнали себе винними. На їхню користь свідчила й більшість
студентів літстудії, яких за це потім піддали різного роду
переслідуванням. Зрештою, 20 січня 1966 р. Волинський обласний
суд під головуванням судді І. Целуйка виніс вирок: Валентину
Морозу – 4 роки таборів, а Дмитрові Іващенку, враховуючи його
фронтові заслуги, «лише» 2 роки ув’язнення.
У 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 написав 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 давати будьякі пояснення. У попередньому розслідуванні їхні свідчення
виявилися спотвореними, і вони знали, що при закритому
судовому процесі це може 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. Така жорстокість викликала негативну реакцію
не лише в Україні, але й за її межами. Було заявлено понад 40
протестів до Верховної Ради, а в США і Канаді біля радянських
посольств і консульств відбулися демонстрації протесту.
Валентин Мороз відбував тюремне ув’язнення у Владимирській
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тюрмі, де його утримували в камері з карними злочинцями.
Потім його відправили до табору особливого режиму у
Мордовії. В ув’язненні неодноразово брав участь у різних акціях
непокори. Про його звільнення стали клопотатися міжнародні
правозахисні організації. Протести з приводу жорстокого
поводження з волинським дисидентом постійно заявляли до
СРСР з усього світу. Нарешті, у 1979 р., після п’ятимісячного
голодування Валентина Мороза московська 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 вільному університеті в Мюнхені. Там же
захистив докторську дисертацію «Етнонім Україна» (на
матеріалах історичних пісень і дум). Потім у Канаді працював
радіожурналістом, видавав журнал «Анабазис». Неодноразово
брав участь у акціях засудження злочинів комуністичної влади
СРСР.
Після прийняття Верховною Радою Декларації про державний
суверенітет України отримав змогу повернутися на рідну землю.
З січня 1991 р. Валентин Мороз живе у Львові. Перші два роки
після повернення завідував кафедрою українознавства в
Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова. У
1993 р. став професором кафедри українознавства Львівського
державного інституту фізкультури (нині – університет) та
викладачем політології Львівської філії Української академії
державного управління при Президентові України. Автор більш,
ніж 100 наукових праць. І нині, попри доволі вже поважний
вік, незламний уродженець Волині продовжує викладати в
ЛДУФ, писати історично-політологічні книги і давати публічні
коментарі на злободенні теми української дійсності.
Сергій Лис
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17 КВІТНЯ
75 років від дня народження В. В. Федчука (1941) –
заслуженого журналіста України
Василь Володимирович Федчук народився 17 квітня 1941
р. в с. Доросині Рожищенського району Волинської області
в селянській сім’ї. Хлопець зростав у родині, де панувала
атмосфера порядності, працьовитості та чесності. З ранніх
дитячих років виявив здібності до журналістики. Під час
навчання у Доросинівській середній школі в шостому класі
Василь надіслав першу замітку до районної газети. Поява
її на сторінках періодичного видання спонукала його до
поглибленого вивчення української мови та літератури. Згодом
дирекція доручила учневі редагувати шкільну газету «Наше
слово». У десятому класі в юнака відбулося знайомство з
Волинським радіо. Він став героєм радіопередачі, в якій йшлося
про ініціативу учнівської молоді брати участь у будівництві шахт
на Донбасі. У 1957 р. після закінчення місцевої школи працював
у рідному селі різноробочим Рожищенської ПМК. Через півроку
йому як активному сількору, запропонували роботу коректора в
редакції районної газети «Світло Жовтня», де він часто виступав
з власними матеріалами.
У 1966 р. Василь закінчив факультет журналістики
Львівського державного університету імені І. Я. Франка. У
студентські роки друкувався в рідній районній газеті, обласних
– «Радянська Волинь», «Молодий ленінець», київському журналі
«Хлібороб». Двічі навчально-виробничу практику успішно
проходив на Волинському радіо, де згодом став працювати.
Спершу – кореспондентом, редактором передач для молоді і
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юнацтва, потім – старшим редактором громадсько-політичного
мовлення.
Молодий журналіст добре оволодів всіма жанрами мовлення,
художньо-публіцистичними засобами; йому притаманні висока
працездатність і вміння цікаво й оперативно підготувати
матеріал. У вересні 1972 р., у зв’язку з розширенням обсягу
мовлення на Волинському обласному радіо було введено посаду
головного редактора. Ним став Василь Федчук. Обіймаючи цю
посаду впродовж тридцяти чотирьох років, він виявив себе як
талановитий керівник і досвідчений фахівець.
З 2006 р. Василь Володимирович Федчук – директор Творчовиробничого об’єднання радіомовлення Волинської обласної
державної телерадіокомпанії. Він справедливо вважається
одним з провідних радіожурналістів нашого краю. Його
передачі відзначалися актуальністю і змістовністю. Завдяки
професіоналізму, активній життєвій позиції, виваженості та
мудрості, йому вдалося створити і згуртувати навколо єдиної
мети високопрофесійний колектив відданих своїй справі людей,
однодумців.
Василь Федчук є автором і ведучим багатосерійних циклів
передач, нарисів, радіофільмів, зокрема: історико-краєзнавчого
радіожурналу «Волинь» (215 випусків), документальнопубліцистичної естафети «У сім’ї єдиній» (40 випусків),
журналу «Естафета подвигу», інформаційно-публіцистичних
радіопрограм «Українські державники: повернення із забуття»,
«Українці поза Україною», літературно-мистецького альманаху
«Світязь», обмінних програм «Луцьк – Люблін», «Обабіч Бугу»,
з Брестським, Рівненським і Житомирським радіо. Завдяки
його участі ряд його колег успішно готували матеріали для
Українського радіо.
Василь Володимирович – наставник багатьох поколінь
волинської журналістики. Спілкування з ним завжди плідне
і приємне. Він – людина широкого світобачення і позитивної
енергії – скромний , спокійний, привітний, доброзичливий,
виважений у спілкуванні з людьми, завжди готовий поділитися
своїми знаннями й досвідом. Громадськість підтримує його
п’ятнадцятирічну боротьбу з чиновниками за збереження
проводового радіо як важливого чинника електронних ЗМІ та
цивільної оборони та його поступове проведення в кабельне.
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З 1972 року Василь Федчук – член Національної спілки
журналістів України.
У 2007 р. за багаторічну роботу, вагомий особистий внесок у
розвиток вітчизняної журналістики Василю Федчуку присвоєне
почесне звання «Заслужений журналіст України». Його плідна
праця відзначена Почесними грамотами Верховної Ради і
Кабінету міністрів України, ювілейними медалями, медаллю
«Ветеран праці», почесними грамотами обласної ради та
облдержадміністрації, почесними грамотами та почесними
знаками Держкомтелерадіо України і Національної спілки
журналістів України, а також Польського радіо (м. Варшава),
дипломом Білоруського Держтелерадіо, грамотами Товариства
«Україна – Світ». В. В. Федчук є лауреатом Всеукраїнського
телерадіофестивалю «Калинові острови», обласних творчих
конкурсів «Професіонал», «Любіть Україну».
Досвідчений журналіст упорядкував та відредагував ряд
видань свого вчителя Степана Курила-Шванса, зокрема:
«Ад’ютант генерала Домбровського», «Це було на Червенській
Русі» та художньо-документальний роман-трилогію про рідне
село «На шляхах звивистих», «У вихорі війни», «Село Доросині
і його люди». У 2014 р. став лауреатом обласного конкурсу «Світ
волинської книги – 2013» у номінації «Історико-краєзнавча
література» за третю книгу роману.
Василь
Володимирович
опублікував
ряд
цікавих
публіцистичних та краєзнавчих матеріалів на сторінках
газет «Волинь», «Віче», «Волинські губернські відомості»,
«Вісник», популярній всеукраїнській газеті «День», українськопольському двотижневику «Волинський монітор», культурнопросвітницькому чосописі «Яровиця».
Упродовж
45
років
самовідданої
праці
Василь
Володимирович Федчук здобув незаперечний авторитет і повагу
як умілий керівник та організатор, фахівець своєї справи, що
зробив великий внесок у розвиток Волинського обласного
радіомовлення. Нині, перебуваючи на заслуженому відпочинку,
ветеран журналістики в коловерті проблем, бо не може бути
байдужим до суспільно-громадського життя Волинського краю.
Він знаходить час для участі в роботі обласної організації «Захист
дітей війни» та Комісії журналістської етики творчої спілки.
Його талант і далі зоріє на аркушах паперу, а потім виливається
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на сторінках видань у різні журналістські жанри.
Віталія Станіславчук
Література:
Курило-Шванс С. М. Село Доросині і його люди. Твори різних
жанрів / упоряд. В. Федчук. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2012. –
340 с.
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].
Федчук В. Ну що б, здавалося, слова… : Волинському
обласному радіо – 75 / В. Федчук // Яровиця. – 2015. – № 1/2. – С.
126–134.
Федчук В. Він розбудував волинське радіо / В. Федчук //
Діалог. – 2014. – 23 січ. – С. 4.
Федчук В. Він чесно служив професії і читачам / В. Федчук //
Діалог. – 2013. – 28 берез. – С. 4.
Федчук В. З відрядження не повернувся / В. Федчук // Селян.
життя. – 2015. – 28 берез. – С. 3.
Про однокурсника Василя Федчука – Олексія Левкова.
Федчук В. «Культурний обмін» : в яких регіонах мають
служити призовники і контрактники? / В. Федчук // День. – 2014.
– 11–12 лип. – С. 13.
Федчук В. 45 років заходить з добрим словом до волинських
осель : [інтерв’ю з заслуженим журналістом України Василем
Федчуком / інтерв’ю взяла Л. Клімчук] // Луцьк. замок. – 2011. –
14 квіт. – С. 9, 13.
Федчук В. У далеких Татіщевських таборах : спогад мого
старшого троюрідного брата Андрія / В. Федчук // День. – 2015. –
14–15 серп. – С. 13.
Федчук В. «Це було справжнє пекло…» : фронтова доля
чотирьох братів [батька Василя Федчука] / В. Федчук // День. –
2015. – 23–24 жовт. – С. 12.
Федчук В. Чутливі струни його душі / В. Федчук // Волинь105
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нова. – 2007. – 17 лют. – С. 14.
Федчук В. Що ми знаємо про свою батьківщину? : про Дні села
на Волині / В. Федчук // День. – 2015. – 6–7 листоп. – С. 13.
***
Денисюк В. Федчук Василь Володимирович / В. Денисюк //
Денисюк В. Журналістика Волині: факти й імена / В. Денисюк. –
Луцьк, 2005. – С. 317.
Павлюк І. Українська преса Волинської області 1939–1941,
1944–2000 рр.: монографія. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2004. –
508 с.
Про В. Федчука – див. Іменний покажчик.
Зубчук К. Його вибрала радіожурналістика / К. Зубчук //
Волинь-нова. – 2011. – 19 квіт. – С. 7.
З роси і води, Василю Володимировичу! // Діалог. – 2011. – 21
квіт. – С. 1.
***
Костюк О. 17 квітня 70 років від дня народження В. В. Федчука
(1941) – директора Творчо-виробничого об’єднання «Волинське
радіо», заслуженого журналіста України / О. Костюк // Календар
знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік/ упр. культури і
туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім.
Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук.. –
Луцьк, 2010. – С. 56–58.
22 КВІТНЯ
120 років від дня народження І. К. Міщук (1896–1982) –
заслуженого вчителя школи Української РСР
Ірина Кіндратівна Міщук народилася 22 квітня 1896 р.
на Волині у бідній селянській родині. Дитинство пройшло в
Бессарабії, де батько був на заробітках. Там і здобула початкову
освіту. Навчання продовжувала у 1909–1914 рр. у Зимненській
учительській школі (нині Володимир-Волинський район), яку
успішно закінчила, отримавши звання учителя церковноприходської школи.
З 1 вересня 1914 р. почався її трудовий шлях як вчительки
початкової школи у селі Большой Скніт Острозького уїзду
Волинської губернії. У серпні 1916 р. Ірину Кіндратівну перевели
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на роботу в с. Рясники Острозького уїзду, де вона працювала до
1920 р.
У вересні 1920 р. молода вчителька повертається у своє рідне
село Мизове, де народилася (нині Старовижівського району).
45 років свого життя Ірина Кіндратівна присвятила
благородній справі навчання і виховання дітей. Згадувала
вчителька початок своєї трудової діяльності: «…майже два
десятки років трудилась в школі за буржуазно-поміщицького
ладу Польщі. Та що хорошого бачили ми у ті часи? Підозри,
переслідування за щирі прагнення – навчити дітей любити
свій народ, знедолену країну, рідну мову. … Пам’ятаю я такий
випадок. Викладала я в 20–30-х роках в Мизівській школі
українську мову. Завдання полягало в тому, щоб тільки навчити
дітей писати і читати по-українськи. Якщо ж хтось із учнів
мав двійку з рідної мови, то польським властям це було тільки
на руку. Вони прагнули, щоб селяни поступово забули свою
мову, культуру, звичаї. А мені хотілося, щоб вони знали і твори
Т. Г.Шевченка, Лесі Українки, І. Я.Франка, Марка Вовчка та
інших видатних українських письменників. І стала я купувати
ці твори, поповнювати ними шкільну бібліотеку. Діти охоче
брали і читали їх вдома з батьками. Згодом приїхав інспектор,
виявив, що в шкільній бібліотеці є «небажані» книжки і влетіло
добряче нашій директорці, а від неї, звичайно, й мені. Забрала я
ті книжки, роздала учням. І вже вони самі ними обмінювалися».
У 1946 р. Мизівська школа стала середньою. Першим
директором середньої школи був Микола Іванович Міщук.
А Ірина Кіндратівна ділила труднощі директорської роботи
з чоловіком. У спогадах Н. І. Дубік про свою першу вчительку
змальовано портрет Ірини Кіндратівни, якою її знали і
любили односельці: «…була прекрасним педагогом, добрим
організатором дитячого колективу, … невтомною у виготовленні
допоміжного матеріалу до уроків. … начитана і всесторонньо
обізнана, трудолюбива, але сувора. Вона залишала клас тільки
тоді, коли була впевнена, що діти засвоїли той матеріал, який
вивчали на уроці. А хто не засвоїв, вона забирала їх додому
(її хата була через дорогу, власних дітей у неї не було), разом з
дітьми обідала (а іноді і готувала обід). І продовжувала навчання:
виконували домашні завдання, рахували то біб, то картоплю, то
сухі вишні, разом з ними працювали.
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Коли вчителі відвідували її уроки, всі з цікавістю працювали
разом з нею. А в обговоренні уроків захоплювались її
майстерністю, її вмінням захопити всіх учнів роботою».
У 1959 р. Ірину Кіндратівну урочисто провели на заслужений
відпочинок.
А ще вона любила квіти – чорнобривці, мальви, півонії, бузок.
Бажання робити добро, творити земну красу було духовною
потребою Ірини Кіндратівни. Вся її садиба була обсаджена
квітами, вона щедро ділилась квітковим насінням з усіма.
Невтомна праця Ірини Кіндратівни Міщук відзначена
багаточисельними грамотами різних рівнів, значком «Відмінник
освіти Української РСР» (1953 р.), орденом Леніна (1954 р.). Першій
у Старовижівському районі в жовтні 1953 р. їй було присвоєно
високе звання «Заслужений вчитель школи Української РСР».
Наталія Кот
Література:
Міщук І. К. Ленінські світлі думи в нашому щасливому житті
: [інтерв’ю із заслуженим вчителем І. К. Міщук / інтерв’ю взяла О.
Чабан] // Сіл. новини. – 1980. – 2 лют. – С. 2–3.
***
Присвоєння почесного звання Заслуженого учителя школи
Української РСР учителям Волинської області // Рад. Волинь. –
1953. – 1 листоп. – С. 1.
***
Історія міст і сіл УРСР : Волинська область. – Київ : Гол. ред.
Укр. рад. енцикл. АН УРСР, 1970. – 745 с.
Про І. К. Міщук – с. 676.
Павлов В. Старовижівщина – поліський край : іст.-краєзн.
нарис / В. Павлов – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 188 с.
Про І.К. Міщук – с. 146.
Дубік Н. «Зустрінемось у Мизові…» / Н. Дубік // Сіл. новини.
– 1968. – 23 трав. – С. 2–3.
Осипенко В. Інтелігенція села Мизово / В. Осипенко // Рад.
Волинь. – 1968. – 14 трав. – С. 3.
Осіїк М. Хай зіркою сяє ім’я твоє / М. Осіїк // Сіл. новини. –
1968. – 1 серп. – С. 2–3.
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Шаясюк М. Директор Мизовської школи був штабс-капітаном
царської армії / М. Шаясюк // Волинь-нова. – 2013. – 25 лип. – С. 6.
Юхта М. Квіти вчительки / М. Юхта // Рад. Україна. – 1980. –
30 трав. – С. 4.
24 КВІТНЯ
50 років від дня народження А. О. Опейди (1966) –
художнього керівника Луцького районного будинку
культури, заслуженої артистки України
Алла Олександрівна Опейда народилася 24 квітня 1966
р. в м. Луцьку у родині Олександра Антоновича та Ірини
Афіногенівни. Батько був військовим, родом з Холмщини. Любов
до пісні проявилася дуже рано, вперше Алла вийшла на сцену
у п’ятирічному віці. Закінчила загальноосвітню школу № 1 м.
Луцька, згодом, навчалася у Луцькому державному музичному
училищі на відділі хорового диригування. Викладачами
вокалу у неї були Таїсія Панасюк, Галина Стопа, Людмила
Керніцман. Після закінчення училища у 1985 р. прийшла на
роботу до Луцького районного будинку культури. У 1987 р.
вступила до Рівненського державного інституту культури на
факультет хорового диригування, який закінчила у 1992 р. Після
навчання продовжила роботу у Луцькому районному будинку
культури, де працює й нині художнім керівником. Окрім того,
вона є керівником зразкової вокальної студії «Зернятко», а з
1985 р. – разом із заслуженим працівником культури України
В’ячеславом Судимою –солісткою-вокалісткою дуету «Душа
Волині». У музичній творчості Алли Опейди співпраця з
провідними колективами області, зокрема з оркестром народних
інструментів та ансамблем бандуристів Волинського державного
училища культури і мистецтв ім. І. Стравінського, ансамблем
народної музики «Терлич». Як солістка співачка працювала в
концертній бригаді Волинської обласної філармонії та естрадносимфонічному оркестрі Волинського обласного академічного
музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.
У репертуарі Алли Опейди – твори на слова відомих
волинських поетів Й. Струцюка, В. Гея, І. Корсака, П. Маха,
Т. Музичука, М. Лапківа, В. Барановської, С. Кордунової,
М. Гнатюка, Г. Терлецької; композиторів: О. Синютина, А.
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Пашкевича, М. Стефанишина, В. Герасимчука, О. Онишка, М.
Гнатюка, П. Свіста, О. Гаркавого, С. Бояркевича, Г. Васіної, а
також на слова інших українських поетів і композиторів.
Алла Опейда багато гастролює в Україні. Побувала також за
кордоном в Польщі, Франції, Словаччині, Білорусі, Росії, Литві,
Вірменії, Азербайджані, Німеччині, Єгипті, Норвегії та ін.
Важливими подіями у творчому житті співачки був вихід
студійних альбомів «Терпке пісенне диво», «Вишиванка», а
також разом з В. Судимою – «В нашому саду», «Гей там на півночі
Волині», «З родинного джерела», «Лети наша пісня».
У 2014 р. до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка
вийшов аудіоальбом з записом пісень на вірші Т. Г. Шевченка «З
Кобзарем у серці», дитячі аудіо альбоми «Співають діти Луцького
району», «Веселий дивосвіт», «Щастя жити у рідному краї», «На
крилах мрій».
Алла Опейда – переможець Всеукраїнських та Міжнародних
пісенних фестивалів і конкурсів, радіо конкурсів : «Нові імена»,
«Золоті ключі», «Надія», «Доля», «Золоті трембіти», «Пісенний
вернісаж», «Ой, роде наш красний», фестивалю-конкурсу ім. М.
Машкіна та ін.
Оригінальність тембру голосу Алли Опейди, цікавий
репертуар, професійне виконання творів високо оцінені
слухачами.
У 2005 році Алі Опейді присвоєне звання Заслужений артист
України.
За вагомий внесок у розвиток народного мистецтва,
досягнення у галузі культури і мистецтв, заслужена артистка
України Алла Опейда відзначена подяками та грамотами
Луцьких районної ради та адміністрації, міської ради, Волинської
обласної ради та адміністрації, почесною грамотою Міністерства
сім’ї, молоді та спорту, почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, подякою Президента України, подякою Верховної Ради
України. Вона нагороджена орденом святої великомучениці
Варвари У 2015 р. Алла Олександрівна стала лауреатом обласної
музичної премії імені С. Кривенького.
Олена Дубень
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26 КВІТНЯ
125 років від дня народження В. Комаревича
(1891–1927) – громадського і церковного діяча
Комаревич Василь Федорович народився 26 квітня 1891 р.
в с. Дубрівка Звягільського повіту (нині Баранівський район
Житомирської області).
Юридичну освіту здобув у Варшавському університеті в
1914 р. Пізніше вступає до рядів УСДРП (Української соціалдемократичної робітничої партії).
Під час Першої світової війни воював в лавах армії Російської
імперії, став учасником революційних подій на Волині 1917–1918
рр. Вступив до армії УНР, до кінця 1920 р. служив у 2-ій Волинській
дивізії. Перебував у таборах для інтернованих в Польщі. Після
звільнення учителював в м. Володимирі-Волинському, де
разом з дружиною Анною Олександрівною винаймав житло
у родини Євгена Івановича Коровіцького. Познайомившись
з інтелігенцією Володимира-Волинського, Василь Федорович
очолив місцевий осередок товариства «Просвіта». Як відомо,
товариство «Просвіта», було створене в Львові 8 грудня 1868
р., завданням товариства було сприяти просвіті українського
народу, допомагати найбіднішим верствам населення.
Після 1921 р., коли м. Володимир-Волинський перейшов
до складу Польщі, товариство «Просвіта» стало чи не єдиним
осередком української думки. Польська влада розпочала
боротьбу проти «Просвіти».
У 1922 р. Василя Федоровича обрано від Блоку національних
меншин (виборчий округ № 56 – Ковель, Любомль, Володимир,
Горохів) послом Сейму Польщі, він був членом конституційної
комісії та комісії громадських робіт, у березні – став секретарем
Українського сеймового клубу.
У липні 1923 р. Найвищий суд Польщі позбавив Василя
Федоровича депутатського мандата через відсутність у нього
польського громадянства, запит до суду було направлено
правоцентристською польською більшістю.
Василь Федорович є автором низки статей в українських
періодичних виданнях Волині того часу, 3 інтерпеляцій
(депутатських звернень) до Сейму Польщі.
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Помер Василь Федорович 11 жовтня 1927 р. у ВолодимиріВолинському.
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27 КВІТНЯ
110 років від дня народження Є. С. Шабліовського
(1906–1983) – українського літературознавця
Євген
Степанович
Шабліовський
–
український
літературознавець, член-кореспондент АН України, заслужений
діяч науки України, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка
Народився 27 квітня 1906 р. в Камені-Каширському
в родині вчителя міністерського двокласного училища
Степана Шабліовського. Батько Євгена був високоосвіченим,
авторитетним, мав прогресивні погляди на життя й тогочасну
дійсність, перебував у знайомстві із родиноюТесленківПриходьків, які на початку ХХ ст. проживали в селі Запруддя
(тоді – Ковельського повіту, а нині – село Камінь-Каширського
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району). Він листувався з Лесею Українкою, Степаном
Васильченком, іншими відомими літераторами та громадськими
діячами. Євген Шабліовський у листі до вчителя Василя
Кмецинського писав: «У мене було цікаве листування мого
батька з Лесею Українкою, Степаном Васильченком, іншими;
були й фото батька із М. Калініним, але все це загинуло під час
мого арешту».
Мати Лісланія Флоріанівна знала багато народних поліських
пісень, «була весела, жвава, трудолюбива… прививала дітям
любов до природи, добра, поваги до простого народу».
Євген був меншим сином у сім’ї Шабліовських.
У 1912 р. Шабліовські виїхали з міста. «Я був ще маленьким
хлопчиком (6 років), коли батько мій змушений був під тиском
властей залишити Камінь-Каширськ», – писав Євген Степанович
в одному з листів. Спочатку родина поселилась на Брянщині в м.
Клинці, пізніше – проживали на Житомирщині. Ще 15-річним
юнаком Євген воював у частинах особливого призначення.
Згодом він поступив у Коростишівський технікум на педагогічні
курси, працював учителем у селах Житомирської області.
У 1926 р. в житомирській газеті «Радянська Волинь» вийшла
друком стаття Є. Шабліовського про творчий спадок Т. Г.
Шевченка. Ця праця стала тією точкою відліку, яка визначила
зміст його майбутнього життя: з тих пір тема шевченкознавства
стала ключовою в науковій діяльності Євгена Шабліовського.
У 1930 р. він екстерном складає іспити на історикофілологічний факультет Київського інституту народної освіти
й одночасно навчається на вечірньому відділенні медичного
інституту; згодом – аспірант Київської філії Інституту Т. Г.
Шевченка, де навчається в 1930–1932 рр. Євген Степанович
продовжує досліджувати літературну спадщину Тараса
Шевченка, Івана Франка, вивчає творчість Лесі Українки,
Степана Васильченка. Вибір таких тем для досліджень, вочевидь,
не був випадковим, адже його батько перебував у знайомстві із
цими діячами, листувався з ними.
У 1934 р. Є Шабліовський був обраний членом-кореспондентом
АН УРСР і призначений директором Інституту літератури ім.
Т. Г. Шевченка. Він – автор праць «Пролетарська революція і
Шевченко» (1932), «Т.Г.Шевченко та його історичне значення»
(1933), «Т.Г.Шевченко, його життя та творчість» (1934). Того ж
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року одним із перших літераторів на Україні вчений став членом
новоутвореної Спілки письменників СРСР.
У Камінь-Каширському музеї, де створено експозиційний
розділ про життєвий і науковий шлях вченого, представлені
прижиттєві видання книг Є. Шабліовського: «Шевченко і
російська революційна демократія» (1958), «Патріотичні ідеї в
творчості Шевченка» (1961), «Народ и поэзия Шевченко» (1964),
«Світова велич Шевченка» (Збірник матеріалів про творчість
Т. Г. Шевченка в трьох томах. Редакційна колегія: Бажан М. П.
(голова редколегії), Вервес Г. Д. Комишанченко М. П., Пільчук І.
І., Шабліовський Є. С.) (1964), «Тарас Шевченко і наша сучасність»
(1964, болгарською мовою), «Шляхами єднання» (1965), «Гуманізм
Шевченка і сучасність» (1961), «Естетика художнього слова»
(1976) тощо та брошури українською, англійською, болгарськіою
російською мовах (загалом – 34 од.)
У період творчого розвою, коли вчений багато працював і мав
великі плани на перспективу, його життя різко змінюється: в ніч
на 15 листопада 1935 р. Євгена Шабліовського заарештовують як
«активного учасника троцькістсько-націоналістичної бойової
терористичної організації». З того часу розпочинається його
страдницький шлях по сталінських ГУЛАГАх.
Після 20-ти річного перебування в засланні Є. С. Шабліовський
разом із дружиною Оксаною Світлик із Прикарпаття, яка
теж перебувала в Ухто-Іжемському виправному таборі за
«антирадянську пропаганду», повертається в Київ.
Учений повністю віддається науковій діяльності. В 1956 р.
захищає кандидатську дисертацію «Т. Г. Шевченко и русская
революционная демократия» на здобуття вченого ступеня
кандидата філологічних наук. У 1958 р. виходить друком друге
видання «Шевченко і російська революційна демократія», а в
1962 р. в Москві – «Т. Г. Шевченко и русские революционные
демократы. 1858–1861», за яку автор в 1964 р. був удостоєний
Ленінської премії в галузі науки . У цьому ж ювілейному році
Є. Шабліовський проводив «активну участь у підготовці до
150-річчя з дня народження великого поета, революціонерадемократа Тараса Григоровича Шевченка».
Вчений перебував у вирі наукового життя: він – голова
редакційної колегії 12-ти томного видання творів Лесі
Українки, член редколегії 50-ти томного академічного видання
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творів І. Франка, 8-томної «Історії української літератури» та
Шевченківського словника в двох томах.
Дослідження життєпису Т.Шевченка впродовж усього життя
було темою номер один в науковій діяльності Є Шабліовського.
Окрім того, він зробив вагомий внесок у вивчення творчості
Г. Сковороди, Лесі Українки, І. Котляревського, І. Франка, П.
Тичини, І. Микитенка, дослідження польської, білоруської,
російської, грузинської, азербайджанської, туркменської
літератур. Учений брав участь у міжнародних з’їздах славістів у
Москві, Празі, Польщі, Болгарії та в багатьох літературознавчих
конференціях.
У 1979 р. за визначні наукові літературознавчі дослідження
Євгену Шабліовському присвоєно Державну премію ім. Тараса
Шевченка
Він працював майже до останніх днів свого життя. Помер
Є. С. Шабліовський 10 січня 1983 р.
У 2006 р. з нагоди 100-річчя від дня народження вченого у
Камені-Каширському було встановлено меморіальну дошку,
а у видавництві Волинської обласної друкарні вийшла книга
Володимира Денисюка «Зоря тернистої долі». Нині міська школаліцей у Камені-Каширському носить ім’я Євгена Шабліовського.
Його іменем названа одна із вулиць міста. У 2014 р. Волинська
облтелерадіокомпанія зняла фільм про життя і науковий шлях
вченого (редактор – М.Андрушко).
Наталія Пась
Література:
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1 ТРАВНЯ
70 років від дня народження В. І. Павлова (1946-2015) –
українського вченого економіста,
заслуженого економіста України
Павлов Володимир Іванович – заслужений економіст України,
доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії
економічних наук України, Української академії економічної
кібернетики, віце-президент Спілки економістів України.
В. І. Павлов народився у м. Генічеськ Херсонської області.
Батько був професійним рибалкою. Мати працювала в дитячому
будинку вихователем.
Закінчив восьмирічну школу у 1961 р. Навчався у Херсонському
машинобудівному технікумі, працював фрезерувальником
Херсонського комбайнового заводу ім. Г. І. Петровського. Після
закінчення військової служби з 1968 р. працює на Волині.
Перебував на інженерно-технічних посадах.
Вищу освіту здобув на економічному факультеті Вищої школи
118

2016
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
профспілкового руху ВЦРПС, яку закінчив в 1975 р. з відзнакою.
Після навчання в аспірантурі, в 1979 р. захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та був
призначений директором профспілкових курсів Волинської
облпрофради.
У період становлення вищої технічної освіти на Волині
у 1979–1988 рр. Володимир Іванович працював старшим
викладачем, доцентом, старшим науковим співробітником,
заступником директора з наукової роботи, керівником Галузевої
лабораторії Міністерства машинобудування для тваринництва
і кормовиробництва СРСР з організації праці, виробництва
та управління Луцького філіалу Львівського політехнічного
інституту.
У 1988–1991 рр. Володимир Іванович очолював економічний
відділ Волинського обкому партії, працював завідувачем
Волинським відділом проблем управління розвитком соціальної
інфраструктури регіону Львівського відділення Інституту
економіки Академії наук УРСР.
Після здобуття Україною незалежності у період з 1991 р. по
2003 р. В.І. Павлов очолював кафедру економіки та управління
виробництвом Луцького індустріального інституту, а згодом
– кафедру економіки та підприємництва, Центр підготовки
фахівців з цінних паперів та фондового ринку Луцького
державного технічного університету. В 1996 р. В.І. Павлову
присвоєно звання професора, а у 2001 р. він блискуче захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних
наук.
З 2002 р. В. І. Павлов – професор кафедри економіки підприємств
і корпорацій, очолює відділ проблем управління комплексним
соціально-економічним розвитком регіону Луцького навчальноконсультативного центру Тернопільської академії народного
господарства. У 2004 році обраний завідувачем кафедри фінансів
та економіки природокористування, працює керівником
Центру підготовки експертів з оцінювання нерухомого
майна Національного університету водного господарства та
природокористування.
Професор Павлов В. І. успішно поєднує навчальнопедагогічну роботу з науковою діяльністю. За результатами його
наукових досліджень вийшло понад 400 публікацій, у тому числі
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26 монографія, 19 підручників та навчальних посібників, 160
наукових статей. Під керівництвом доктора економічних наук,
професора В.І. Павлова підготовлено 23 кандидати економічних
наук. Він очолює спеціалізовано вчену раду з захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук,
входить до складу вченої ради із захисту докторських дисертацій
Інституту регіональних досліджень НАН України.
Володимир Іванович бере активну участь у громадському
житті, зокрема обраний віце-президентом Спілки економістів
України, академіком Української академії економічної
кібернетики та Академії економічних наук України. За його
ініціативи безпосередньо на Волині організовані міжнародні
науково-практичні конференції та семінари.
Ураховуючи великий досвід науковця-практика, впродовж
багатьох років, професора запрошено до редакційних
колегій: наукового журналу «Регіональна економіка», вісників
Антимонопольного комітету України «Конкуренція», вісника
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки та збірників наукових праць Національного
університету водного господарства та природокористування,
Інституту регіональних досліджень НАН України.
За досягнуті успіхи в науково-педагогічній та громадській
діяльності професор В. І. Павлов нагороджений Дипломом ІІІ
ступеня ВДНГ УРСР; Почесною грамотою, знаком «Відмінник
освіти України» та знаком «За наукові досягнення» Міністерства
освіти і науки України; Почесною відзнакою Української фондової
біржі, Почесною грамотою Кабінету міністрів України; йому
присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України».
Помер у грудні 2015 року.
Микола Богуш
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4 ТРАВНЯ
80 років від дня народження П. С. Собка (1936) –
українського художника
В українському мистецтві волинського художника Петра
Собка можна назвати великим і останнім романтиком минулої
епохи, який побував у творчих відрядженнях від Художнього
фонду УРСР і писав краєвиди Півночі й Півдня, Заходу і
Далекого Сходу. пейзажі Прибалтики, Балтійського узбережжя,
Берінгового й Охотського морів, Камчатки, Командорських
островів, узбережжя Тихого океану і Чорного моря, краєвиди
Молдови, Бессарабії, Карпат, Поділля, Полісся, Польщі, а
тепер уже й Апеннінського півострова, Середземного моря,
острова Капрі. Це – перелік живописних пленерів, де побував
цей унікальний художник, великий життєлюб і мандрівник,
захисник природи від нерозумного її знищення людиною.
Народився Петро Степанович Собко 4 травня 1936 р. в селі
Михалє Володимир-Волинського (нині Іваничівського) району,
що на Волині. Круті береги Західного Бугу додали хлопцю
отого романтичного неспокою. Улюбленим його заняттям
було ліплення і малювання. Ці дитячі роботи належно оцінив
сільський учитель. Тоді й вирішив Петро вступати до художнього
училища. Перші фахові знання він отримав у місті ВолодимиріВолинському у місцевих художників. Ще навчаючись у
дев’ятому класі, влаштувався у будівельну малярську бригаду,
допомагав відновлювати церкви. Тут зійшовся з демократичною
інтелігенцією. У 1955 р. вступив на відділ скульптури Львівського
училища прикладного мистецтва ім. Івана Труша. У Львові він
познайомився з Богданом Горинем. Та невдовзі через травму
навчання змушений був полишити – узяв академвідпустку.
Наступного року Собко вступає до Кишинівського художнього
училища, де його зараховують на другий курс живописного
відділення. 1961 р. він закінчує училище, «відмінно»
захистивши дипломну роботу «Переправа через Дністер». Цей
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успіх дав молодому художнику право вступати на живописний
факультет Київського державного художнього інституту як
«пятипроцентнику». Тут П.Собко навчався в 1961–1967 рр.
Барометром політичного життя Києва у 60-ті роки минулого
століття стає патріотична молодь. Під час хрущовської «відлиги»
у 1962 р. в Жовтневому палаці під патронатом комітету комсомолу
запрацював «Клуб творчої молоді». В оргкомітет клубу від
передового столичного студентства художнього інституту
були обрані Петро Собко і Микола Малишко. Але клуб переріс
у неформальний національно-патріотичний рух, учасниками
якого були Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний,
Микола Вінграновський, Лесь Танюк, Віктор Зарецький, Алла
Горська та інші. Тут влаштовувалися мистецькі лекції, дискусії,
творчі вечори, художні виставки. Особливо молодих художників
зацікавили новаторські лекції з теорії і практики образотворчого
мистецтва Миколи Писанки.
При вродженому мистецькому таланті Петро Собко був
надзвичайно працьовитим. Під час переддипломної практики
він пише краєвиди Десни («Пристань на Десні», «Сонячний
День», «Село Моровськ», «Вечір на Десні» – усі 1966 року).
Створює портрети селян, рибалок, робітників, пише тематичні
картини.
У 1967 р. П. Собко закінчив художній інститут, захистивши
дипломну роботу «Доярки» (майстерня професора В. Г.
Пузиркова), і поїхав за направленням у місто Жданов (Маріуполь)
у Художні майстерні Донецького відділення Художнього фонду
УРСР. На той час тут виконували мозаїки для міста Алла Горська
і Віктор Зарецький. Собко спілкується з ними.
У 1969 р. він повертається до рідного краю, оселяється в
Луцьку, працює у Волинських художньо-виробничих майстернях
Художнього фонду УРСР. Виконує творчі замовлення, бере
участь у виставках. Реалістичні картини, написані П. Собком у
цей період, відзначаються високою майстерністю: «Волинський
пейзаж з рікою Стир» (1969), «Портрет матері», «Шахта Ново
волинська», «Портрет учителя малювання Тимчака» (усі 1970 р.),
«Портрет батька», «Натюрморт» (обидві 1972 р.) та інші.
З середини 1970-х років Петро Собко розпочинає свої мандри
і вирушає у творче відрядження в Прибалтику. Тут він створив
низку робіт («Порт Клайпеди», «Поромна переправа в Клайпеді»,
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«Вітрильник Товариш», «Старий Каунас», «Клайпедський яхтклуб» – усі 1975 р.). У цих творах простежуються колористичні
пошуки автора: в одних випадках він використовує соковиту
барвисту палітру, в інших – звертається до ритмічних і колірних
контрастів.
Після
пленерів у Прибалтиці Петро Собко разом з
колегою художником Дмитром Латишевим вирушив у творче
відрядження на Далекий Схід. Ця перша його поїздка у Край
Берінга тривала півроку. Художник був настільки вражений
первозданною і суворою природою Камчатського півострова,
що поїхав туди вдруге, але вже один, і це творче відрядження
затягнулося аж на шість років… Головним його спорядженням у
цей час разом з рюкзаком і етюдником були патрони і рушниця…
Зброя була потрібна не для мисливства, а для того, щоб пострілом
відлякувати ведмедів. У пошуках краєвидів Собко піднімався на
висоту трьох з половиною тисяч метрів, опускався до узбережжя
Тихого океану, Берінгового і Охотського морів. Екстремальні
умови пленерів на Камчатці, землетруси і виверження вулканів
дають змогу мешкати тут людям молодим – не старшим 50
років. На краю землі художник створив низку портретів цих
загартованих і мужніх людей. Він побував у селищах Івашка,
Карача, містах Ключі, Усть-Камчатськ.
Під час мандрів Краєм Берінга він написав понад сотню
високохудожніх пейзажів, об’єднаних у серію «Симфонія
Камчатки» : «Захід сонця на березі Тихого океану» (1983),
«Вулкан Зарічний», «Ключевські вулкани восени» (обидва
1984), «Вулкан Шевелуч влітку і восени», «Усть-Камчатський
мис зимою», «Селище Івашка», «Камчатський хребет з зубом
дракона», «Острів Берінга», «Ворота ПетропавловськаКамчатська», «Острів Карачинський», «Річка Біла», «Захід сонця
в протоці Літке», «Гора Чаклунка», «Затока Нижньокамчатська»
(тут будував свої кораблі Берінг) – усі 1985 року.
У 1986 р. Петро Собко повернувся в Україну. У Луцьку, в залах
Волинської організації СХ УРСР, він відзвітував персональною
виставкою своїх творів. Експозиція справила велике враження
на глядачів і мала значний резонанс у мистецьких колах Волині.
Творчий доробок художника викликав дискусії. Він вразив усіх
своєю незвичністю, колірною стихією і новизною.
Час минав. Проте після повернення з Камчатки художник
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почав відчувати замовчування своєї творчості. Тут і
прискіпливий погляд тодішньої влади, і підвищена увага КДБ до
його національних переконань, духу непокори і свободи. Дуже
шкодує Петро Степанович, що впродовж двадцяти років творчу
енергію і час йому нерідко доводилося віддавати не улюбленому
станковому малярству, а іншій роботі. У цей період роздумів і
творчого усамітнення П.Собко написав низку проникливих
творів рідного краю. Ці краєвиди, портрети, натюрморти
складають значний його доробок («Натюрморт з фруктами»,
1994; «Полісся», 1995; «Чорне море біля Сергіївки», 1996; «Дорога
в лісі. Волинь», 2005; «Озеро Пісочне», «Чорне море», «Бугаська
затока», «Натюрморт» (усі 2006); «Балта», «Пагорби Балти»,
«Узбережжя Чорного моря під Одесою», «Іриси», «Бузок», «Озеро
Пісочне», «Лукаш і Мавка», «Троянди, освітлені сонцем» (усі
2007) та інші високохудожні твори.
У незалежній Україні творчість Петра Собка знову
зацікавила фахівців і глядачів. 2006 року, до 70-річчя митця, в
Художньому музеї Луцька відбулася його персональна виставка
«Колористична симфонія Камчатки. Край Берінга у творчості
волинського художника Петра Собка. Малярство 1980–1986
рр.» У кінці 2007 р. експонувалась ретроспективна виставки
П. Собка в залах НСХУ, м. Луцьк. Ці персональні ювілейні
виставки мали резонанс у місцевій пресі. З’явилися публікації в
загальноукраїнських часописах.
Навесні 2009 р. П. Собко побував на пленері в Італії. Тут він
гостював у доньки, яка мешкає з родиною в Неаполі. Писав з
натури Везувій, пальми острова Капрі, інші родзинки південного
пленеру. Побував у Помпеї, де освятив паску, у Римі слухав
Великоднє звернення Папи Римського до прихожан, спілкувався
з українцями на площі Гарібальді.
Твори художника зберігаються у Волинському краєзнавчому
музеї, картинній галереї Ковеля, галереї міста Балта на Півдні
України, приватних колекціях нашої держави, Росії, Польщі,
Італії. Нині велику зацікавленість до творчості Петра Собка
виявляють фахівці, його твори купують колекціонери.
Він активно працює на пленерах України – у БілгородіДністровському, в Бессарабії, на Поділлі, створює серії краєвидів:
«Волинські озера», «Під містом Берестечком» та інші.
Подвижницька творча палітра Петра Степановича Собка
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8 ТРАВНЯ
60 років від дня народження В. Ф. Давидюка (1956) –
українського фольклориста, філолога
Віктор Феодосійович Давидюк народився 8 травня 1956 р. в с.
Тоболи Камінь-Каширського району Волинської області. Після
закінчення середньої школи навчався у Володимир-Волинському
педагогічному училищі імені Агатангела Кримського. Згодом
вступив до Київського державного університету імені Тараса
Шевченка на філологічний факультет. Після першого курсу
пройшов службу в армії, працював учителем у сільських школах
Маневицького району, тренером зі спортивного орієнтування,
займався туризмом.
У 1983 р. став аспірантом Київського університету і через
три роки успішно захистив кандидатську дисертацію. Був
направлений на роботу до Луцького педагогічного інституту
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імені Лесі Українки. З 1986 по 1993 рр. працював там на
посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1993 р.
інститут реорганізовано в університет. Одним з ініціаторів
таких важливих змін статусу навчального закладу був Віктор
Давидюк. До 1996 р. він працював на посаді першого проректора
Волинського державного університету імені Лесі Українки. У
1994–1999 рр. очолював кафедру етнології. 1998 року захистив
докторську дисертацію зі спеціальності „українознавство” З
перших днів роботи в Луцькому педінституті викладає на кафедрі
української літератури. З 2012 р. очолює кафедру культурології і
менеджменту соціокультурної діяльності Інституту суспільних
наук Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки.
Віктор Феодосійович у 1992–2005 роках був директором
Полісько-Волинського науково-дослідного народознавчого
Центру, створеного як сектор Інституту народознавства
Національної академії наук України (м. Львів), (у 2005 р.
реорганізований в Інститут культурної антропології). Основною
проблематикою досліджень наукових співробітників стало
висвітлення питань в галузі фольклористики, етномузикології,
лексикології та ономастики, етногенезу, археології тощо.
Академічна установа в Луцьку згуртувала дослідників Волині
й Полісся – Івана Денисюка, Олексу Ошуркевича, Архипа
Данилюка, Олександру Кондратович, Григорія Аркушина,
Григорія Охріменка, Сергія Цюриця, Володимира Кучерука,
Тетяну Лупій, Володимира Пришляка, Ігоря Гунчика, Богдана
Завітія, Олену Гром, Ларису Семенюк, Зоряну Марчук, Олену
Білик та багато інших.
Віктор Давидюк був організатором численних експедицій
селами Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької,
Житомирської, Івано-Франквської, Закарпатської, Чернівецької
областей України та Брестської області в Білорусії, Білостоцького
воєводства в Польщі. Очолювані ним експедиції „Славія – 2000”
(1993–2000), „Майдан” (2001), „Білі плями” (2002), „Волиняна”
(2003), „Охнич” (2003), „Пороги” (2004), дали можливість
зібрати унікальні польові матеріали, які стали основою багатьох
ґрунтовних наукових досліджень. За роки діяльності Центру та
Інституту вдалося створити багатий фольклорно-етнографічний
архів, залучити студентську молодь до науково-практичної
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діяльності.
Напрацювання
наукових
співробітників
ПоліськоВолинського народознавчого центру висвітлені в колективних
виданнях, збірниках, монографіях, методичній літературі. У 1991,
2003, 2008 рр. вийшли три випуски збірника «Поліська дома» в
упорядкуванні Віктора Давидюка, 1997 року – збірник наукових
праць «Полісся: етнікос, традиції, культура». У 1996 році
започатковано періодичне фахове видання «Фольклористичні
зошити».
З 2005 р. В. Ф. Давидюк є директором Інституту культурної
антропології, основний напрямок діяльності якого ‒ дослідження
людини в культурному середовищі.
Віктор Феодосійович – автор понад 300 наукових публікацій,
22 з яких вийшли окремими виданнями, серед них – „Українська
міфологічна легенда” (1992), „Кроковеє колесо: Нариси з
історичної семантики українського фольклору” (2002), „Первісна
міфологія українського фольклору” (1997, 2005, 2007), „Зоряна
вода: Таємниці поліських знахарів” (1993), „Етнологічний нарис
Волині” (2005), „Генеалогія українського фольклору” (2006),
„Вибрані лекції з українського фольклору (в авторському
дискурсі)” (2008, 2010, 2014 –навчальний посібник).
Він обирає актуальні й водночас складні теми своїх
досліджень, які ґрунтуються на різнобічному висвітленні
матеріалу з використанням даних фольклористики, етнології,
археології та інших наук.
Авторитетний і шанований дослідник, професор Віктор
Давидюк є членом дев’яти фахових видань та членом
спеціалізованих вчених рад в Київському (з 1999 і до цього часу),
Львівському (з 1999 до 2010) національних університетах.
Завдяки активній дослідницькій діяльності, організаторським
здібностям, енергійності, наполегливості Віктора Давидюка
та його однодумців на Волині постала відома в Україні луцька
фольклористична школа, з якої вийшла ціла плеяда науковців,
які працюють в різних куточках країни.
Людмила Мірошниченко-Гусак
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9 ТРАВНЯ
50 років від дня народження митрополита Луцького
і Волинського УПЦ КП Михаїла (Зінкевича)
(1966)
Керуючий Волинською єпархією Української Православної
Церкви Київського Патріархату митрополит Михаїл (у миру
Тимофій Зінкевич) народився 9 травня 1966 р. в с. Лосятин
Тернопільської області у віруючій селянській сім’ї. Після
закінчення 1984 р. Почаївського СПТУ № 1 проходив службу на
військово-морському флоті в м. Владивостоці (Росія).
Працюючи в Почаївській лаврі, готувався до подальшого
навчання, адже мріяв стати лікарем. Проте після пропозиції
спробувати себе в служінні Богу з 1988 по 1990 роки виконував
послух паламаря в черкаській церкві Різдва Пресвятої
Богородиці.
У 1994 р. закінчив Санкт-Петербурзьку духовну семінарію, а у
1998-му – Київську духовну академію.
9 жовтня 1997 р. висвячений на диякона митрополитом
Луцьким і Волинським Яковом (Панчуком). 10 жовтня цей
архієрей здійснив чернечий постриг о. Тимофія, обравши ім’я
Михаїл – на честь першого митрополита Київського і всієї Русі.
У 1997–2000 рр. служив у тернопільському Свято-Троїцькому
духовному центрі ім. Данила Галицького, потім у київському
Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі.
21 жовтня 2000 р. рішенням Священного Синоду обраний
єпископом Сумським і Охтирським. 22 жовтня висвячений на
єпископа у Київському Свято-Володимирському кафедральному
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соборі. 18 листопада 2002 р. рішенням Священного Синоду
призначений єпископом Чернігівським і Ніжинським. 14 травня
2004 року призначений єпископом Луцьким і Волинським. 31
травня, на храмове свято, відбулося його офіційне представлення
Патріархом Філаретом у кафедральному соборі Святої Трійці в
Луцьку. Початок діяльності владики Михаїла на Волині припав
на події Помаранчевої революції, у час великого національного
піднесення. В очікуванні змін на краще волиняни сподівалися і
на об’єднання віруючих українців у єдину помісну Православну
Церкву.
Волинське духовенство під проводом архієрея ніколи
не стояло осторонь прагнень народу до свободи та гідного
життя. На майданах і мирних мітингах лунало Боже слово
та благословення. Все більше людей виявляли бажання бути
частинкою справді української церковної громади, молитися
рідною мовою.
З початком служіння владики Михаїла на Волині помітно
почала зростати кількість церковних громад. За 12 років ним
або з його благословіння освячено 85 храмів, зареєстровано 127
парафій. Загалом станом на 31 грудня 2014 р. у єпархії налічувалося
328 громад, п’ять монастирів, два скити. Душпастирську
діяльність здійснювали 315 священиків.
Архіпастир запровадив єпархіальну символіку – герб і прапор.
Відновив традиції щорічного паломництва до чудотворної ікони
Холмської Богоматері та йорданського водосвяття на річці Стир
у Луцьку. Щороку у Велику п’ятницю з його ініціативи і під
його проводом в обласному центрі проходить загальноміський
страсний хресний хід, а влітку – єпархіальний молодіжний табір.
У 2004 р. нагороджений орденом Князя Володимира ІІІ
ступеня. 2006 р. Патріарх Філарет нагородив волинського
архієрея орденом Великомученика Юрія Переможця, 2008-го
його відзначено державою орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
У 2009 році владика Михаїл закінчив Тернопільський
національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка.
Значна увага надається навчанню майбутніх священно- й
церковнослужителів. Покращується технічна база навчальних
корпусів Волинської духовної семінарії, яку в 2011 р. рішенням
Священного Синоду реорганізовано у Волинську православну
богословську академію, де навчаються понад 180 студентів.
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Керуючи єпархією, суттєво посилив діяльність Управління
єпархії (духовної консисторії), через створення ряду підрозділів
паломницького центру «Україна», капеланської служби,
інформаційно-видавничого центру з інформаційною службою,
прес-службою, сайтом Pravoslaviavolyni.org, газетою «Волинські
єпархіальні відомості», телестудією «Собор», радіостудією
«Благо», видавничим відділом і книгарнею-бібліотекою «Ключі»
у складі, а також відділу організації благодійності та соціального
служіння. Підписано угоди про співпрацю між управлінням і
медичними, навчальними та іншими закладами.
Багато зусиль докладено для розвитку чернецтва Волині.
Зокрема, владика спричинився до відновлення древнього
монастиря Святителя Миколая Чудотворця в с. Жидичин
на Ківерцівщині, заснував Замковий чоловічий монастир
Архангелів у будівлі колишньої луцької тюрми, жіночу обитель
Святителя Василія Великого на території кафедрального
собору Святої Трійці та чоловічий монастир Успіння Пресвятої
Богородиці в с. Сокіл Рожищенського деканату.
23 січня 2012 р. рішенням Патріарха Філарета
високопреосвященного Михаїла піднесено до сану митрополита.
Неабияку духовну підтримку архіпастиря відчули під час
буремних подій 2013–2015 рр. в Україні. З його благословіння
священнослужителі молилися і проголошували Боже слово
на майданах, парафії організовували надання допомоги
військовослужбовцям, душпастирі ставали капеланами. Коли
наш край прощався з героями «Небесної Сотні», бійцями
добровольчих військових формувань та української армії,
загиблих у зоні АТО, митрополит Михаїл особисто очолював
відспівування й звертався з палким словом втішання і настанови.
З вірою в мир у державі та в єдину Помісну Українську
Православну Церкву владика Михаїл активно працює, прагнучи
втілити ще багато задумів.
Валентина Машлай
Марія Філонюк
Література:
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75 років від дня народження А. В. Філатенко (1941) –
заслуженої журналістки України
Філатенко Анастасія Володимирівна народилася 13 травня
1941 р. у с. Річиця Чорнобильського району Київської області.
Закінчила Товстоліську середню школу. З 1959 по вересень 1962
р. працювала сушильницею на Київському заводі імені І. Лепса.
У 1962 р. вступила до Київського державного університету
імені Тараса Шевченка. Під час навчання в університету (1962–
1967) зустрічалася з відомими людьми, зокрема з Ліною Костенко.
Збірочку віршів поетеси «Зоряний інтеграл», видану її друзями,
Анастасія Володимирівна зберігає донині.
У 1967 р. після закінчення факультету журналістики
Київського держуніверситету імені Тараса Шевченка приїхала
на роботу на Волинь. Почала працювати в редакції газети
«Радянська Волинь» (нині «Волинь-нова») у відділі партійного
життя. З 1972 р. і до кінця своєї праці в редакції газети очолювала
відділ освіти і культури. Серед публікацій журналістки –
статті про таких відомих митців, як Дмитро Гнатюк, Людмила
Зикіна, Євгенія Мірошниченко. Вона записувала репортажі
з концертів Софії Ротару і Василя Зінкевича, тріо Мареничів і
Ніни Матвієнко, Мусліма Магомаєва і Нани Брегвадзе; писала
рецензії на театральні вистави за участю Ади Роговцевої; брала
інтерв’ю у всесвітньовідомого піаніста Святослава Ріхтера, який
дав лише один концерт у Луцьку.
У 1976 р. у видавництві «Каменяр» (Львів) вийшла її книжка
нарисів «Пам’яті бойової слави Волині», а у 1978 р. – ілюстрований
нарис «Лобненський меморіальний комплекс». Друкувалася
також у колективних збірниках, що виходили у видавництвах
«Каменяр», «Мистецтво», а також у всеукраїнських газетах і
журналах.
«Я – людина прямолінійна, у мене біле, то біле, а чорне, то
чорне. Вважаю, що в журналістиці не повинно бути сірого», –
говорить про себе Анастасія Філатенко.
А. В. Філатенко – з 1970 р член Національної спілки
журналістів, лауреат обласної журналістської премії «Краще
перо року». У 1989 р. їй присвоєно звання «Заслужений журналіст
України». У 2011 році з нагоди 70-річного ювілею журналістку
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Анастасію Філатенко нагородили Золотою медаллю української
журналістики Національної спілки журналістів України.
Катерина Яремчук
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60 років від дня народження В. О. Вербича (1956) –
українського поета і журналіста

Віктор Олексійович Вербич – поет, критик, публіцист, член
Національної спілки письменників України, Національної
спілки журналістів України.
Народився 13 травня 1956 р. в с. Грибовиця Іваничівського
району Волинської області. Після навчання в середній школі
№9 міста Нововолинська працював на Іваничівському заводі
будівельних матеріалів. Пізніше працював столяром монтажного
управління.
Пройшов військову службу в Росії в Твері та Електросталі
(Московська область). У 1980 р. закінчив з відзнакою філологічний
факультет (українське відділення) Луцького педагогічного
інституту ім. Лесі Українки.
Працював учителем української мови та літератури у
Луківській середній школі Турійського району. У 1980–1990 рр.
був організатором позакласної та позашкільної роботи. У 1986 р.
обіймав посаду директора школи.
У 1990-х роках розпочинається праця В. О. Вербича як
журналіста. З серпня 1990 р. працює в першій демократичній
газеті Волині «Народна трибуна». Спочатку був спеціальним
кореспондентом, пізніше редактором відділу та заступником
редактора газети. З березня по травень 1996 р. – редактор відділу,
а з 1997 до 2002 р. – журналіст газети «Луцький замок». З червня
1996 по травень 1997 р. – консультант відділу з гуманітарних
питань Волинської обласної державної адміністрації. З грудня
2002 р. – редактор відділу газети «Сім’я і дім». Друкувався під
псевдонімами В. Віктор, Віктор Грибовицький.
Віктор Вербич пише на суспільно-політичні теми, теми
державності, літератури, культури, мистецтва та багато
інших. Є автором багатьох рецензій, відгуків, нарисів, есеїв та
літературних розвідок. Член Національної спілки письменників
з 2000 року.
Він є автором таких книг поезій: «Відлуння ночі» (1993 р.),
«У полотно снігів» (1999 р.), «Подих вирію» (2001 р.), «Зблиски
задзеркалля» (2002 р.), «Повернення» (2004 р.), «Інею видиво
світанкове» (2007 р.), «Поклик» (2009 р.), «Диво незбагненне»
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(2011р.), «З літопису осяяння» (2012 р.). Серед прозового
доробку книги: «В обіймах зустрічепрощань» (2003 р.) та п’єса
«Голоп´єдестальний період» (1999 р.). Є і твори для дітей, а саме
«Зорянчині малюнки» (1997 р.).
До прозових творів автора належить і ряд есеїв та діалогів:
«Під куполом спільного неба» (2006 р.), «Карб єдиної дороги»
(2008 р.), «У погляді століть» (2011 р.).
У 2004 році В. Вербич як журналіст був відзначений почесною
грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення
України, а у 2005 р. почесною грамотою Національної спілки
журналістів та Благословенною грамотою Волинської Єпархії
УПЦ КП.
Віктор Вербич є лауреатом обласної літературно-мистецької
премії ім. Агатангела Кримського (2009 р.) та першим лауреатом
літературної премії ім. Пантелеймона Куліша (2011р.).
Валентина Машлай
Література:
Вербич В. В обіймах зустрічепрощань : поезії. – Луцьк : Волин.
обл. друк., 2003. – 164 с.
Вербич В. Відлуння ночі : поезії. – Луцьк : Надстир’я, 1993. –
72 с.
Вербич В. Голоп’єдестальний період: дійство у двох ч. – Луцьк
: Терен, 1999. – 16 с.
Вербич В. Диво незбагненне : поезії / В. О. Вербич. – Луцьк :
Твердиня, 2011. – 84 с.
Вербич В. За ширмою дощу : поезії / В. О. Вербич. – Луцк :
Терен, 2010. – 100 с.
Вербич В. Зблиски задзеркалля : вірші. – Луцьк : Волин. обл.
друк., 2002. – 32 с.
Вербич В. Зорянчині малюнки : вірші і загадки для дітей. –
Луцьк : Надстир’я, 1997. – 32 с.
Вербич В. Інею видиво світанкове: вибрані вірші,
прозопоетичні візії. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 223 с.
Вербич В. Карб єдиної дороги: есеї та діалоги / В. Вербич. –
Луцьк : Терен, 2006. – 292 с.
Вербич В. Обітниця шляху : вірші. – Луцьк : Терен, 2013. –
118 с.
142

2016
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
Вербич В. Під куполом спільного неба: есеї та діалоги. – Луцьк
: Твердиня, 2006. – 240 с.
Вербич В. Повернення : вірші. – Луцьк : Терен, 2004. – 48 с.
Вербич В. Подих вирію : вірші. – Луцьк : Волин. обл. друк.,
2001. – 92 с.
Вербич В. Поклик : поезії / В. О. Вербич. – Луцьк : Терен, 2009.
– 88 с.
Вербич В. Стокротки відсвіт життєдайний : вірші / В. Вербич.
– Луцьк : Твердиня, 2015. – 140 с.
Вербич В. О. У погляді століть: есеї та діалоги / В. О. Вербич. –
Луцьк : Терен, 2011. – 320 с.
Вербич В. У полотно снігів : поезії. – Львів : Каменяр, 1999. –
52 с.
Вербич в. Часоплину невидимі грані : вірші. – Луцьк : Терен,
2005. – 63 с.
***
Вербич В. Благословення Волинню : переможець Михайло
(Міхал) – Чайковський : принагідні думки та асоціації після
першого прочитання роману Івана Корсака «Отаман Чайка»
/ В. Вербич // Світязь : альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки
письменників України. – Луцьк, 2010. – Вип. 1/16. – С. 289–293.
Вербич В. «Весна усміхнена в здивованих очах» / В. Вербич
// Світязь : альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письменників
України. – Луцьк, 2009. – Вип. 15. – С. 64–71.
Вербич В. Зізнання Лесі Українки: Кутаїсі, 1912 ; Бульваром
Лесі Українки / В. Вербич // Стежками «Лісової пісні» : до 100–
річчя драми-феєрії Лесі Українки / уклад.: В. С. Гей, Н. П. Горик,
Н. П. Гуменюк. – Луцьк, 2011. – С. 119–122.
Вербич В. Зустріч ; Пергамен душі : вірші / В. Вербич // Луцький
замок у мистецькому просторі України. : тем. антол. віршів ХІХ–
ХХІ ст. / упоряд. : М. М. Хмелюк, В. М. Кумановська. – Луцьк,
2012. – С. 65–67.
Вербич В. «Неповторність» благословляє молоді обдарування
/ В. Вербич // Світязь : альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки
письменників України. – Луцьк, 2009. – Вип. 15. – С. 51–55.
Вербич В. Олесь Лупій: «Хоче хтось чи ні, – Україні жити» :
інтерв’ю з письменником / В. Вербич // Світязь: альм. Волин. обл.
орг. Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2007. – Вип. 13.
– С. 167–171.
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Вербич В. «Та вже душі прозора птаха небесно журиться
в тобі», або донос на самого себе : письменник про себе / В.
Вербич // Волинь літературна : наші сучасники : зб. матеріалів
про письменників Волині, членів Нац. спілки письменників
України. – Луцьк, 2010. – С. 24–35.
Вербич В. О. Євгенові Шабліовському – сто років ; Ще одне
повернення Тараса Шевченка / В. Вербич // Яровиця. – 2014. – №
1–2. – С. 17, 231.
Вербич В. О. Лінію оборони тримають живі / В. О. Вербич //
Яровиця. – 2015. – № 1/2. – С. 207–208.
Вербич В. Духовний хліб Надії, або притча про повернення до
божественної сутності «Я» / В. Вербич // Укр. літ. газ. – 2015. – 16
січ. – С. 17.
Вербич В. За «Волинський текст»… лучанка удостоєна
Міжнародної премії Гоголя / В. Вербич // Луцьк. замок. – 2010. –
23 верес. – С. 4.
***
Бандерштатна антологія : поезія / упоряд. Г. Я. Луцюк. – Луцьк
: Твердиня, 2015. – 192 с.
Поезії Віктора Вербича – с. 25–29.
Берестейське багаття : твори поетів і прозаїків Берестейщини
в перекладах українською мовою / упоряд.-ред.: В. С. Гей, Н. П.
Горик. – Луцьк : Терен, 2012. – 228 с.
Переклад поезій на українську мову Віктора Вербича – с. 49–
50.
***
Волинь. Новітня історія України / В. Болгов, І. Болгов. – Київ
: Ін-т біогр. дослідж. ; Укр. наук. т-во геральдики і вексикології,
2006. – 320 с.
Про В. Вербича – с. 220.
Золоті сторінки Волинського Національного університету
імені Лесі Українки. Випускники / уклад. І. Констанкевич, уклад.
Н. Грінчук, Л. Пухер, уклад. О. Маховський, ред. І. Коцан. –
Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 147 с.
Про В. Вербича – с. 88.
Денисюк В. Вербич Віктор Олексійович / В. Денисюк //
Денисюк В. Журналістика Волині: факти й імена / В. Денисюк. –
Луцьк, 2005. – С. 124.
Книжкова полиця : анот. до кн. волин. спілчан // Світязь :
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альм. Волин. обл. орг. Нац. спілки письменників України. –
Луцьк, 2008. – Вип. 14. – С. 161–170.
Масицька Т. Семантичні особливості субстанціальних
субєктних синтаксем у творах волинських письменників / Т.
Масицька // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля,
духовна і матеріальна культура впродовж віків / упоряд. М. М.
Кучерепа. – Луцьк, 2010. – Т. 2. – С. 396–404.
Павлюк І. Українська преса Волинської області 1939–1941,
1944–2000 рр.: монографія. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2004. –
508 с.
Про В. Вербича – див. Іменний покажчик.
Дишкант М. Особливості творчого стилю / М. Дишкант //
Діалог. – 2011. – 1 груд. – С. 4.
Кицан О. Інтерпретація традицій японського жанру танка у
творчості Віктора Вербича / О. Кицан // Мандрівець. – 2015. – №
1. – С. 46–50.
Кицан О. Традиції східної поезії у творчості волинських
поетів / О. Кицан // Яровиця. – 2015. – № 1/2. – С. 77–81.
Клімчук Н. Доля нагородила Віктора Вербича ювілеєм / Н.
Клімчук // Луцьк. замок. – 2011. – 19 трав. – С. 13.
Корсак І. Незбагненне диво поетичного слова / І. Корсак //
Сім’я і дім. – 2011. – 25–31 серп. – С. 5.
Павлюк І. Названо лауреатів літературно-мистецької премії
імені Пантелеймона Куліша за 2011 рік / І. Павлюк // Укр. літ. газ.
– 2011. – 25 берез. – С. 3.
Філатенко А. Світ і люди очима письменника / А. Філатенко //
Волинь-нова. – 2008. – 28 жовт. – С. 7.
***
Віктор Вербич // Письменники Волині : довід. Волин. обл. орг.
Нац. спілки письменників України. – Луцьк, 2010. – С. 8, 9.
Глущук В. 13 травня 50 років від дня народження В. О. Вербича
(1956) – українського поета і журналіста / В. Глущук // Календар
знаменних і пам’ятних дат Волині на 2006 рік / упр. культури і
туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім.
Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. –
Луцьк, 2005. – С. 73–76.
Павлюк І. З. Вербич Віктор Олексійович (13. 05. 1956, с.
Грибовиця Іваничівського р-ну Волин. обл.) / І. З. Павлюк //
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Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2005. – Т. 4 : (В.–Вог). –
С. 250.
Письменники України : біобібліогр. довід. / упоряд.: В.
П. Павловська, Л. Ф. Бубнова, Л. М. Сіренко. – Київ : Укр.
письменник, 2006. – 514 с.
Про В. Вербича – С. 54.
Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл.
словн. / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2001. – Вип. 8. – 416 с.
Про В. Вербича – див. Іменний покажчик.
30 ТРАВНЯ
125 років від часу приїзду Івана Франка до Колодяжного
(1891)
Видатний український письменник, вчений і громадський
діяч Іван Якович Франко народився у с. Нагуєвичі (тепер с.
Івана Франка Львівської області) 27 серпня 1856 р. Життєвий і
творчий шлях письменника був пов’язаний також із Волинським
краєм. Великою подією стало 30 травня 1891 р., коли він разом
з дружиною і синами Андрієм, Тарасом і Петром приїхав до
Косачів у с. Колодяжне, тепер Ковельського району. Знайомство
обох родин – галицької і волинської відбулося через Михайла
Драгоманова, котрий у 1979 р., перебуваючи у Львові, мав нагоду
поспілкуватися із студентами університету, зокрема Михайлом
Павликом та Іваном Франком, з яким розпочав листування.
Саме через свого брата Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка)
дізналася про Франка.
На початку 1891 р. вона з дочкою Лесею, їдучи до Відня на
лікування, зупинилась на кілька днів у Львові. Одразу ж по приїзді
Косачі прямували до Франків. Із щирістю і добросердечністю
зустріли гостей Іван Франко і його дружина Ольга Федорівна.
Тоді ж Ольга Петрівна і запросила письменника з сім’єю на
літній відпочинок до себе в с. Колодяжне. І ось у травні того ж
року Іван Якович із сім’єю їде на Волинь.
У Бродах, недалеко від яких проходив тодішній кордон між
Австро- Угорщиною та Росією, у подорожніх зробили ретельний
обшук і лише тоді, коли нічого підозрілого не виявили, дозволили
їхати далі. У Колодяжному сім’ю Франків зустрічала юна Леся
Українка та інші діти, оскільки батьки змушені були на короткий
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час поїхати до Києва. Лесі тоді було нелегко: через недугу вона
збиралася до Євпаторії на лікування. Згодом приїхали господарі,
які дуже радо прийняли дорогих гостей і відвели їм найкращу
кімнату.
У Колодяжному в оточенні приязних господарів, серед
розкішної волинської природи І. Франко тимчасово угамував
свою розбурхану життєвими перепетіями душу.
Під час тижневого перебування у цьому селі митець мав
нагоду поспілкуватись із Петром Антоновичем Косачем, який
розповідав йому про наукове, літературне і громадське життя
Києва, діяльність Старої громади. Іван Франко з довір’ям і
увагою сприймав кожне слово господаря. П. А. Косач, займаючи
пост голови з’їзду мирових посередників Ковельського повіту,
був людиною широко освіченою і прогресивно настроєною,
з пошаною ставився до революційно-демократичних
письменників.
Улюбленим місцем родинних бесід у садибі Косачів був стіл під
велетенським каштаном, обвішеним лампіонами. Тут Франко вів
розмови з Лесею Українкою на літературні теми, ділився своїми
творчими задумами, познайомився з її творами. Надзвичайно
жаданою була зустріч з великим письмеником двадцятирічної
Лесі. Це ж при його дружній допомозі ще в 1884 р. юна поетеса
опублікувала в журналі „Зоря” свої перші літературні спроби
– вірші „Надія”, „Конвалія”, „Сафо”, одержавши з його боку
справжню моральну підтримку.
Видатний письменник захоплювався чарівною природою
поліського краю, любив відпочивати біля ставка. Зранку, коли
ще всі спали, він ходив ловити в’юнів. Багато часу проводив у лісі
та на болотах.
Цікавий спогад зберегла у своїй пам’яті Варвара Йосипівна
Дмитрук – подруга дитячих років Лесі Українки, мешканка села
Колодяжного, яка зазначила, що Іван Франко „не спав у хаті, а в
клуні, на сіні, довго сидів з селянами на колодках, любив пісні.”
Саме в цей період зародився в письменника план майбутньої
драми „Кам’яна душа”. У листі до І. Франка від 13 січня 1903
р. із Сан-Ремо Леся Українка згадувала: „Давно колись, ще в
Колодяжному, Ви розповідали мені план одної драми, що здався
мені надзвичайно цікавим і оригінальним, потім елементи його
я пізнала в „Кам’яній душі”.
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Службові обов’язки та інші нагальні справи змусили митця
повернутися до Львова. На наполегливе прохання Косачів
дружина письменника з дітьми залишилася в Колодяжному
на ціле літо. Передчасному від’їзду Франка спонукали також і
політичні причини. Як відомо, царсько-самодержавний уряд
Росії і австро-угорські монархісти Галичини всіляко намагалися
перешкодити зближенню передових кіл інтелігенції обох частин
роз’єднаної України. З метою конспірації Косачі не розголошували
нікому імені Франка. Все ж приїзд письменника ,,галицького
бунтівника” на Волинь не лишився непоміченим царськими
жандармами. За свідченням Олени Пчілки, з приводу приїзду
сім’ї І. Франка в Колодяжне, Петра Антоновича викликали для
пояснень у Київ до генерал-губернатора, який зробив Косачу
попередження. Та ніякі погрози з боку прислужників тодішніх
властей не змогли похитнути глибокої симпатії родини Косачів
до великого Каменяра.
Після відвідин Колодяжного І. Франко ще прихільніше почав
ставитися до Лесі Українки. Збереглося цікаве листування
Олени Пчілки та Лесі з митцем. В особі молодої поетеси він
відчув небуденний талант, знайшов свого ідейного спільника.
На початку 1893 року за сприянням І. Франка вийшла перша
поетична збірка Лесі Українки „На крилах пісень”.
Подорож до Колодяжного посприяла дружбі двох великих
родин, їхній духовній спорідненості. Глибокими і об’ємними
були подальші стосунки родин Косачів та Франків.
Нині у селі Колодяжному на фасаді одного з будинків
музею-садиби Лесі Українки встановлено меморіальну дошку з
лаконічним написом: „В цьому будинку в 1891 році перебував
видатний український поет І. Я. Франко.”
Перебуваючи на Волинській землі, письменник вивчав
культурно-освітню проблематику цього краю, його історію. У
поетичному перекладі „Слова о полку Ігоревім” І. Франко веде
літопис Волині – споконвічної землі слов’янської, де згадує
волинських князів Романа Мстиславовича, Василька, володаря
Луцького удільного князівства – Ярослава Ізяславича, який осів
у Луцьку в 1174 р., і волинського князя з 1272 р. Володимира
Васильковича – великого книжника, філософа та просвітителя.
У цьому творі він описує мальовничі волинські села. Пише про
жахливий напад татар, які в 1453 р. пустошили околиці міста
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Луцька і гнали тисячі наших людей на кримські та азіатські
невільницькі ринки. Франко високо підносить героїзм в запеклій
боротьбі за волю рідного народу керівника селянсько-козацького
повстання Северина Наливайка, який зі своїм військом навесні
1595 р. переможно увійшов у Луцьк і був тепло зустрінутий
міською біднотою.
У критичних статтях письменника знаходить місце й історія
Луцького братства, Луцької братської школи та друкарні, що
стала одним з найбільших видавничих центрів Волині. Він
підкреслює заслужений авторитет визначного діяча Луцького
братства, учителя братської школи – Ісакія Борисковича. Іван
Франко підготував працю про полеміста Івана Вишенського.
У 1900 р., рецензуючи статті українського знавця мови,
літератури і фольклору Павла Житецького, Каменяр докладно
вивчає манускрипти з відомого фонду польського вченого,
письменника і бібліофіла Юзефа Оссолінського. В цих документах
Франко знаходить і занотовує сумну звістку про велику епідемію
чуми, яка в 1769 р. смертельними лещатами охопила Луцьк і цілу
Волинь.
Чимало й інших відомих та невідомих фрагментів з минулого
Волині знайшли належне місце у творчій спадщині вченого.
Слід зауважити, що, добираючи історичні факти, І. Франко,
підносив, возвеличував, насамперед, простий, роботящий
люд, який повсякденною важкою працею, віковічним болем і
нещастями писав свою багатостраждальну історію, гідну пам’яті
нащадків. Поряд із поетичним словом – це була найгостріша
критика на голови буржуазно-націоналістичних, богословських,
ліберально-буржуазних та їм подібних писак.
Ушановуючи пам’ять великого Каменяра, пристрасного
борця, „за кращу будучину людськості”, невтомного титана
праці, пам’ятаємо, що його дослідження розкрили промовисті
сторінки історії волинського краю.
Людмила Ланшина
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1 ЧЕРВНЯ
50 років від дня народження В. В. Хурсенка (1966–2009) –
українського співака та композитора
В’ячеслав Володимирович Хурсенко – автор і виконавець
відомих пісень «Соколята», « Тато», «На острові чекання»,
«Сповідь», «Якщо в світі є Бог», «Панує ніч», «Я тебе розлюбив»,
«Віра, Надія, Любов», «Шалений час», «До рідного дому», «Ковток
вина».
Народився В. В. Хурсенко 1 червня 1966 р.у Дніпропетровську.
Після переїзду сім’ї на Волинь деякий час проживав у Ковелі
з бабусею та дідусем. Звідси невдовзі переїхав до Луцька, де
навчався у загально-освітній школі № 17, а також у музичній
школі №2 (клас віолончелі та фортепіано).
З раннього дитинства у хлопця виявились неабиякі музичні
здібності. У восьмилітньому віці він самостійно опанував
гру на гітарі, купленій матір’ю. За спогадами Славка, мама
змушена була відбирати її силою, бо пальці юного музиканта,
зранені репетиціями, ніяк не надавались до гри на віолончелі
та фортепіано. Викладачі не здогадувались, що весь музичний
матеріал обдарований учень відтворює не за нотами, а на слух.
Ще в музичній школі юний музикант завдяки
композиторському хисту потрапив до експериментального
класу для творчообдарованих дітей. У 14 років з’явились його
перші авторські пісні. Проте друзям представляв їх, як «твори з
репертуару Юрія Антонова», тим паче що й голос свого кумира
він копіював майстерно.
Закінчивши восьмий клас із тавром «поганого хлопчика»,
В’ячеслав отримав від дирекції категоричний припис «навчатись
у ПТУ». З горя поїхав до бабусі в Ковель, де, несподівано для себе,
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вступив до медичного училища. Роки навчання промайнули
швидко завдяки заняттям у спортзалі та вимушеним підробіткам.
«Найсмішніше, що я, хоч і недовго, а таки потрудився на посаді
фельдшера в ПТУ», – згадував він пізніше.
Переїхавши до Луцька, хлопець зумів влаштуватись на
роботу в обласну філармонію. Щоправда, довелось попрацювати
спершу вантажником, згодом вокалістом на підспівках, а
пізніше – навіть пародистом (пародіював своїх музичних
кумирів: Юрія Антонова, Володимира Кузьміна та інших). Саме
тут, у філармонії, де на той час знаходилась творча лабораторія
гурту «Світязь», перспективний музикант отримує можливість
подальшого розвитку в колі досвідчених професіоналів. Дмитро
Гершензон, Роман Ланкіос, Анатолій Говорадло і, звичайно,
Василь Зінкевич, – ось далеко не повний перелік людей, котрі
увійшли в життя В’ячеслава Хурсенка не лише як наставники, а
й справжні друзі.
Підробляв молодий виконавець й у ресторані, де, виконуючи
авторські твори, завоював свою першу публіку. Не припиняючи
творчого пошуку, музикант продовжує писати пісні, які
отримують своє визнання. Маленькі шедеври, написані
В’ячеславом, органічно впліталися в життя земляків. Рідною
мовою й близькою кожному волинянинові мелодикою Славко
говорив про вічні істини так проникливо і просто, як можуть це
робити тільки справжні митці.
Професійна виконавська кар’єра музиканта розпочалась
у 1992 р., на Всеукраїнському пісенному конкурсі «Червона
рута» у Запоріжжі, де В’ячеслав зі своєю піснею – присвятою
татові – виборов друге місце. Згодом, у 1996 р. завоював третє
місце на фестивалі «Золотий шлягер». Проте найбільший успіх
і всенародну славу автору принесло виконання пісні «Соколята»
на «Пісенному вернісажі» у 1998 р., за яке отримав Гран-прі.
Пісню, котрій аплодували зі сльозами на очах журі та глядачі,
автор присвятив своєму другові й наставнику, народному
артисту України Василю Зінкевичу.
У 1999–2001 рр. пісні композитора і виконавця В’ячеслава
Хурсенка постійно перемагали на українських телевізійних
фестивалях «Шлягер року». У 2000 р. отримав диплом «Шлягери
XX століття» за народне визнання пісні «Соколята».
Після яскравого дебюту на вітчизняній сцені голос В’ячеслава
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Хурсенка раптом зник із екранів, радіоефірів. Ходили чутки,
що співак начебто подався до Москви, приставши на вигідну
пропозицію. За спогадами рідних, пропозицій було чимало –
від Олександра Сєрова, Ірини Понаровської, Віктора Рибіна і
Наталії Сенчукової (група «Дюна»), а також музикантів із групи
«Лєсоповал», котрі включили до свого репертуару його пісні.
Після виходу в світ художніх кінострічок відомого режисера
Оксани Байрак «Жіноча інтуїція» та «За два кілометри до Нового
року» із саундтреком – піснями Хурсенка у виконанні відомих
артистів – російські сайти штурмували його нові прихильники,
полюючи за записами співака з проникливим оксамитовим
баритоном.
Проте, завойовуючи визнання російського слухача, В’ячеслав
продовжував жити і творити в Україні.
Останні вісім років життя музикант боровся з цукровим
діабетом, хоча творчого натхнення і ентузіазму не втрачав. Не
відмовлявся від жодного виступу, писав нові пісні. В’ячеслав
Хурсенко помер 8 вересня 2009 р. в результаті діабетичної коми.
Почесних звань співак не мав. Як назвали його на одному з
концертів, він був «народним артистом Волині».
Людмила Завада
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6 ЧЕРВНЯ
60 років М. І. Гнатюку (1956) – заслуженому артисту
України
Микола Іванович Гнатюк – заслужений артист України,
диригент оркестру Волинського академічного обласного
українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.
Закінчив Луцьке училище культури та Рівненський гуманітарний
університет (кафедра естрадної музики) з відзнакою. Працює у
Волинському академічному обласному українському театрі ім. Т.
Г. Шевченка з 1980 р. До 1995 був на посаді артиста оркестру, в
складі якого брав участь у виставах: «Севастопольський вальс»,
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«Каштани Києва», «Розлучення по-варшавськи», «Невольник»,
«Конотопська відьма», «Білий танець», «Солодка ягода»,
«Баб’ячий бунт», «Сорочинський ярмарок», «Пристрасті святого
Мікаеля», «Майська ніч», «Хелемські мудреці», «Відставний
жених», «Пошились у дурні», «Різдвяна ніч», «Ніч на Івана
Купала», «Дами і гусари», «Грушенька», «Жахливе дівчисько»,
«Жінка біля трону». Побував на гастролях у містах Владивостоці,
Хабаровську, Барнаулі, Новосибірську, Твері, Рубцовську, Бресті,
Барановичах, Тирасполі, Житомирі, Черкасах, Чернігові, Києві,
Сумах.
З 1996 р. Микола Іванович – завідувач музичної частини
театру, диригент оркестру. Здійснив аранжування та музичне
оформлення до вистав: «Любов по-американськи», «Кайдашева
сім’я», «Чмир або чумазий», «Хелемські мудреці», «Наталка
Полтавка», «Северин Наливайко», «Безталанна», «Білосніжка
та семеро гномів», «Тригрошова опера», «Моя чарівна леді»,
«Кармен», «Гамлет», «Лісова пісня», «Дон Жуан», «Коза-дереза».
Микола Гнатюк започаткував концертну діяльність оркестру.
Його концертний репертуар нараховує понад 300 творів
різножанрової музики (світова, українська класика, українські
народні пісні, естрадні та джазові твори). З 1996 року було дано
понад 300 концертів. Протягом 12 років оркестр театру бере
участь у концертах, присвячених Дню Незалежності України,
святкуванні Шевченківських Днів у Польщі (ВармінськоМазурське воєводство). Гастролювали в містах Ольштин,
Оструда, Бартошице, Кеншин, Барцяне, Люблін, Замость, Добре
Місто.
Микола Іванович нагороджений грамотою об’єднання
українців у Польщі «За вагомий внесок у розвиток української
музичної культури». Оркестр театру став Лауреатом
міжнародного конкурсу «Під спільним небом» (м. Ольштин).
З 1998 р. Микола Іванович – член Національної Ліги
українських композиторів. Ним написано понад сорок пісень,
зареєстрованих в агентстві авторських та суміжних прав та
виконуються на концертах театру. Вийшов у світ диск, куди
увійшли такі пісні, як: «Моя Волинська сторона», «Жагуча ніч»,
«Сумує осінь», «Сліди дитинства», «Кохання мить», «Кожен
день наповнити життям», «Яблука осені», «Ніч на полонині»,
«Я слухаю дощ», «Спішіть до матері», «Вечірній пейзаж», «На
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струнах бандури», «Як хочеться, мамо», «Дорога до серця»,
«Осінній вітер», «А нам любов».
Оркестр під керівництвом М. Гнатюка працює над новим
репертуаром. З великим успіхом проходять Різдвяні концерти.
Бере участь у театральних фестивалях, зокрема – міжнародному
фестивалі «Біла Вежа» в місті Брест, також у містах Чернігові,
Чернівцях, де нагороджувався дипломами і грамотами.
М. І. Гнатюк – член Національної спілки театральних діячів
України з 2011 р.
У 2013 р. Миколі Гнатюку присвоєно звання заслуженого
артиста України за вагомий особистий внесок у розвиток
українського театрального мистецтва, значні творчі здобутки та
високу професійну майстерність.
Ірина Сафулько
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8 ЧЕРВНЯ
90 років від дня народження Л. С. Гіттіка (1926–2004) –
українського письменника, лікаря, педагога
Леонід Самійлович Гіттік – доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри фізіології людини і тварин Волинського
державного університету імені Лесі Українки, був головним
невропатологом Волинського обласного управління охорони
здоров’я, членом Національної спілки письменників України,
відомим науковцем у галузі неврології та нейрофізіології.
Леонід Гіттік народився 8 червня 1926 р. в м. Харкові. У
1945 р. він вступаив до Харківського медичного інституту
на спеціальність «Лікарська справа». Завершивши навчання
з відзнакою, Леонід Гіттік отримав направлення на роботу
лікарем-невропатологом у Пензенську область. А у 1953 р. його
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переводять до м. Луцька.
Спершу Леонід Гіттік займається лише лікарською практикою.
Згодом, розуміючи важливість передачі власного досвіду,
він розпочинає наукову роботу і в 1960 р. успішно захищає
кандидатську дисертацію на тему: «К клинике неврологических
нарушений при ревматическом поражении головного мозга». А з
1961 р. починає працювати викладачем у Луцькому педагогічному
інституті, не полишаючи лікарської практики.
Поєднання викладацької (теоретичної) та лікарської
(практичної) роботи дозволили Леоніду Гіттіку виокремити
низку ознак, що вказували на захворювання «малою хореєю». Ця
проблема була проаналізована та захищена у 1970 р. у дисертації
на здобуття ступеня доктора медичних наук. Через рік Леонід
Гіттік очолив кафедру анатомії і фізіології людини на факультеті
фізичного виховання. У 1973 р. він отримує звання професора.
Коло наукових інтересів Леоніда Гіттіка охопили проблеми
нейрофізіологічної та клінічної неврології, вікової нейрофізіології,
нейрокібернетики, питання електричної активності головного
мозку і нейрофізіологічних основ когнітивної діяльності у людей
різних вікових категорій. Науковий доробок Леоніда Гіттіка
складає понад 280 наукових публікацій.
Леонід Гіттік – ініціатор створення та завідувач першого
на Волині неврологічного відділення. Йому вдалося створити
власну школу неврологів, до якої входили понад 250 лікарів.
За значні досягнення у лікарській справі йому було присвоєно
звання «Відмінник охорони здоров’я».
Наукову та лікарську роботу Леонід Гіттік зумів вдало
поєднати з художньо-літературною творчістю. Його перу
належить близько 20 новел та повістей. Найбільш відомими із
його збірок є: «Портрет в один сеанс» (1994), «Мгновения» (1996),
«Красные башмаки» (1999), «Однажды в двадцать первом веке»
(2004). У 1998 р. Леонід Гіттік стає членом Національної спілки
письменників України.
У 2004 р. на 78 році життя Леонід Гіттік помер. Він був
похований на міському кладовищі у с. Гаразджі.
Світлана Чибирак

159

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
2016
Література:
Гіттік Л. С. Вступ до загальної фізіології людини і тварин :
навч. посіб. / Л. С. Гіттік. – Луцьк : Вежа, 2000. – 98 с.
Гиттик Л. Дорога к самому себе : повесть. Новеллы / Л. Гиттик.
– Луцк : Ред.-изд. отд. Волын. гос. ун-та им. Леси Украинки, 1998.
– 132 с.
Гиттик Л. Красные башмаки : новеллы. Повесть / Л. Гиттик. –
Луцк : Вежа, 2000. – 132 с.
Гиттик Л. Мгновения : новеллы / Л. Гиттик. – Луцк : Вежа,
1996. – 145 с.
Гиттик Л. Однажды в двадцать первом веке : новеллы. Повесть
/ Л. Гиттик. – Луцк : Волин. обл. друк., 2002. – 150 с.
Гиттик Л. Очень длинная фамилия : повесть / Л. Гиттик. –
Луцк, 1999. – 48 с.
Гиттик Л. Поклонение свету : новеллы / Л. Гиттик. – Луцк :
Вежа, 1996. – 145 с.
Гиттик Л. Портрет в один сеанс : маленькие новеллы из жизни
собирателя / Л. Гиттик. – Луцк : Надстир’я, 1994. – 192 с.
Гиттик Л. Приключения ума и сердца : маленькие новеллы из
жизни собирателя / Л. Гиттик. – Луцк, 1992. – 150 с.
Гіттік Л. Красные башмаки / Л. Гіттік // Перевесло : антологія
у 2-х т. – Луцьк, 2001. – Т. 2. – С. 49–60.
Гіттік Л. Небесний Васильківський / Л. Гіттік // Світязь : Альм.
Волин. орг. Спілки письменників України. – Луцьк, 1998. – Вип.
5. – С. 86–91.
Гіттік Л. Бізнес на сльозах / Л. Гіттік // Волинь. – 2002. – 22 січ.
Гіттік Л. Формула особистості / Л. Гіттік // Віче. – 1999. – 15
квіт.
***
Визнання : академік Леонід Гіттік став членом Спілки
письменників // Волинь. – 2000. – 12 лют.
Гуменюк Н. Леонід Гіттік – академік / Н. Гуменюк // Віче. –
1998. – 30 лип.
***
Бенедь В. П. Гіттік Леонід Самійлович (08. 06 1926, Харків
– 20.10. 2004, Луцьк) – лікар–невропатолог, письменник / В. П.
Бенедь // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 5. –
С. 644.
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12 ЧЕРВНЯ
60 років від дня створення Волинської державної
сільськогосподарської дослідної станції Інституту
сільського господарства Західного Полісся Національної
академії аграрних наук України
(1956)
У південно-східній частині області, на півдні Поліської
низовини, у межиріччі річок Серна і Стир – точніше у місці,
де вони об’єднують свої води, серед полів і садів, розкинулось
волинське селище Рокині. Сьогодні територія населеного пункту
складає більше двох тисяч гектарів (2100 га), а населення – понад
2380 чоловік.
Першу аграрну установу на Волині – Волинську державну
сільськогосподарську дослідну станцію засновано відповідно
до постанов директивних органів влади та наказу обласного
управління сільського господарства Волинської області № 197 від
12 червня 1956 р. на базі радгоспу „Комуніст” Луцького району.
Її центральна садиба знаходилась у с. Гнідава, за 5 км від Луцька.
Орні землі і кормові угіддя зосереджені в двох відділеннях сіл
Гнідава, Рокині, Брище. Першим директором дослідної станції
(1956–1961 рр.). був кандидат сільськогосподарських наук Іван
Антонович Власюк, родом з Черкащини.
З серпня 1956 р. розпочалося комплектування її науковим та
науково-технічним персоналом. Частину відділів і лабораторій
було укомплектовано кадрами до закінчення року, що дало
можливість вже в перший рік організації станції приступити
до закладання дослідів з озимими культурами і підготувати
агротехнічні фони для весняних дослідів. Було створено 10
структурних дослідів.
Спершу приміщення дослідної станції знаходились по вулиці
Шевченка, а з 1961 р. науковці перейшли у новозбудований
комплекс на Гнідаву, по вулиці Боженка, 34 (нині – райвідділ
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внутрішніх справ).
Ще 60 років тому про село Рокині, мабуть, мало хто знав і чув.
Але у зв’язку з будівництвом заводу-гіганта ДПЗ-28, керівництво
держави вирішило перенести дослідну станцію в с.Рокині. З 1974
р. тут розгорнулось будівництво нового науково-виробничого
комплексу дослідної станції.
Виростало справжнє агромістечко, набуваючи дедалі
привабливішого вигляду. Асфальтовані вулиці і тротуари,
комфортабельні, зі всіма зручностями квартири, торговий
центр і кафе, готель «Нива» й гуртожиток для малосімейних,
амбулаторія і будинок культури.
Будівництвом
агромістечка
прийдешні
покоління
завдячуватимуть Петру Сергійовичу Теслюку, кандидату
сільськогосподарських наук, котрий віддав біля 30 років творчої
праці створенню Волинського оазису сільських науковців.
При розробці генерального плану, саме він вносив поправки
архітекторам, а вже потім, руками будівельників і науковців
закладали малий парк з альпійською гіркою, дендропарк на
площі 13 гектарів, будинок культури з музеєм, дитячий садок
і школу, спортивний комплекс, де передбачався і плавальний
басейн; селекційний комплекс з теплицями; майданчик для
сільськогосподарської техніки та виставковий павільйон; школа
АПК та будинок селищної Ради; банно-пральний комбінат та
інші об’єкти соціального плану.
5 лютого 1979 р. урочисто було відкрито новий наукововиробничий комплекс Волинської державної обласної
сільськогосподарської дослідної станції. Це було помітною
подією в житті Волині та України. Такого наукового комплексу
не мала жодна з областей держави.
Зі
створенням
дослідної
станції,
становленням
сільськогосподарської науки на Волині тісно пов’язані імена
наукових співробітників станції – ветеранів праці: Петра
Граковського, Любові Броннікової, Леонори Бабкової, Мирослави
Сидун, Леоніда Фоменка, Зінаїди Барнаш, Миколи Хелемендика,
Ніни Глуховської, Ганни Золотухіної, Людмили Василюк,
Михайла Карп’яка, Миколи Бодуна, Михайла Науменка,
Володимира Попка, Налька Бондара та багатьох інших наукових
і технічних працівників.
Змінювалися назви установи. З 1986 р. – Волинське державне
162

2016
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
науково-виробниче об’єднання «Еліта», з 2001 року – Волинський
інститут агропромислового виробництва Української академії
аграрних наук. Нині Волинська державна сільськогосподарська
дослідна станція ІСГЗП (до 2011 р. – Волинський інститут
агропромислового виробництва НААН) є одним з провідних
центрів сільськогосподарської науки в області.
До складу дослідної станції спершу входили 13 наукових
відділів і лабораторій у яких працювало понад 140 чоловік, з них
15 були кандидатами наук. Нині залишилося біля 50 науковців
і технічного персоналу, з яких лише 6 – кандидати наук. Зате
середній вік їх складає біля 40 років.
Понад двадцять важливих напрямків науково-дослідної
роботи покладено на дослідну станцію з розробцки і
впровадження ґрунтозахисної, ресурсозберігаючої системи
землеробства,
базової
моделі
системи
землеробства
фермерського господарства, високоефективних та екологічно
безпечних систем удобрення сільськогосподарських культур
в сівозмінах Західного Полісся та Лісостепу, які забезпечать
розширене відтворення родючості ґрунтів з урахуванням
охорони навколишнього середовища, прогресивних екологічно
збалансованих технологій вирощування зернових культур,
вирощування оздоровленої картоплі на основі верхівкової
мерисистеми,
вдосконалення
технології
вирощування
насінної та продовольчої картоплі, удосконалення технології
вирощування льону-довгунця з урожайністю 10–12 ц/га волокна
з застосуванням стимуляторів росту, виведення нових сортів
ярого ячменю, кормового люпину, озимого жита та інше. Нині
Волинську державну сільськогосподарську дослідну станцію
очолює Олег Карпінський, заступником із наукової роботи є
Оксана Пузняк, вченим секретарем – Людмила Сичук.
Гордістю дослідної станції є виведення Волинської м’ясної
породи ВРХ. Вона є другою м’ясною породою великої рогатої
худоби, виведеною в Україні.
Нова порода створювалася в 1974–1994 рр. і стала підсумком
науково-виробничої роботи вчених дослідної станції, фахівців
обласного об’єднання з племінної справи в тваринництві,
Ковельського науково-дослідного племпідприємства, обласного
та районних управлінь сільського господарства, керівників та
спеціалістів базових господарств, працівників тваринництва.
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Робота
виконувалася
під
методичним
керівництвом
Мінсільгосппроду України (Карасик Ю. М.), Інституту
розведення і генетики тварин Української академії аграрних
наук (Зубець М. В.), Інституту тваринництва УААН (Доротюк З.
Н.), Укрплемоб’єднання (Буркат В. П.) Головний автор виведення
волинської м’ясної породи – Тимофій Янко, заслужений
працівник сільського господарства України.
Олександр Середюк
Література:
Волинський обласний державний центр експертиз сортів
рослин. – Луцьк, 2005. – 14 с.
Каталог районованих сортів сільськогосподарських культур
по Волинській області на 2001 рік та наслідки державного
сортовипробування на сортостанціях за 1998–2000 роки. –
Луцьк, 2000. – 82 с.
50 років діяльності Волинського інституту аргопромислового
виробництва : зб. наук. пр. / упоряд. С. М. Демчук. – Луцьк :
Надстир’я, 2006. – 152 с.
Середюк О. М. Історія центру хліборобської науки : (Волин.
держ. сільськогосподар. дослід. станція) // Середюк О. М.
Скарбниця історії Волині : іст.-краєзн. нарис про нар. музей
історії сіл. господарства Волині. – Луцьк, 1998. – С. 17–33.
Дубук М. Півстоліття – сільському інституту : як рокинівські
вчені допомагають хліборобам / М. Дубук // Вісник+К. – 2006. – 8
черв. – С. 1, 17.
Дудкевич О. Керівнику, якому ніколи не кричали «Геть!» / О.
Дудкевич // Волинь. – 2006.– 18 берез. – С. 8.
Дудкевич О. Ювілей аграрного інституту / О. Дудкевич //
Волинь-нова. – 2006. – 20 черв.
Піскар Ж. Відзначили піввіковий ювілей / Ж. Піскар // Слава
праці. – 2006. 22 черв.
Піскар Ж. Золотий ювілей інституту / Ж. Піскар // Слава
праці. – 2006. – 15 черв.
Проблема створення нових сортів тритикале / А. П. Білітюк,
В. С. Гірко, В. В. Кириченко // Вісник аграрної науки. – 2005. – №
3. – С. 26–29.
Склянчук В. Зробили немало, зробимо ще більше :
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Волинському інституту – 50 / В. Склянчук // Наше життя. – 2006.
– 15 черв.
***
Дудар Т. 15 червня 50 років від дня створення Волинської
державної обласної сільськогосподарської дослідної станції
(1956 р.) / Т. Дудар // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
на 2006 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин.
краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є.
І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2005. – С. 93–96.
14 ЧЕРВНЯ
125 років від дня народження Є. М. Коновальця
(1891–1938) – командира Куреня Січових Стрільців,
полковника Армії УНР, командира луцького табору
інтернованих воїнів Армії УНР,
коменданта УВО, першого голови ОУН
Євген Коновалець народився 14 червня 1891 р. у селі Зашкові
біля Львова, у вчительській родині. 1901 р. закінчив народну
школу у рідному селі. В 1901–1909 рр. навчався у Львівській
академічній гімназії. З 1909 р. вивчав право на юридичному
факультеті Львівського університету. Із студентських років
вів активну громадсько-політичну діяльність, вже у 1910 р.
брав участь у боротьбі студентства за створення українського
університету в Львові.
У 1912 р. став секретарем львівської філії «Просвіти», був
членом «Академічної громади». 1913 р. його як одного з лідерів
українського студентського руху обрали до складу головної управи
Українського Студентського Союзу. Незабаром Коновалець
став членом Української Національно-Демократичної Партії та
ввійшов до «Тіснішого народного комітету» УНДП, на засіданнях
якого провідні галицькі політики обговорювали і приймали
рішення з найактуальніших питань українського політичного
життя в Австро-Угорщині.
2 серпня 1914 р. мобілізований до австрійської армії у 19-й полк
Крайової оборони. В червні 1915 р., під час боїв на Маківці потрапив
у російський полон. Перебував у таборі для військовополонених
у Чорному Яру (між Царицином і Астраханню), а з кінця 1916
р. – у таборі в Царицині. Після Лютневої революції в Російській
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імперії Коновалець разом з галицькими старшинами з табору в
Дубовці (неподалік Царицина) розгорнув широку організаційну
і пропагандистську роботу серед полонених українців.
Приблизно в кінці липня 1917 р. приїхав до Києва.
Появу в українській столиці починає із вступу до ГалицькоБуковинського комітету допомоги жертвам війни і популяризації
в середовищі Центральної Ради ідеї створення окремої військової
одиниці. У жовтні-грудні 1917 р. Євген Коновалець сформував
Галицько-Буковинський курінь Українських Січових Стрільців,
який незабаром перетворився в одну з найбоєздатніших частин
Армії Української Народної Республіки. У січні 1918 р. Євгена
Коновальця було обрано його командиром. Вже наприкінці січня
– на початку лютого 1918 р. УСС разом з Гайдамацьким кошем
відзначились у ході оборонних боїв проти військ Радянської
Росії, які наступали на Київ. 1–2 березня 1918 р. стрілецькі
частини спільно із українськими гайдамаками визволили Київ
від більшовиків.
1 травня 1918 р., після приходу до влади Гетьмана Української
Держави Павла Скоропадського, полк Січових Стрільців
роззброїли та розформували. Та наприкінці серпня 1918 р.
Коновалець отримав від Павла Скоропадського дозвіл на
формування Окремого Загону Січових Стрільців з осідком у Білій
Церкві. На початку листопада Євген Коновалець вів переговори
з Гетьманом про умови надання національно-демократичними
силами (у тому числі УСС) підтримки гетьманському уряду
та наголошував на недопустимості укладення федеративного
союзу з білогвардійською Росією. Після підписання Павлом
Скоропадським договору про федерацію з білогвардійцями
УСС підтримали Директорію УНР у повстанні проти влади
гетьманського режиму та приєднались у Мотовилівському бою
до військ Директорії.
Полковник Євген Коновалець брав активну участь у зміцненні
боєздатності Армії УНР. У 1918–1919 рр. керував дивізією,
корпусом і групою Січових Стрільців під час бойових операцій
проти більшовицьких і денікінських військ. Був одним з
довірених союзників Головного Отамана УНР Симона Петлюри,
особливо після того, як, залишившись вірним Головному
Отаману, зі стрільцями придушив військовий переворот у
тимчасовій столиці УНР Рівному, спроба якого здійснена 29–30
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квітня 1919 року командувачем Північною (Поліською) групою
військ УНР, родом з Волині, генерал-хорунжим Володимиром
Оскілком.
7 грудня 1919 р. знекровлений у боях корпус Січових Стрільців
поблизу Чорториї роззброїли вояки польської армії і перевезли
їх як інтернованих до Луцька. Тут полковник Євген Коновалець
перейняв командування над усім табором інтернованих
воїнів Армії УНР. Завдяки своїй харизмі домігся від поляків
облаштування окремого військового шпиталю у приміщенні
Луцької тюрми біля замку Любарта. Активно Євген Коновалець
втручався у громадське життя міста, домагаючись, зокрема,
проведення богослужінь у Луцькому кафедральному соборі
Святої Трійці українською мовою. Саме у Луцьку лідер УСС
сформував основні засади та первісну структуру майбутньої
Української Військової Організації.
Навесні 1920 р., звільнившись з ув’язнення, Євген Коновалець
перебрався у Чехословаччину. Після організаційної підготовки,
30 липня цього ж року він створив УВО – нелегальну
військову революційно-політичну формацію «лицарського»
типу. Засудивши союз між УНР і Польщею, за яким Симон
Петлюра в обмін на військову допомогу мав віддати полякам
західноукраїнські землі, УВО декларувала боротьбу за
здобуття незалежності України, опираючись виключно на сили
української нації.
20 липня 1921 р. Євген Коновалець повернувся до Львова й
очолив Начальну Команду УВО. Із грудня 1922 р. був змушений
знову виїхати до Чехословаччини. У листопаді 1927 р. за його
ініціативи на одній з нарад УВО було вирішено створити
єдину революційно-політичну організацію, діяльність якої
ґрунтувалася б на націоналістичній ідеології та поширювалась
на всі українські землі. 28 січня – 3 лютого 1929 р. на конгресі
у Відні було створено Організацію Українських Націоналістів,
Головою Проводу якої було обрано Євгена Коновальця.
Наприкінці 1920-x – на початку 1930-х рр. Євген Коновалець
організував українські політично-інформаційні служби в
багатьох політичних центрах Європи й Америки, залучивши
до співпраці з ОУН широкі кола української еміграції. З метою
підготовки до майбутньої збройної боротьби за незалежність
України, за дорученням Коновальця було сформовано військовий
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штаб та укомплектовано школи з підготовки старшинських
кадрів для української армії в Польщі, Чехословаччині та
Австрії. Діяльність Коновальця з розбудови ОУН, намагання
поставити українське питання у Лізі Націй та постійні заходи
з налагодження націоналістичного підпілля в УРСР викликали
занепокоєння у більшовицького керівництва в Москві.
У листопаді 1937 р. московський диктатор Йосип Сталін
особисто віддав наказ про вбивство Євгена Коновальця. 23
травня 1938 р. у голландському місті Роттердам, у результаті
спецоперації, проведеної органами НКВС СРСР, лідер ОУН
загинув. Цього дня агент НКВС Павло Судоплатов підсунув у
кафе готелю «Атланта» вибухівку, закамуфльовану підривниками
під коробку цукерок з українським орнаментом – начебто, як
подарунок Коновальцеві «від друзів». Після того як коробка була
перевернута у горизонтальне положення, вона вибухнула.
Євгена Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк у
цинковій труні, щоб після здобуття Україною незалежності його
незотліле тіло перенесли в рідну землю. Але й досі, напередодні
25-ї річниці незалежності України, могила українського героя
знаходиться в Нідерландах.
Сергій Лис
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17 ЧЕРВНЯ
80 років від дня народження Й. А. Секунди (1936) –
заслуженого працівника культури Укрвїни
Йосип Антонович Секунда народився 17 червня 1936 р.
в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області у
селянській сім’ї. Батько працював лісником, а мама – у колгоспі.
Свою трудову діяльність Йосип Антонович розпочав ще
зовсім молодим хлопцем, після закінчення Павлівської школи.
Будучи з дитинства активним учасником гуртків художньої
самодіяльності, районним відділом культури був направлений
на роботу завідувачем сільського клубу у с. Старосілля.
Найпершою справою, за яку взявся молодий працівник, було
будівництво приміщення клубу з участю місцевої молоді. Досить
швидко вдалося звести будівлю, зробити ремонт, облаштувати
приміщення, а тоді – запросити до гуртків художньої
самодіяльності і молодь, і старше покоління. При клубі діяв
драматичний гурток, у якому брали участь у місцеві хлопці
та дівчата, перевтілюючись у різних героїв п’єс українських
класиків. Костюми шили самі у домашніх умовах. Театральні
постановки користувалися незмінним успіхом в односельчан.
Йосип Секунда займався самоосвітою. Сам навчився грі
на баяні, а згодом закінчив десятимісячні курси баяністів при
Луцькому музичному училищі. У Ківерцівському культосвітньому
технікумі здобув спеціальність культпрацівника.
Повною мірою талант Й. А. Секунди, як організатора
культосвітньої роботи, творчої людини розкрився у рідному
селі Павлівка, де працював на посаді завідуючого клубу. Маючи
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досвід роботи з молоддю, йому вдалося багато зробити чимало
у культурному житті Павлівки. Він створив великий хор,
танцювальний колектив, струнний ансамбль, до складу якого
входили ветерани, духовий оркестр, без якого не обходилися
жодні сільські свята, весілля, танці у клубі. Місцеві колективи
виступали з концертами у сусідніх селах, брали участь у
районних та обласних оглядах художньої самодіяльності.
Однак доводилося займатись не лише творчою працею, а й
господарськими роботами. Було відремонтовано і добудовано
приміщення клубу, створено місце для занять у вокальних
групах. Визнання на державному рівні прийшло до Йосипа
Антоновича Секунди у 1966 р., коли за багаторічну працю
завідуючому клубом села Павлівка було присвоєно почесне
звання заслуженого працівника культури УРСР. Він став першим
волинянином, удостоєним високої нагороди на ниві культурноосвітньої роботи.
Йосип Секунда великого значення надавав розвитку
фізкультурно-масової роботи, залученню сільської молоді до
занять спортом, виконував у колгоспі обов’язки інструктора
зі спорту. Він закінчив фізкультурний факультет Луцького
державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.
Пізніше Йосип Антонович був обраний головою сільської ради,
виявив себе на цій посаді авторитетним і мудрим керівником.
Перший на Волині заслужений працівник культури України
Йосип Антонович Секунда прикладом власного життя довів –
займатись улюбленою справою можна і не шукаючи великих
міст чи інших держав.
Марія Філонюк
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22 ЧЕРВНЯ
75 років від початку німецько-радянської війни
(22 червня 1941 року – 8 травня 1945 року)
Німецько-радянська війна – найтрагічніша сторінка в історії
України, воєнні дії тривали з 22 червня 1941 р. по 8 травня 1945
р. на території Східноєвропейського театру воєнних дій. У
радянській історіографії отримала назву – Велика вітчизняна
війна.
На боці Німеччини виступили союзники – Італія, Угорщина,
Румунія, Хорватія, Болгарія, Словаччина і Фінляндія.
У результаті німецько-радянської війни, за оцінками
істориків, в лавах Червоної Армії, загинуло від 3 до 5 мільйонів
українців, у партизанських формуваннях – від 40 до 60 тис., у
загонах ОУН-УПА – понад 100 тис. чол. Прямі людські втрати,
за оцінками інституту історії НАН України, складали від 8 до
10 мільйонів чоловік, демографічні – від 10 до 13 мільйонів осіб.
Головною метою війни з СРСР для Гітлера було розширення
«життєвого простору» на Схід за рахунок територій, котрі
входили до складу Радянського Союзу.
Передумовою німецько-радянської війни був договір СРСР і
Німеччини щодо розподілу Східної Європи та Балкан. Протягом
1939 – першої половини 1941 рр. обидві держави ліквідували
Польщу, країни Прибалтики, а також балканські держави.
Німеччина та СРСР отримали спільні кордони.
Німеччина напала на СРСР 22 червня 1941 р. До кінця
1942 р. Червона Армія відступала. Союзники СРСР США та
Велика Британія підтримували Радянський Союз технікою та
продуктами харчування через порти Мурманськ та Архангельськ.
22 червня 1941 р. німецька армія на Сході мала такий склад:
група армій «Південь» – головнокомандувач Г. фон Рундштедт,
у складі із 6-ої армії фельдмаршала В. фон Райхенау, 11-ої армії
генерал-полковника О. фон Шоберта, 17-ої армії генерала піхоти
К. фон Штюльпнагеля та 1-ої танкової групи генерал-полковника
Е. фон Клейста. Усього в групі армій «Південь» нараховувалось
29 піхотних, 5 танкових, 4 моторизованих дивізії, а також 14
дивізій з Румунії.
Група армій «Центр» – головнокомандувач фельдмаршал
Ф. фон Бок, складалася з 2-ої армії генерал-полковника М. фон
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Вейхса, 4-ої армії фельдмаршала Г. фон Клюге, 9-ої армії генералполковника А. Штрауса, 2-ої танкової групи генерал-полковника
Г. Гудеріана та 3-ої танкової групи генерал-полковника Г. Гота.
Всього в групі армій «Центр» нараховувалося 31 піхотна дивізія,
9 танкових, 7 моторизованих та 1 кавалерійська дивізія.
Група армій «Північ» – головнокомандувач фельдмаршал В.
фон Лееб, складалася з 16-ої армії генерал-полковника Е. Буша,
18-ої армії генерал-полковника Г. фон Кюхлера та 4-ої танкової
групи генерал-полковника Е. Гепнера. Всього в групі армій
«Північ» нараховувалося 20 піхотних дивізій, 3 танкові та 3
моторизовані дивізії.
Німеччині вдалося захопити Україну, Білорусь, Прибалтику,
частину земель європейської Росії за півроку. Війська армії СРСР
не зуміли організувати належну оборону на жодній ділянці
фронту у цей час. Негативну роль у неспроможності армії СРСР
у перші місяці війни відіграло й те, що значна частина вищого
командного складу армії була репресована владою, також
застосування тактики «випаленої землі» при відступі з України.
Волинська земля була однією з найбільш постраждалих під
час війни. За три роки окупації нацистами тут було знищено
понад 165 тис. чол. Під час боїв на території Волині офіційно
загинуло 26 тис. воїнів, хоча історики стверджують що ця цифра
є більшою у два з половиною рази. 150 тис. волинян воювали
на фронтах в Польщі, Німеччині, Східній Прусії, Прибалтиці,
служили у військах в тилу, на трудовому фронті. Біля 5 тисяч
волинян було вивезено у віці шістнадцять, сімнадцять років на
будівництво газопроводів до далекого Сибіру.
Після основних боїв німецько-радянської війни влада
розпочала боротьбу з українським національним підпіллям, яка
продовжувалась до середини 50-х рр. XX ст.
Олена Дубень
Література:
Баграмян И. Х. Так начиналась война / И. Х. Баграмян. – Киев
: Политиздат Украины, 1988. – 446 с.
Про Волинську область – с. 81–82, 85, 86–87, 91–95, 102–103,
109–110, 115–121, 124, 136–137.
Волинь в Другій світовій війні та перші повоєнні роки :
173

Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
2016
матеріали наук. іст.-краєзн. конф. присвяч. 50-й річниці перемоги
над фашизмом. – Луцьк : Зоря, 1995. – 107 с.
Волинь у Другій світовій війні : зб. наук. та публіцист.
ст., присвяч. 60-річчю визволення Волин. обл. від фашист.
загарбників / гол. ред. та упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк : Вежа,
2004. – 252 с.
Бєляєв В. Герої перших рубежів / В. Бєляєв // Бєляєв В. Під
зорями Кремля / В. Бєляєв. – Львів, 1949. – С. 141–152.
Бойові дії на території України 1941 р. // Друга світова війна в
історичній пам’яті України: за матеріалами укр. ін-ту нац. пам’яті
/ уклад. Л. Герасименко, Р. Пилявець. – Ніжин, 2010. – С. 61–65.
Величко А. Волинь на початку Другої світової війни / А.
Величко // «Роде наш красний…» : Волинь у долях краян і
людських документах. – Луцьк, 1996. – Т. ІІ. – С. 295–301.
Воздіган А. Нацистський «новий порядок» на Волині у 1941–
1944 рр. / А. Воздіган // Минуле і сучасне Волині та Полісся:
Ковель і Ковельщина в історії України та Волині : матеріали
50 Всеукр. наук. іст. конф. присвяч. 22-й річниці Незалежності
України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права. –
Ковель, 2013. – Вип. 50. – С. 149–152.
Год 1941. Юго-Западный фронт: воспоминания, очерки. –
Львов : Каменяр, 1970. – 311 с.
Про Волинську область – с. 15–17, 24–28, 42, 54, 73–77, 78–83,
85–87, 97, 99, 120–121, 138, 166, 208–2012, 219, 128–135, 216, 240,
253–255, 289–290, 305.
Загривий Ю. Тяжкі випробування літа 1941 р. / Ю. Загривий
// Минуле і сучасне Волині й Полісся. Край на межі тисячоліть :
матеріали Х наук. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2002. – С. 256.
Кирилюк О. С. На всіх фронтах 1941–1945 : іст.-докум. нариси
/ О. С. Кирилюк, С. О. Кирилюк. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 35 с.
Корнійчук Н. Волинь у добу лихоліть / Н. Корнійчук. – Луцьк
: Волин. обл. друк., 2010. – 418 с.
Коц М. Волинь у лещатах смерті. Сторінки з життя Миколи
Коца і не тільки : публіцист.-докум. повість / М. Коц. – Луцьк :
Волин. обл. друк., 2007. – 432 с.
Литвин В. Україна в Другій світовій війні (1939–1945) / В.
Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 464 с.
Про Волинь – див. Географічний покажчик.
Ленартович О. Ю. Друга Світова війна (1939–1945 р.) / О. Ю.
174

2016
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
Ленартович, В. Кудь // Західне Полісся: історія та культура. –
Луцьк, 2012. – С. 431–509.
Між смертю і життям: війна і нацистська окупація //
Реабілітовані історією : у 27 т. Волинська область. – Луцьк, 2010.
– Кн. 1. – С. 51–75.
Петров О. П’ята армія в боях проти фашистських агресорів на
Волині (червень–липень 1941 р.) / О. Петров // Минуле і сучасне
Волині : тези доп. та повідомл. Волин. регіон. іст.-краєзн. конф. –
Луцьк, 1985. – С. 63–65.
Филь О. Дії прикордонних загонів, розташованих на території
нинішньої Волинської області, в червні 1941 року / О. Филь //
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії
краю : матеріали XXX Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. –
Луцьк, 2009. – Вип. 30. – С. 197–200.
Царук Я. Початок війни: бої в напрямку Устилуг–Луцьк (22–25
червня 1941 р.) / Я. Царук // Минуле і сучасне Волині та Полісся.
Християнство в історії і культурі Володимир-Волинського
та Волині : матеріали XLVII Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф.,
присвяч. 1025-й річниці Хрещення Київської Русі та першої
писемної згадки про м. Володимир-Волинський. – Луцьк, 2013.
– С. 249–262.
Яровенко С. Прикордонники в боях за Волинь / С. Яровенко
// Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії
краю : матеріали XXX Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. –
Луцьк, 2009. – Вип. 30. – С. 200–234
Главнічек Н. А завтра була війна… / Н. Главнічек // Волин. газ.
– 2012. – 21 черв. – С. 1, 14.
Гуртовий Г. Так починалась війна / Г. Гуртовий // Слава праці.
– 2011. – 21 черв. – С. 2.
***
Прикордонна битва 1941 // Енциклопедія історії України /
ред. В. М. Литвин. – Київ, 2011. – Т. 8 : Па–Прик. – С. 503–505.
23 ЧЕРВНЯ
75 років від часу розстрілу в’язнів Луцької тюрми
карателями радянських органів НКВС (1941)
На території колишнього Окольного Луцького замку
знаходиться монастир Бригідок ХVІІ ст. – пам’ятка архітектури
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національного значення. Пов’язана вона з сумними і трагічними
подіями в житті Луцька та всієї Волині, які увійшли в історію як
розстріл в’язнів Луцької тюрми органами НКВС 23 червня 1941 р.
З початку 1940-го року на Волині розпочалися масові
депортації та арешти. До Луцька на слідство звозили ”неугодних”
з усієї Волині. Архівні документи свідчать, що на 10 червня
1941 р. у Луцькій в’язниці утримувалося 2117 в’язнів, серед них
– патріотично налаштована молодь, активні члени Організації
українських націоналістів, священнослужителі, представники
наукової та творчої інтелігенції. Усіх арештованих планувалося
евакуювати у Вологду та Астрахань.
22 червня 1941 р. місто Луцьк було піддане бомбардуванню
з німецьких літаків. Постраждали мури Луцької в’язниці,
через які робили спроби втекти арештовані. Проти утікачів
були вислані наряди НКВС, які розстрілювали їх на місці або
повертали до в’язниці. 23 червня 1941 р. на подвір’ї Луцької
в’язниці енкаведистами розстріляно згідно доповідної записки
начальника тюремного відділення УНКВС по Волинській області
2000 ув’язнених. За спогадами очевидців, людей, які чудом
вижили під час розстрілу, Миколи Куделі, Григорія Покотила, –
загинуло біля 4000 в’язнів. На західній частині подвір’я в’язниці
знищували тих, хто був засуджений за статтями 54-11-2, тобто
за контреволюційну діяльність – українських буржуазних
націоналістів, всіх інших – на східній. Розстрілювали не тільки
осіб, щодо яких були винесені вироки про вищу міру покарання,
але й засуджені до позбавлення волі на певні терміни і ті,
щодо яких тільки розпочалось слідство. Увечері 23 і увесь день
24 червня в’язні, які вижили під час розстрілу, під наглядом
енкаведистів поглиблювали, розширювали ями-вирви від
німецьких бомб, зносячи трупи, шматки тіл, посипаючи все це
негашеним вапном.
25 червня на подвір’ї Луцької тюрми з’явились німці. 26 червня
усіх живих в’язнів відпустили на волю. За кілька днів, коли позиції
німців у Луцьку зміцнились, вони дозволили родичам загиблих
пройти до кривавих тюремних ям. Була створена комісія, яка в
липні 1941 р. за допомогою громадськості Волині забезпечила
насип над могилами, обкладання їх дерном, встановила дубові
хрести-фігури, обгородила низенькою огорожею, встановила
таблички з написами, де вказувалась кількість похованих в’язнів
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– відповідно 1200, 800, 300, 1800. З ініціативи комісії в останню
неділю серпня 1941 р. відбувся офіційний похорон жертв
розстрілу, покладання вінків і відправа панахиди.
У 1990-х роках з ініціативи громадськості в трьох місцях, де
були поховані в’язні, встановили пам’ятні знаки та меморіальні
дошки. Четверте місце, тобто на колишньому східному подвір’ї,
залишилось не означеним, оскільки вже на той час було
забудоване. Громадськістю Луцька та Волині неодноразово
ставилось питання про перезахоронення жертв розстрілу. У
2009 р. Луцька міська рада прийняла цільову міську програму
з увічнення пам’яті жертв розстрілу в Луцькій в’язниці. Восени
2009 р. на території Луцької в’язниці розпочались роботи щодо
ексгумації останків в’язнів розстріляних 22–23 червня 1941
р. Щороку в Луцьку відбувається скорботна хода від СвятоТроїцького кафедрального собору до Замкової площі. Лучани
та жителі інших областей України вшановують патріотів,
безжально розстріляних радянською владою на території
Луцької тюрми.
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75 років від часу однієї з найбільших танкових битв
Другої світової війни Луцьк – Броди – Дубно (1941)

Уже на другий день після початку радянсько-німецької
війни армія Третього Рейху захопила Володимир-Волинський і
розпочала наступ на Луцьк. Командуванню радянським фронтом
довелося діяти відповідно до ситуації. Представник Ставки,
начальник Генштабу СРСР Георгій Жуков наказав негайно
«відкинути ворога за державний кордон». Його натиск зробив
свою справу і ніхто не прислухався до думки начальника штабу
Південно-Західного фронту генерала Максима Пуркаєва. Хоча
якраз пропозиція Пуркаєва була найліпша: відвести війська та
утворити суцільну лінію оборони, привести частини в порядок і
лише згодом контратакувати.
Щоб ліквідувати німецький прорив, командувач фронтом
генерал-полковник Михайло Кирпонос прийняв рішення
завдати противникові удар силами 4-го, 15-го та 22-го
механізованих корпусів першого ешелону, а згодом 9-го, 19-го
та 8-го корпусів, яких мали підтримувати 131-а моторизована
дивізія, 1-а протитанкова артилерійська бригада та інші частини.
Але зазначені частини ще перебували в процесі висування до
лінії фронту і тому вступали в бій залежно від часу прибуття,
хаотично, без взаємної координації.
Саме за таких обставин 23 червня 1941 р. в районі Луцьк –
Броди – Дубно розпочалася одна з найбільших танкових битв
Другої світової війни – між 1-ю танковою групою армій «Південь»
Вермахту і радянськими механізованими корпусами ПівденноЗахідного фронту. З радянського боку у ній взяли участь близько
3150 танків, з німецького – майже 750 танків. Битва тривала до
29 червня 1941 р. і завершилася страшною поразкою радянських
військ. Німецький Вермахт втратив лише близько 150 танків,
Червона армія – понад 2000.
Причинами великих втрат радянських військ вважаються
відсутність прикриття авіацією (багато радянських літаків було
знищено у перші ж години війни на аеродромах першої лінії),
нескоординованість дій танкових сил з іншими родами військ,
брак досвіду командирів.
Командування Вермахту, маючи досвід польської (1939)
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та французької (1940) військових кампаній, у 1941 р. головну
ставку робило на оперативні дії невеликих за кількістю техніки
механізованих з’єднань з танків, піхоти на машинах, частин
розвідки на мотоциклах та легких танках, зведених у танкові
групи. Запорукою успішної дії цих підрозділів був постійний
радіозв’язок та прикриття авіацією. Танкові групи мали пробити
лінію оборони противника та наступати вглиб, охоплюючи
ворожі частини з флангів. Результатом ставало їх оточення та
вихід своїх військ на оперативний простір. А ще нацистське
керівництво цінувало досвідчених військових та залучало до
Вермахту навіть тих німецьких офіцерів, які, хоч і відкрито не
критикували, але по суті й не сповідували німецький націоналсоціалізм, а лише дотримувалися військової присяги.
У Червоній армії до 1940 р. також існували відносно невеликі
гнучкі танкові бригади та моторизовані дивізії, але вони були
розформовані. У 1941 р. розпочали створення великих танкових
з’єднань – механізованих корпусів, що мали налічувати понад
тисячу танків. Окрім танкових частин, до їх складу мали також
входити мотопіхота, артилерійські батареї та навіть авіація.
Однак такі великі з’єднання для ведення успішних бойових дій
потребують дуже великої злагодженості дій усіх її частин. Саме
відсутність такої злагодженості, зрештою, і стала «ахіллесовою
п’ятою» радянських механізованих корпусів під час бою в районі
Луцьк – Броди – Дубно.
Справа тут полягала у тому, що ще до початку Другої світової
війни московський диктатор Йосип Сталін репресував біля 40
тисяч радянських військових командирів різних рівнів, боячись,
аби вони не стали загрозою його комуністичному режиму.
Нові ж військові кадри не мали належної військової освіти
та практичного бойового вишколу. У ході битви з’ясувалося,
що екіпажі радянських танків мають дуже низький рівень
підготовки, особливо її бракувало механікам-водіям. Підвели
також розвідка і поганий зв’язок. А ще очевидці бою згадували,
що радянські танки, пофарбовані в яскраво-зелений колір, були
легкими мішенями, на відміну від темно-сірих німецьких.
Але була ще одна жахлива сторінка радянської поразки в
танковому бою у трикутнику Луцьк – Броди – Дубно. Тоді все
ще діяв безглуздий і злочинний наказ колишнього Наркома
Оборони СРСР Клима Ворошилова – про заборону екіпажам
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підбитих у бою танків покидати свої бронемашини. Вони повинні
були покінчити життя самогубством або живцем згоріти у своїх
танках. Інакше – розстріл прямо на місці. Отож, у битві в районі
Луцьк – Броди – Дубно тисячі екіпажів радянських танків були
змушені вчинити самогубство або були розстріляними своїми ж
тоді, коли вистрибували з палаючих танків.
Окрім того, біля 300 радянських танків просто зупинилися
під час бою через брак пального. Екіпажі цих бронемашин
у більшості танкових корпусів також розстріляли на місці.
Лише командуючий 9-го механізованого корпусу Костянтин
Рокоссовський, який незадовго до цього був повернутий до
армії з місця ув’язнення, віддав наказ у своєму корпусі не
розстрілювати принаймні екіпажі тих танків, які просто
заглохли, а не були підбиті німцями. За приблизними ж
підрахунками, у бою в районі Луцьк – Броди – Дубно загинуло
до 8 тис. радянських танкістів і, вочевидь, що майже половина їх
могла бути розстріляна своїми ж.
Страшний воєнний злочин сталінського режиму на Волині,
в районі Луцьк – Броди – Дубно, не може бути забутий. У суто
ж воєнному вимірі, поразка у цьому танковому бою призвела до
розгромного програшу прикордонної битви та поразки військ
Південно-Західного, а як наслідок – і Південного фронтів на
Правобережжі загалом. Після цого німецький Вермахт повів
наступ далі вглиб України, на Київ.
Сергій Лис
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25 ЧЕРВНЯ
80 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.).
Народився майбутній художник у селянській родині
25 червня 1936 р. в українському селі Пасіка Люблінського
воєводства (тепер Республіка Польща). Йому було 8, коли
у 1944 р. родину депортували до Радянського Союзу в
Дніпропетровську область. З 1946 р. сім’я мешкала у Луцьку.
Маючи природний хист до малювання, Леонід уже дорослим
(йому було 22 роки) прилучився до роботи художньої студії,
що діяла при Луцькому будинку культури. Її керівник, Євген
Мельничук, плекав волинські обдарування. Навчання у студії (
1958–1960 рр.), спілкування з однодумцями, серед яких були К.
Шишко, В. Караваєв, О. Корецький, визначили подальшу долю
Хведчука. Відчувши у собі творчий потенціал, він обирає дорогу
мистецтва. А здобуті у студії знання і вправність малювання
допоможуть йому вступити до Українського поліграфічного
інституту, де він заочно навчався на факультеті графіки (
1962–1968 рр.) і зміг розвинути свій талант. У 1960 р. Хведчука
запрошують до районного містечка Рожище, де він згуртовує
міцний творчий колектив художньої майстерні і працює до
1974 р. У 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. У 1974 р. Хведчук назавжди повертається до Луцька.
Його переводять на посаду головного художника Волинських
художньо-виробничих
майстерень
Художнього
фонду
УРСР. Коло його творчих занять розширюється. Тоді Леонід
Володимирович забезпечував детальне планування об’єктів
Меморіалу Вічної Слави, що споруджували у Луцьку. Він працює
над створенням вітражів для Ковельської лікарні залізничників,
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прикрашає автопавільйони області мозаїкою. Творчу діяльність
митець поєднував з викладацькою роботою – спочатку в дитячій
районній студії Рожища, а потім, у 1997–2001 рр., у Волинському
культосвітньому училищі.
Художні інтереси Хведчука охоплюють і живопис і графіку.
Але передусім він відомий як графік і майже до початку 1990х років працював та виставлявся в галузі графіки. Перші
експоновані ним праці з’явилися на зональній виставці молодих
художників у Львові (1966) , а далі з кожним роком збільшується
кількість робіт і кількість виставок, де вони експонувалися .
Москва, Варшава, Орел, Київ, Львів, Мінськ, Полтава, Брест,
Хелм, Луцьк, Ковель, Замосць – неповний перелік міст, де
з успіхом демонструвались його твори. Доробок Хведчука
складає кілька сотень графічних аркушів та живописних
полотен. Його графіка демонструє зацікавленість художника
різними матеріалами і техніками, у яких може працювати
майстер, відшукуючи сприятлеві можливості для втілення ідей,
настроїв, образів. Та найчастіше він звертається до традиційної
гравюри на лінолеумі. Визначаються характерні риси його
індивідуальної манери, художнього почерку. Образотворча мова
Хведчука конкретна та правдива. Його лінорити характеризує
міцний конструктивний рисунок, впевнений рішучий штрих. У
майстра – загострене відчуття 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 роки минулого
століття поряд з радянським сьогоденням, революційною
історією, ленініаною, які стали головними темами робіт
багатьох художників того часу, Хведчук виявляв зацікавлення
антивоєнною тематикою. Він відтворює сторінки історичного
минулого України, її пам’ятки. Митцю ніби вдалося зазирнути
в глибину століть і домогтися переконливої конкретності
в зображенні певної історичної епохи – серія «Збережемо
пам’ятки історії і архітектури» (1970–1972). Його графічні
аркуші утворюють яскраву панораму народного життя. Тут і
новобудови, і священна пам’ять про рани, втрати Другої світової
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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», «Протест»; «Пам’ять»;
«Двоє»; «Село в долині»; «Старий Львів»; «Острог»; «Волинський
краєвид»; «Куточок Любліна»). Рідко звертався Хведчук до
портрета. Проте можливості його як митця у цьому жанрі були
досить високими. Є у нього кілька графічних портретів Лесі
Українки і Тараса Шевченка, російського поета Олександра
Пушкіна і державного діяча Польщі ХV1 ст. гетьмана Яна
Замойського. Виконаний у техніці гратажу портрет Замойського
було відзначено ХХ міжнародним пленером у Краснобродах
(Польща, 2004) і включено до видання, присвяченого гетьману.
Значною сферою творчих устремлінь митця була ілюстрація.
Саме в галузі книжкової графіки його внесок досить великий.
Хведчук оформив та проілюстрував книги Олександра
Богачука, Йосипа Струцюка, Валентина Кузьменка, Василя Гея,
Лідії Засадко, Михайла Хижка, Олени Криштальської, Миколи
Онуфрійчука, альманах «Світязь», журнал «Волинь», видання,
присвячені Лесі Українці .В його доробку ілюстрацій багато
творів, яким притаманна самобутність та емоційність. Вони –
чудове доповнення до літературних першоджерел.
Зразком ставлення митця до життєвої правди стали ілюстрації
до книги Олександра Богачука «Стогін землі», яку присвячено
спаленому селу Кортеліси Ратнівського району. Гонорар за
видання книги (Львів, «Каменяр», 1983) обидва автори (Богачук
і Хведчук) передали до Фонду миру. Виразність ілюстрацій
Хведчука досягається вмінням художника зосередити увагу на
нечуваній в історії людства трагедії, на жахіттях війни, смерті ні
в чому не винних жертв. Він з усією пристрастю митця розкриває
жорстокість, антигуманну сутність нацизму.
В останнє десятиліття художник віддає перевагу живопису.
Працює на пленері. Його полотнам притаманна деяка
містичність («Повінь у листопаді», «Рожевий серпанок», «Зона»,
«Перший сніг», «Ранок»). Майстер немов змінює плин часу в цих
напівфантастичних краєвидах, в яких проявилися риси різних
художніх течій.
Творчість Леоніда Володимировича Хведчука є вагомим
набутком національного мистецтва другої половини ХХ ст.
Тамара Левицька
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2 ЛИПНЯ
50 років від дня відкриття в м. Луцьку відділення
загальнотехнічного факультету Київського автодорожнього
інституту, нині Луцький національний
технічний університет
(1966)
Луцький національний технічний університет – один з
наймолодших вищих навчальних закладів України. Його
історія розпочалася у 1966 р., а саме 2 липня, коли у м. Луцьку
було відкрито відділення загальнотехнічного факультету
Київського автомобільно-дорожнього інституту. Ініціаторами
цієї ідеї були Микола Васильович Романюк – директор Луцького
автомобільного заводу та Євген Петрович Вериженко – ректор
Київського автомобільно-дорожнього інституту (КАДІ).
Очолив відділення загально технічного факультету КАДІ Д.М.
Коновалюк. Перший набір студентів склав 105 осіб.
1 вересня 1968 р. відділення реорганізоване у Луцький
загальнотехнічний факультет Київського автомобільнодорожнього інституту. З 1 серпня 1971 р. факультет
підпорядкований Львівському політехнічному інституту.
Перший випуск студентів із 102 осіб, які закінчили три курси
і були переведені на другий етап навчання, відбувся 1 липня
1969 р.
2 вересня 1975 р. Луцький загальнотехнічний факультет
реорганізований у Луцьку філію Львівського політехнічного
інституту, що нараховувала два факультети та чотири кафедри, на
яких здійснювалася підготовка інженерно-технічних кадрів з 12ти спеціальностей. Першим директором був І. М. Хорольський –
кандидат технічних наук.
Відповідно до наказу від 31 грудня 1975 р. деканом
загальнотехнічного факультету ЛФЛПІ призначено старшого
викладача Божидарника Віктора Володимировича.
У 1976/1977 навчальному році відбулося відкриття
наскрізної підготовки інженерів зі спеціальності «Технологія
машинобудування, металорізальні верстати та інструменти»
на заочній формі навчання, а на денній – зі спеціальності
«Промислове та цивільне будівництво». У 1978 р. відкрилася
кафедра технології машинобудування. У 1979 р. відбувся перший
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випуск інженерів-механіків, а в 1981 р. інженерів-будівельників.
Станом на 1985 р. він мав чотири факультети, десять
кафедр. Всього у філії навчалося 3074 студентів: 544 – на
машинобудівельному (денна форма навчання), 693 – на
технологічному (денна форма навчання ); 676 – на вечірньому;
1161 – на загально технічному (заочна форма навчання). У цьому
ж році відбувся п’ятий випуск інженерів-будівельників і сьомий
випуск інженерів-механіків – на загальнотехнічному факультеті,
другий випуск інженерів-механіків на вечірньому факультеті.
Навчальний процес забезпечувало 127 викладачів, з них 57 –
мали вчені степені і звання. Філіал мав 5 навчальних корпусів, 33
аудиторії, 29 предметних кабінетів і лабораторій, два читальних
зали, їдальню, гуртожиток на 643 місця.
У 1991 р. Постановою Ради Міністрів Української РСР
від 1 квітня 1991 р. №78 на базі Луцького філії Львівського
політехнічного інституту був організований Луцький
індустріальний інститут. Луцький індустріальний інститут
(ЛІІ) – державний вищий навчальний заклад, один із центрів
інженерної освіти, науки і культури, структурна ланка системи
безперервної освіти. Найважливішими завданнями інституту
були визначені орієнтація характеру і змісту освіти на
самостійність особистості як передумови її загальної культури,
світогляду, моральної, етичної і екологічної впевненості,
реалізація потреби особистості в інтелектуальному, культурному
і духовному розвитку, створення умов для професійного росту
і самовдосконалення, підготовка спеціалістів з вищою освітою,
які поєднують в собі високопрофесійну компетентність,
моральні якості та культуру, розвиток фундаментальної та
прикладної науки в тісному зв’язку з навчальним процесом,
поширення знань та досягнень науки і техніки серед населення,
підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,
розповсюдження економічних, юридичних, екологічних і інших
наукових і політичних знань серед населення, підвищення
його загальноосвітнього і культурного рівня, розвиток зв’язків
з зарубіжними вузами, підприємствами і організаціями в
галузі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
спеціалістів, спільного проведення досліджень, науковий пошук
форм і методів організації, а також нового змісту всіх сфер
життєдіяльності інституту. До складу інституту увійшли чотири
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факультети – технологічний і машинобудівний з денною формою
навчання, вечірній та заочний. Ці факультети охоплювали 13
кафедр.
Наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти
УРСР від 10 червня 1991 р. ректором Луцького індустріального
інституту та головою вченої Ради інституту призначений
кандидат фізико-математичних наук, доцент Божидарник В. В.,
який з 1977 р. незмінно керував вузом.
На виконання Закону України «Про освіту», з метою втілення в
життя принципів єдності, наступності і різноманітності системи
підготовки спеціалістів, більш ефективного використання
науково-педагогічного потенціалу, навчально-лабораторної
і наукової бази навчальних закладів Волинського регіону,
наказом Міністерства вищої освіти України від 13 березня
1992 р. № 51 з 25 березня 1992 р. було організоване Волинське
регіональне навчально-наукове об’єднання «Індустрія» на
базі Луцького індустріального інституту, Нововолинського
електромеханічного технікуму, Ковельського машинобудівного
технікуму, Володимир-Волинського технікуму гідромеліорації
і механізації сільського господарства, Луцького вищого
професійного училища-технікуму та затверджене Положення
про Волинське регіональне навчально-наукове об’єднання
«Індустрія» (ВРННО «Індустрія»).
Вищим органом управління ВРННО «Індустрія» є Рада
об’єднання, в склад якої входять ректор інституту і директори
технікумів, проректори і заступники директорів і представники
нових структурних підрозділів. Головою Ради був визначений
ректор Луцького індустріального інституту (Божидарник
В. В.), який здійснював керівництво діяльністю об’єднання,
вносив пропозиції Раді, рішення якої були обов’язковими для
всіх підрозділів навчальних закладів об’єднання, видавав на їх
основі відповідні накази і розпорядження та щорічно звітував
Раді об’єднання про результати його діяльності. Методичне
керівництво навчальним процесом об’єднання здійснювала
методична рада на чолі з проректором інституту по навчальній
роботі.
Ураховуючи потребу в кадрах вищої наукової кваліфікації
галузей народного господарства, наявність необхідного науковопедагогічного потенціалу і матеріально-технічної бази, наказом
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Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 03
жовтня 1991 р. № 208 з 1991 р. відкрито аспірантуру при Луцькому
індустріальному інституті з наступних спеціальностей: 01.02.04.
– механіка деформованого твердого тіла; 01.04.10 – фізика
напівпровідників і діелектриків; 05.01.01 – прикладна геометрія
та інженерна графіка; 05.02.06 – автомати в машинобудуванні;
05.03.01 – процеси механічної і фізико-технічної обробки,
верстати та інструменти; 05.05.03 – автомобілі і трактори; 05.09.01
– електричні машини; 05.09.03 – електротехнічні комплекси
та системи, включаючи їх керування і регулювання; 05.16.06
– порошкова металургія і композиційні матеріали; 05.20.01
– механізація сільськогосподарського виробництва; 05.23.17
– будівельна механіка; 05.16.01 – металознавство і термічна
обробка металів; 08.00.05 – економіка, планування, організація
управління народним господарством та його галузями. Для
організації і проведення вступу до аспірантури виділено 23
місця, у тому числі 13 – з відривом від виробництва. Станом на
1992 рік затверджений план прийому в аспірантуру в кількості 23
місця (з них 7* – з відривом від виробництва, 16** – без відриву
від виробництва) по галузям наук: 01.00.00 – фізико-математичні
- 1*/2**; 05.00.00 – технічні – 6*/12**; 08.00.00 – економічні – 0*/2**.
У цьому ж 1992 році план прийому в аспірантуру з відривом
від виробництва збільшений ще на шість одиниць за рахунок
зменшення на аналогічну кількість місць плану прийому
в аспірантуру без відриву від виробництва, у тому числі за
галузями: 01.00.00 – фізико-математичні – 1, 05.00.00 – технічні
– 3, 08.00.00 – економічні – 2.
На 1993 рік затверджений план прийому до аспірантури на
27 місць (з них 16 з відривом від виробництва, 11 без відриву
від виробництва), на 1994 рік – 21 місце (з них 12 з відривом від
виробництва, 9 без відриву від виробництва), на 1995 рік – 25
місць (з них 18 з відривом від виробництва, 7 без відриву від
виробництва).
Із 1995 р. інститут перейшов до багаторівневої системи
організації навчального процесу. Впроваджено програми
підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра за різними
напрямками техніки та економіки.
У 1997 р. інститут нараховував шість факультетів та 22 кафедри
і готував інженерно-технічні кадри з 17-ти спеціальностей. На
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підставі рішення Державної акредитаційної комісії від 09.ХІІ.97
(протокол №11) отримав найвищий IV рівень акредитації. Згідно
з Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 1997 р.
№ 1463 вуз набув статус університету і назву Луцький державний
технічний університет (ЛДТУ).
11 квітня 2008 р. Указом Президента України № 335/2008,
ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання
результатів діяльності Луцького державного технічного
університету, його вагомий внесок у розвиток національної
освіти і науки, Луцькому державному технічному університету
надано статус національного.
Любов Коць
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2–10 ЛИПНЯ
75 років від часу створення Відділу окремого призначення
імені Євгена Коновальця і проголошення у Луцьку
відновлення Української Держави (1941)
Після початку радянсько-німецької війни підготовлені
Похідні групи ОУН (б) розійшлися територією України,
намагаючись перехопити в німців ініціативу щодо створення
місцевих адміністрацій та міліції. Окрім того, вони готувалися
до проголошення відновлення незалежності України. При
підтримці батальйону «Нахтігаль» на чолі з Романом Шухевичем
30 червня 1941 р. у Львові ОУН (б) проголосила Акт відновлення
Української Держави, а 3 липня створила Українське Державне
Правління під головуванням Ярослава Стецька. Акт підтримав
і предстоятель Української Греко-Католицької Церкви
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митрополит Андрій Шептицький. Все це стало несподіванкою
для німців, які бачили Україну своєю повністю підконтрольною
колонією. Тепер же націоналісти заявили, що український народ
є законним господарем на своїй землі.
Наприкінці червня 1941 р. члени ОУН (б) прибули і до Луцька.
Тут вони почали формувати Відділ окремого призначення імені
Євгена Коновальця, який, так само як батальйон «Нахтігаль»
у Львові, мав перехопити у німців ініціативу щодо створення
місцевої адміністрації. Фактично ж ВОП імені Євгена Коновальця
постав 2 липня 1941 р., коли його очолив колишній поручник
польської армії, член ОУН (б) Матвій Мелешко («Вірлик»).
Узагалі-то Матвій Мелешко направлявся з Похідною групою до
Чернігова як майбутній його комендант від імені Української
Держави, але у зв’язку з неможливістю перейти радянськонімецький фронт був перенаправлений до Луцька.
Питаннями набору до ВОП імені Євгена Коновальця
опікувався член ОУН (б) Віталій Рафальський («Дід), який
ще у 1930-х роках був членом Луцького повітового проводу
ОУН. Організаційні справи взяв на себе Степан Коваль
(«Юрій Рубащенко»). Адже він одним з перших українських
націоналістів, ще наприкінці червня 1941 р., прибув до Луцька.
Саме він залучив до складу ВОП імені Євгена Коновальця інших
членів ОУН (б) та її симпатиків, які прибули до волинського
обласного центру вже у липні 1941 р.: Олександра Косаревича,
Григорія Кузьму, Івана Посполітака та інших.
На початку липня 1941 р. ВОП імені Євгена Коновальця
складався з однієї чоти (чотирьох роїв) та налічував 50 чоловік
особового складу. Протягом же місяця його чисельність зросла
вдвічі. Військовими інструкторами ВОП імені Євгена Коновальця
були колишні офіцери Армії УНР, а деякі предмети викладали
цивільні вчителі (професор Богуславський, професор Іваненко
та інші). Курсанти проходили організований за програмою ОУН
(б) вишкіл, що давав початкове знання про державний устрій,
обов’язки народного міліціонера, військову дисципліну тощо.
За спогадами, в один з липневих днів 1941 р. на майдані
біля Луцького кафедрального собору Святої Трійці члени ВОП
імені Євгена Коновальця проголосили у Луцьку відновлення
Української Держави. Очевидно, це сталося як реакція на
створення у Львові 3 липня 1941 р. українського уряду на чолі
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з Ярославом Стецьком. Та німці не збиралися миритися з
українською владою ні у Львові, ні у Луцьку, ні деінде. Вже 5 липня
1941 р. гестапо заарештувало Голову ОУН (б) Степана Бандеру.
Від нього нацисти вимагали в обмін на свободу скасувати Акт
відновлення Української Держави. Та очільник ОУН (б) рішуче
відмовився це робити.
Визначною подією стало визнання 10 липня Акту відновлення
Української Держави луцьким православним єпископом
Полікарпом Сікорським. На той час владика Полікарп де-факто
був предстоятелем українського православ’я (де-юре він очолив
відроджену Українську Православну Автокефальну Церкву
24 грудня 1941 р.), то ж його підтримка для ОУН (б) була дуже
важливою. В своєму «Пастирському листі» луцький єпископ
зазначив, що нарешті: «Сповнилася наша віковічна мрія. У
городі князя Льва з радіовисильні несеться над нашими горами,
нивами, ланами, над нашою так густо зрошеною кров’ю землею
радісна вістка: проголошено незалежну Українську Державу
(…) Призиваю на весь Український Нарід і його державний
уряд всемогуче Боже благословенство». Через два дні, 12 липня,
владика Полікарп Сікорський разом з протоієреєм Степаном
Грушком прямо під час богослужіння в Луцькому кафедральному
Свято-Троїцькому соборі привселюдно оголосили про свою
підтримку Акту відновлення Української Держави.
Та вже 11–12 липня айзацгрупою СС на чолі з професором
Баєром з Головного Штабу Рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера
були заарештовані Ярослав Стецько, Лев Ребет та більшість
інших членів Українського Державного Правління. Приблизно
тоді ж у Луцьку гестапівці арештували керівника ВОП імені
Євгена Коновальця Матвія Мелешка, а також кількох його
військових інструкторів, колишніх офіцерів Армії УНР і
професора Богуславського, який викладав цивільні предмети
у ВОПі. Їх після допиту доправили до в’язниці «Монтелюпіх» у
Кракові.
Зрештою, під тиском німецької адміністрації 11 серпня
ВОП імені Євгена Коновальця було реорганізовано у Школу
Української народної міліції. Але арешти українських
націоналістів німецькою окупаційною владою й надалі тривали.
Тож у вересні 1941 р. на своїй конференції ОУН (б) офіційно
визнала німецьких нацистів ворогами Української Держави,
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нарівні з російськими комуністами. В цьому ж місяці німецька
окупаційна влада ліквідувала луцьку Школу УНМ. Та все ж на її
місці постала офіційно аполітична Сільськогосподарська школа,
в якій оунівці ще більше року таємно продовжували воєнний
вишкіл, незважаючи на регулярні арешти німцями її членів.
Чимало вихованців ВОП імені Євгена Коновальця, Школи УНМ
та Сільськогосподарської школи (узагальнено їх називають
Луцьким вишкільним куренем) потім стали командирами різних
рівнів створеної у 1942 р. Української Повстанської Армії.
Сергій Лис
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80 років від дня народження О. І. Петрика – українського
вченого біолога і педагога (1936)

Петрик Омелян Іванович народився 3 липня 1936 року в с.
Михайлевичі Дрогобицького району Львівської області. Після
навчання в школі в 1954 р. поступив на лікувальний факультет
Львівського державного медичного інституту.
З 1960 р. після закінчення навчання працював хірургомординатором Луцької центральної міської лікарні. В 1972 р.
захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата
медичних наук на тему: «Изменение показателей свертывающей
и антисвертывающей систем крови у больных острым
аппендицитом». З жовтня 1972 р. Омелян Іванович працює
у Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі
Українки на посаді викладача медичної підготовки та цивільної
оборони, а з жовтня 1975 р. завідує кафедрою цивільної оборони
та медичної підготовки, а також виконує обов’язки доцента
кафедри цивільної оборони і медичної підготовки. У червні 1991
р. отримує звання професора медичних знань і охорони здоров’я
дітей.
Омелян Іванович Петрик з 1960 р. член Науково-методичної
ради з охорони здоров’я Міністерства освіти та науки України,
автор 260 наукових праць. Також він є відмінником охорони
здоров’я та народної освіти України, почесним професором
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, в якому викладає такі дисципліни: «Основи медичних
знань», «Основи валеології», «Пластична анатомія», «Педіатрія»,
«Судова медицина та психіатрія».
Результатом багаторічної роботи над темою «Професійна
валеологічна підготовка студентів вищих навчальних закладів
України для формування мотивацій до здорового способу життя»
є десять підручників та посібників, написаних одноосібно та у
співавторстві. Серед них такі видання, як «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 та
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гігієни в дошкільних закладах».
Викладацьку працю вчений поєднує з науково-методичною
роботою. Він є упорядником тестів для поточного підсумкового
контролю знань студентів із таких предметів, як основи
медичних знань, пластична анатомія, охорона праці, основи
валеології, безпека життєдіяльності, цивільна оборона, судова
медицина, психіатрія.
Оксана Гаврилюк
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13 ЛИПНЯ
90 років від дня народження Б. М. Карабуліна
(1926–2012) – українського художника
Карабулін Борис Миколайович – видатний художник-реаліст
Волинського краю. Народився 13 липня 1926 р. в місті Вологда
в Росії. З раннього шкільного віку захопився образотворчим
мистецтвом. Бажання стати художником було головною мрією
його складного дитинства, нелегкої юності.
У 1943 р. Бориса Карабуліна було призвано до Червоної Армії.
Потрапити на фронт не вдалося. Разом з іншими однолітками
залишився працювати на військовому заводі в Ленінграді, де
пережив блокаду.
У кінці 1940-х років доля закинула митця у місто Алма198
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Ата в Казахстані. Працюючи у художньо-оформлювальних
майстернях, він у 1950 р. робить спробу вступити на навчання до
місцевого художньо-театрального училища, але не проходить за
конкурсом. Бажання вчитися, стати професійним художником
було настільки сильним, що в 1950–1952 рр. Борис Карабулін
відвідує заняття в училищі вільним слухачем. За ці неповні
два роки він здобув основи професійної грамоти художника.
Наполегливо працюючи самостійно, удосконалював рівень
майстерності. Своїми учителями і наставниками нині вважає
художників-класиків Івана Шишкіна, Василя Полєнова, Олексія
Саврасова, Івана Айвазовського. Творчість цих митців стала
головним орієнтиром у його діяльності.
Із 1952 р. Борис Карабулін проживає у Луцьку. Бере активну
участь у заснуванні та розбудові першої мистецької організації
в області – Товариства волинських художників – разом із І.
Даньшиним, Дмитром Латишевим, Миколою Дімуном, Андрієм
Ніколаєнком, Петром Сензюком. Працює оформлювачем
майстерень Товариства. За цей період декілька разів обирався
головою товариства художників у Луцьку та ВолодимиріВолинському. Працює над компартійними замовленнями, хоча
членом партії не став, займається розписами храмів. У 1960
р. Борис Миколайович стає одним із ініціаторів створення в
Луцьку художньо-виробничих майстерень Художнього фонду
УРСР.
У 1970-х роках регулярно виставляв свої роботи на виставках
у місті, області та республіці. Зокрема, у 2005 та 2009 рр. творчий
доробок майстра було представлено на двох персональних
виставках в м. Луцьку. Багаторічна натхненна творча праця,
внесок у розвиток українського мистецтва були високо оцінені
краянами – у 2007 р. Борис Миколайович Карабулін стає
лауреатом обласної мистецької премії імені Йова Кондзелевича.
14 січня 2012 р. життя митця обірвалось. Похований Б. М.
Карабулін на міському кладовищі у селі Гаразджа, що біля
Луцька.
Доробок майстра – скульптура, твори декоративноприкладного мистецтва і велика кількість полотен олійного
живопису розпорошені по приватних колекціях, музейних
зібраннях. Частина з них знаходиться у Волинському
краєзнавчому музеї. Це зворушливі картини на побутову тему,
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витончені пейзажі («Полісся», «Березнева відлига», «Околиці
Ялти», «Чайки над морем», «Волинська далечінь» та інші),
об’ємні панорами історичної тематики («Наливайко біля замку
Любарта» тощо). У кожній із цих робіт Борис Карабулін як
справжній художник-реаліст намагався досягти максимальної
правдивості.
Оксана Силюк
Література:
Гуменюк Н. І крапля сонця поміж фарб… // Віче. – 2007. – 2–8
серп. – С. 7.
***
Навроцька З. Карабулін Борис Миколайович // Енциклопедія
Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка. –
Київ, 2012. – Т. 12 : Кал-Киї. – С. 276.
Навроцька З. 13 липня 80 років від дня народження Б. М.
Карабуліна (1929) – українського художника // // Календар
знаменних і пам’ятних дат Волині на 2006 рік / упр. культури і
туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім.
Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. –
Луцьк, 2005. – С. 119–120.
25 ЛИПНЯ
150 років від дня народження М. П. Левицького
(1866–1932) – українського письменника
і громадського діяча
Модест Пилипович Левицький народився 25 липня 1866 р. в селі
Вихилівці на Поділлі. Ріс і виховувався в поміщицькій українській
демократичній родині, в якій рідна мова була панівною, але
шанувалися й іноземні: розмовляли німецькою, французькою,
польською; розумілися на музиці, любили літературу. Нахил до
літературної творчості виявився у Левицького рано: у 15 років
гімназист видав свою першу збірку оповідань «Граф Мотика».
Після закінчення Кам’янець-Подільської гімназії вступив на
історико-філологічний факультет Київського університету, 1888
р. перейшов на медичний факультет.
Лікарську практику Модест Левицький почав на Волині,
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в Ковелі, на посаді земського лікаря. Брав участь у боротьбі зі
спалахом холери на Волині.
Недалеко від Ковеля, в Колодяжному, жила родина Косачів,
з якими Левицькі заприятелювали. Модест Пилипович
спілкувався з Оленою Пчілкою, Лесею Українкою, яка
потребувала його лікарської допомоги.
1896 р. Левицькі переїхали на Поділля. У містечку Окна
Модест Пилипович продовжував працювати земським лікарем.
Друкуватися почав 1901 р. в журналі «Киевская старина». Його
оповідання виходили також у «Літературно – науковому віснику»,
«Новій Громаді», «Раді». Видавав популярно – просвітницькі
брошури на медичні і мовознавчі теми. 1907 р. вийшла його
збірка «Оповідання».
До 1917 р. сім’я Левицьких проживала в Білій Церкві. У
роки української державності Модест Пилипович працював
урядовцем в апараті Міністерства шляхів УНР на посаді
директора культурно-просвітницького департаменту, був
головним санітарним лікарем залізниць України. У 1919 –
радником, потім головою української дипломатичної місії у
Греції. У більшовицьку Україну Левицький не повернувся.
Жив у Польщі, в Тарнові; 1922 р. переїхав до Чехії, працював у
Господарській Академії в Подєбрадах. 1927 р. з онуком Василем
переїхав до Луцька. Оселився спочатку в будинку адвоката
Г. Степури по вулиці Квітковій (Красне), згодом переїхав на
Яровицю (нині вулиця Івана Франка).
Працювати Модест Пилипович почав у Луцькій українській
гімназії з 1927 р.; у той час цей навчальний заклад знаходився на
вулиці Сенкевича (нині Богдана Хмельницького). У червні 2003
р. на будинку колишньої Луцької української гімназії відкрито
меморіальну дошку (скульптор Ірина Дацюк).
Модест Пилипович Левицький був душею гімназії, її добрим
духом. Діти з любов’ю називали його «Дідусь», а землякисучасники – «батьком Волині». Крім української мови, він читав
етику, учив дітей грі на бандурі, розповідав їм про Лесю Українку.
Як гімназійний лікар дбайливо лікував учнів, часто купуючи для
них ліки за власні гроші. Організував музей народної творчості і
народного мистецтва, для якого зібрав велику колекцію писанок.
1930 р. Луцька українська гімназія змінила адресу, переїхавши
у власне приміщення на вулицю Плоцьку, 20 (нині вулиця
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Гаврилюка). Тут на початку червня 1932 р. Модест Пилипович
провів свій останній урок. Лікар широкої кваліфікації
(земський!), він сам визначив свій діагноз (заворот кишок),
відмовився від операції, бо не витримало б серце, і 16 червня
відійшов на вічний спочинок.
Оповідання «Тяжка дорога» датоване 1928 р., отже, воно
написане в Луцьку. Тяжка дорога випала Модесту Левицькому в
житті. Але він ішов нею гідно, не залишаючи «зерна неправди за
собою». Тому вона й привела його до Слави.
Наталія Пушкар
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еліти України та Волині: матеріали XXXIII Всеукр. іст.-краєзн.
наук. конф., присвяч. 160-річчю від дня народження Олени
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дод. до альм. «Український вісник». – 2007. – № 41. – С. 36–51.
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пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : О. Левчанівська, М. Левицький / Р. Пріма
// Яровиця. – 2014. – № ½. – С. 155–159.
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історії України. – Київ, 2009. – Т. 6 : Ла-Мі. – С. 89–90.
Пушкар Н. 25 липня 140 років від дня народження М.
П. Левицького (1866–1932) – українського письменника і
громадського діяча / Н. Пушкар // Календар знаменних і
пам’ятних дат Волині на 2006 рік / упр. культури і туризму Волин.
ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ;
ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2005. – С.
126–131.
28 ЛИПНЯ
80 років від дня народження Я. Н. Димнича
(1936–1986) – волинського краєзнавця і педагога
Ярослав Назарович Димнич (1936–1986) – краєзнавець і
педагог, автор численних публікацій і виступів на радіо, його
цікавила історія рідного краю і визначні особистості, пов’язані
з Волинню. Активно займався пошуком мікротопонімів
Горохівщини.
Народився Я. Н. Димнич 28 липня 1936 р. в м. Горохові у
родині дослідника фольклору та етнографії, педагога Н. Я.
Димнича. Дім Димничів був своєрідним осередком культури
горохівської інтелігенції, тому не випадковим є той факт,
що сталінські репресії не оминули цю родину. У 1946 р. Н. Я.
Димнич був заарештований і висланий до Казахстану в табір для
політв’язнів. Це мало відповідні наслідки. По закінченні школи
у 1952 р. Ярослав став студентом Львівського медінституту, але
був відрахований з першого курсу як син «ворога народу».
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У 1953 р. Я. Н. Димнич вступив до Луцького педінституту
імені Лесі Українки, де здобув спеціальність вчителя української
мови, літератури та історії. Будучи студентом, займався
дослідницькою роботою, брав участь у студентських наукових
конференціях. З 1958 р. працював у Луцькій СШ №3 вчителем
історії, музики та співів, згодом закінчив Луцьке музучилище.
Колеги, друзі та учні знали Ярослава Назаровича як прекрасного,
обдарованого, захопленого своєю справою педагога. Вже тоді у
нього пробудився інтерес до краєзнавства, намагався прищепити
молодому поколінню цікавість до народних звичаїв і традицій.
Багатою скарбницею для Я. Н. Димнича стала Горохівщина.
Почав свої краєзнавчі пошуки з розмов із старожилами. Щороку
приїжджаючи у відпустку до Горохова, він вирушав у експедиції
по селах, де збирав топографічний, етнографічний матеріал.
Вів ретельні записи найрізноманітніших оповідей про минуле,
вказував чіткі дані про їх інформаторів, фіксував свої враження.
Зустрічі з мешканцями Горохова привели до зацікавлення
мікротопонімікою містечка і створення відповідної карти.
Копітка праця з збирання мікротопонімів Горохівщини
мала згодом вилитися у створення топонімічного словника
Горохівщини. На жаль, вона не була завершеною, побачила світ
тільки публікація «Топоніми Горохова» (1979 р.).
Згодом Я. Н. Димнич почав досліджувати історію горохівських
ремісників, а там і самого містечка. Пошуки цікавих старожилів
дуже швидко вийшли за межі Горохова і поширились чи не на
всю південно-східну Волинь. Розшуки топонімів привели до
ще однієї теми дослідження – напрямків старожитніх шляхів.
Також займався пошуком «волинських шляхів» Петра I, Лесі
Українки, Івана Франка.
Більшість публікацій Я. Н. Димнича присвячені історії Волині
та Горохівщини. Починаючи з 1980 р. у місцевій пресі з’являються
матеріали краєзнавця: «Загадковість «Катеринівських гір», «Як
Горохів став містом», інші.
Я. Н. Димнич був включений у склад авторів, які працювали
над «Історією Волині». Опрацював майже все, що було
надруковано про Волинь, працював у бібліотеках Львова, вивчав
твори польських і чеських авторів про Волинь. Після написання
своєї частини розділу даної праці приступив до створення
концепції історії Волині.
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Значне місце у творчості Я. Димнича займає уточнення
географії подій, згаданих у Галицько-Волинському літописі.
Після опублікування цього літопису сучасною мовою виникло
багато запитань щодо уточнення на місцевості давніх назв. Із
цього питання відомий знавець давньої літератури, перекладач і
автор приміток до літопису Леонід Махновець звертався саме до
Ярослава Димнича.
Життя Я. Н. Димнича обірвалося раптово 19 липня 1986
р. Багато записів залишились незавершеними, але саме вони
свідчать про значний внесок дослідника у вивчення минувшини
рідного краю.
Лариса Пальоха
Література:
Легкун О. Збирачі фольклору на Кременеччині / О. Легкун, Г.
Чернихівський // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна
культура –шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-практ. конф
: зб. наук. пр. / ред. А. Силюк, Є. Ковальчук, Н. Гатальська, М.
Мігас, Г. Бондаренко. – Луцьк, 2003. – Вип. 11. – С. 30–32.
Пясецький В. Димнич Ярослав Назарович (1936–1986)
краєзнавець, дослідник історії Горохівшини / 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 XXXI
Всеукр. наук.-практ. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 2009. – Вип. 31. –
С. 313–324.
Семенюк Л. Дослідження фольклору Волині у XIX–XX cт.
/ Л. Семенюк, Л. Семененко // Волинь у житті та творчості
письменників : зб. наук. пр. / упоряд. Н. Г. Сташенко. – 2-ге вид.,
доп. і перероб. – Луцьк, 2007. – С. 71–75.
Чучман Л. Димничі / Л. Чучман // Чучман Л. Горохів : іст.краєзн. нарис. – Луцьк, 2001. – С. 141–143.
***
Пясецький В. 28 липня 70 років від дня народження Я. Н.
Димнича (1936–1986) – вчителя, краєзнавця, дослідника історії
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Волині на 2006 рік / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин.
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краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є.
І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. – Луцьк, 2005. – С. 134–136.
ЛИПЕНЬ
75 років з часу створення Торчинського
антигітлерівського підпілля
(1941)
Підпілля у Торчині і Торчинському районі, як свідчать наявні
матеріали, було організовано у перші тижні німецько-радянської
війни, в липні 1941 р. Спеціальних досліджень цього питання
не проводилося. Відомості про торчинське підпілля можна
почерпнути хіба у дослідженнях радянського часу, спогадах
учасників партизанського руху (зокрема, А. Бринського). З
сучасних праць можна опертися на книгу Г. Гуртового про
Торчин та фрагментарні згадки в дослідженнях про війну.
Вказані матеріали аж ніяк не претендують на вичерпність, дають
можливість відтворити лише загальну картину подій.
До початку війни керівництво СРСР не дбало про підготовку
організаторів підпільного партизанського руху. Офіційна
військова доктрина передбачала, що війна не буде вестися на
радянській території, тому створену в лісах прикордонних
районів на початку 1930-х років мережу матеріально-технічних
баз ліквідували. Багатьох фахівців, які зналися на методах
партизанської боротьби, було страчено в роки сталінських
чисток. Ці прорахунки далися взнаки, коли вже на початку війни
підпілля створювали партійні та військові органи.
У Торчині ж партизанську групу організував і очолив молодий
педагог Павло Йосипович Каспрук. Перед самим початком
війни, у червні 1941 р., він був переведений сюди директором
школи з Голобського району. Разом з ним прибула дружина,
Віра Олександрівна, яка допомагала у цій роботі. Поселилися
на сусідній з Торчином колонії Янівка. Тут у кінці липня 1941
р. проводилися перші зустрічі підпільників. Згодом явочна
квартира з’явилися на Торчинському хуторі (в будинку Віри
та Володимира Домбровських). У Торчині, який був центром
округи, прихисток знайшли в домівці знаного ветлікаря Степана
Козара. Поблизу квартирувалися німецькі офіцери, які не могли
запідозрити, що у них під боком групуються партизани, оскільки
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люди ходили до лікаря.
До підпільної організації, крім Каспруків, входили ще
мешканці Торчина, довколишніх сіл та хуторів: Федір Гнатюк та
його сини Олександр, Іван і Спиридон, Надія Поліщук, Іван Куц,
Михайло Голумбієвський, Петро Онищенко, Антоніна і Федось
Чучки, Іван Савчук, Тимофій Богданов, Петро Базюк та інші.
Підпілля було розгалужене. Воно охоплювало не тільки
Торчинський, але частково й Рожищенський та Голобський
райони. Добре налагоджені були зв’язки з підпіллям Луцька.
За іншою оцінкою, партизанська сітка складалася з мережі
конспіративних груп, яка охоплювала терени від Торчина до
Локач, Манькова, Затурець, Рожищ, Луцька, Ковеля. До неї
входили люди різних поглядів, яких об’єднувало прагнення
боротися проти гітлерівців.
Організації необхідно було встановити зв’язки з загонами
партизан, які діяли на Поліссі. Для виконання цього завдання
послали С. Гнатюка та І. Куца. Вони знайшли партизанський
загін Миколи Конищука, який діяв у Маневицьких лісах.
У вересні 1942 р. сюди був направлений загін особливого
призначення
розвідуправління
Червоної
армії
під
командуванням А. Бринського. Протягом наступних місяців до
цього формування приєднався загін М. Конищука, а згодом –
підпільники Торчинського і сусідніх районів Волинської області.
Зв’язки торчинців із ними підтримували через Спиридона
Гнатюка. Однак влітку 1943 р. німецькі поліцаї його розсекретили
і заарештували в Луцьку під час виконання чергового зв’язкового
завдання. Згідно з джерелами, після допитів в липні того ж року
його стратили біля стін Луцької в’язниці.
За свідченнями Г. Гуртового, через Торчинське підпілля
проходили бойові групи А. Бринського. Підтримання зв’язку з
цим з’єднанням дало можливість участі підпільників у бойових
операціях на залізницях, проти гарнізонів міст і районних
центрів, проти каральних частин. Так, Іван Василевський
(недавній механізатор і червоноармієць) зі своєю групою
здійснив диверсію в районі Голоб – під укіс пустили ешелон з
бойовою технікою. Біля села Затурці діяла група під керівництвом
колишнього оточенця, радянського офіцера-танкіста Миколи
Соколова. Вона напала на німецький обоз біля с. Холопичі, де
здобула зброю та боєприпаси. Частину з цього переправили
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до Торчинської групи. Диверсії влаштовували також поблизу
Торчина. Під час однієї з операцій поблизу містечка загинув
керівник підпільного загону з Полісся Григорій Мартинюк.
Партизанська група в Торчині існувала до літа 1943 р. Із
загибеллю 20 червня керівника П. Каспрука інтенсивність
підпільного руху в Торчинському районі почала падати. Декілька
таємних збірних пунктів виявила німецька поліція, тому виникла
загроза розсекречення всієї мережі. Через це влітку 1943 р. біля
40 осіб, які брали участь у місцевому підпіллі переправилися в
поліські ліси. Частина з них перебувала в таборі с. Мар’янівка,
інша – долучилася до діяльності партизанських загонів.
Олександр Мельник
Література:
Гуртовий Г. Антифашистське підпілля / Г. Гуртовий //
Гуртовий Г. Торчин – передзвін віків : іст.-краєзн. нарис. – Вид.
2-ге, змінене і доп. – Луцьк,2014. – С. 179–182.
Зозуля С. На місці символічного хреста – пам’ятник / С.
Зозуля // Волинь-нова. – 2015. – 18 серп. – С. 8.
Пивовар М. Вшанували борців за Волю України / М. Пивовар
// Слава праці. – 2013. – 2 лип.
2 СЕРПНЯ
90 років від дня народження М. Р. Чорної (1926–2011) –
української вишивальниці, заслуженого майстра
народної творчості України
Народилася Марія Романівна Чорна-Козел 2 серпня 1926
р. у селі Великий Кут Шполянського району на Черкащині.
З дитинства мала хист до вишивання, до творчої праці. Вже
починаючи з семирічного віку, допомагала мамі вишивати, щоб
заробляти на прожиток.
Нелегка доля спіткала майстриню у воєнні роки. У сімнадцять
років разом із сестрою потрапила в своєму селі під облаву німців
і були відправлені до Німеччини на роботу. Сестри опинилися у
таборі на території міста Крефельд, неподалік річки Рейн. У 1943
р. Марія Романівна повернулася додому.
Здобувши професію бібліотекаря, М. Р. Чорна переїжджає
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на Волинь у село Замшани Ратнівського району. Працювала
піонервожатою Буцинської школи Старовижівського району,
бібліотекарем у с. Мизове Старовижівського району, вчителем
художньої вишивки Ратнівського виробничого міжшкільного
комбінату. Водночас опанувала курси музики і образотворчого
мистецтва. Навчалася у Ківерцівському культосвітньому
училищі. Але народне мистецтво не полишала. Сама вишивала
і привчала до цього мистецтва і дітей.
Саме на Волині Марія Чорна вперше побачила досі незнайому
їй техніку вишивки – занизування. До того вишивала тільки
хрестиком. Новою технікою не тільки захопилася, а, можна
сказати, відродила її на Поліссі, дала друге життя цьому
унікальному, саме волинському рукоділлю.
Марія Романівна брала участь у різних виставках, на яких
особливу увагу відвідувачів привертала волинська техніка
занизування. Навчала вишиванню юних майстрів у Ратнівському
виробничому комбінаті. Багато достойних робіт її учнів та її
власних брали участь у всесоюзних виставках-ярмарках.
У 1992 р. Марія Романівна, уже знана на Волині майстриня,
була прийнята до Національної спілки майстрів народного
мистецтва України.
Унікальні роботи волинської майстрині демонструвалися
на міжнародних і всеукраїнських виставках, захоплювали
шанувальників під час міжнародних фестивалів українського
фольклору „Берегиня” та „Поліське літо з фольклором”, свят
народної творчості та творчих звітів майстрів мистецтв і
художніх колективів Волині у місті Києві.
У самих її роботах переважає червона барва, традиційні
орнаменти Волинського Полісся. Дивишся на вишивку – і одразу
не збагнеш, де лицьовий бік, а де виворіт, настільки віртуозно
виконувала свої твори М. Р. Чорна. Вона вела чималу пошукову
роботу. Завдяки їй кілька десятків старовинних орнаментів
стали відомі мистецтвознавцям України. Багато їх придбали
музеї України. А Марії Романівні Чорній було присвоєно звання
заслужений майстер народної творчості України.
У творчому доробку автора – унікальні рушники, чоловічі
сорочки, жіночі блузки, скатертини та ін. Твори Марії Романівни
Чорної можна зустріти у багатьох країнах світу, куди вони
потрапили з фестивалів, свят та інших заходів, учасником яких
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була майстриня. Марія Чорна брала участь у виставковому
проекті під назвою „В руслі Великого стилю” ( м. Луцьк ).
Окрасою етнографічної колекції Волинського краєзнавчого
музею є твори майстрині, зокрема, жіночі блуза та сорочка
створені у 80–90-их роках ХХ ст. технікою занизування. У Музеї
волинської ікони представлений рушник, вишитий Марією
Чорною до Чудотворної ікони Холмської Божої Матері, пам’ятки
сакрального мистецтва ХІІ ст.
Померла талановита вишивальниця 2 лютого 2011 р. у с.
Замшани Ратнівського району Волинської області.
Вагомий вклад зробила Марія Романівна у розвиток народної
творчості на Волині та відродження народного мистецтва
вишивки технікою занизування.
Леся Криштапюк
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Гатальська Н. 2 серпня 90 років від дня народження М. Р.
Чорної (1926) – вишивальниці, заслуженого майстра народної
творчості України / Н. Гатальська // Календар знаменних і
пам’ятних дат Волині на 2006 рік / упр. культури і туризму Волин.
ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ;
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19 СЕРПНЯ
75 років від дня народження Г. М. Зубок (1941) –
заслуженого вчителя Української РСР
Ганна Максимівна Зубок народилася 19 серпня 1941 р.
в селі Видричі Ратнівського району Волинської області в
багатодітній селянській сім’ї. У 1948–1955 рр. навчалась у
Видричівській семирічній школі, у 1957–1961 – в Ерастівському
сільськогосподарському технікумі Дніпропетровської області, у
1963–1969 – в Уманському державному педагогічному інституті
імені П. Г. Тичини.
Трудовий шлях Ганни Максимівни розпочався, як і в
багатьох волинських юнаків та дівчат, сезонними роботами в
Дніпропетровській області у 1955 р. З поверненням на Волинь
вже із середньою спеціальною освітою два навчальних роки
працює у Пнівненській середній школі Камінь-Каширського
району вчителем виробничого навчання. На початку 60-х ХХ ст.
у шкільні програми було введено виробниче навчання, профіль
якого відповідав кваліфікації, отриманій Ганною Максимівною
у технікумі. Саме у цій школі гартувалась її педагогічна
майстерність. Перші кроки мудро допомагав робити директор
школи Іван Никифорович Швед. Він учив методичним аспектам
викладання, шляхам знаходження підходів до кожної дитини,
ділився дорогоцінними зернами досвіду. У 1963 році молода
вчителька вступає на заочне відділення Уманського державного
педагогічного інституту, і її одразу ж переводять у Видричівську
восьмирічну школу викладати біологію і хімію, бо вчителів
цих предметів у районі не вистачало. Тринадцять років Ганна
Максимівна вчила і виховувала видричівських школярів.
Три роки виконувала обов’язки заступника директора школи.
Постійно знаходилась у пошуку ефективних форм навчальної
діяльності учнів і вчителів. В організації навчального процесу
використовувала уроки різних типів, лабораторні та практичні
заняття, екскурсії в природу. Вчителька завжди ставила перед
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собою завдання навчити своїх учнів здобувати знання та
передати їм любов до свого предмету і до праці. Для Ганни
Максимівни надзвичайно важливим було вчасно помітити,
підтримати захоплення школярів біологією, і створити умови
для осмисленого вибору життєвої мети ще за шкільною партою.
З 1976 року педагогічна доля Ганни Максимівни пов’язана
зі школами м. Камінь-Каширського. З відкриттям нової школи
у 1994 році перейшла на роботу в Камінь-Каширську ЗОШ I–
III ступенів № 2, яка з 2003 року реорганізована в навчальновиховний комплекс «загальноосвітня школа I – III ступенів
– гімназія № 2». За час роботи в школі у Ганни Максимівни
склалась особлива методична система, в основі якої – постійна
активізація діяльності учнів, розвиток їх самостійності
та ініціативи, виховання стійкої зацікавленості біологією,
стимулювання інтелектуальних потреб. Тому й уроки біології не
схожі один на одного. Учитель планує заняття так, щоб усі учні,
маючи різні інтереси і здібності, отримували на уроці те, до чого
свідомо прагнуть. Щороку учні Ганни Максимівни беруть участь
у олімпіадах різних рівнів та здобувають визнання і відзнаки.
Педагогічні досягнення Г. М. Зубок відзначені значком
«Відмінник народної освіти» (1981 р.), почесним званням
«Заслужений вчитель Української РСР» (1983 р.), грантом
Соросівського вчителя (1997 р.), відомчими грамотами різних
рівнів.
Без щоденної, копіткої роботи не уявляє Ганна Максимівна
свого життя. Її вчительське щастя – у спілкуванні з дітьми, у
їхніх перемогах і здобутках, у довірі і приязні до неї випускників,
яким віддавала знання, частинку щедрої душі та допомагала
визначитись із майбутнім і котрі діляться з нею своїми радощами
і прикрощами, із вдячність згадуючи шкільні роки.
Галина Романчук
Література:
Воробей В. Моя позиція незмінна / В. Воробей – Луцьк :
Надстир’я, 2009. – 376 с.
Про Г. М. Зубок – с. 195.
Денисюк В. Літопис Камінь-Каширщини / В. Денисюк – Луцьк
: Надстир’я, 2001. – 324 с.
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24 СЕРПНЯ
25 років від часу проголошення Акту незалежності
України та участі волинян у цій події
(1991)
Починаючи від проголошеної 16 липня 1990 р. Верховною
Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України,
процеси демократизації та національного відродження в
республіці почали набирати рис незворотного характеру. Саме 16
липня депутати навіть поспішили офіційно проголосити Днем
незалежності України. Насправді Декларація лише максимально
розширила права УРСР в рамках Радянського Союзу, але ще
зовсім не означала здобуття реальної незалежності.
Активно націонал-демократичні процеси тривали й на
Волині. Так, якщо Волинська обласна рада залишалася в
більшості на позиціях підтримки радянської влади, то у Луцькій
міській раді практично постав паритет між комуністами
та націонал-демократами. У Верховній Раді УРСР, попри
комуністичну більшість, опозиційне об’єднання Народна
Рада було надзвичайно активним, постійно перешкоджаючи
комуністам у «просуванні» антидемократичних законопроектів.
У Народній Раді перебували і шестеро народних обранців з
Волинської області: Олександр Гудима, Ярослав Дмитришин,
Андрій Мостиський, Федір Свідерський, Андрій Бондарчук та
Павло Віцяк.
Та нормальний розвиток демократичного процесу в Україні
й СРСР загалом було перервано 19 серпня 1991 р. В цей день
комуністичні ортодокси-неосталіністи здійснили в Москві
державний переворот. Президента СРСР Михайла Горбачова
вони фактично посадили під домашній арешт на його кримській
дачі у Форосі, а самі проголосили створення так званого
214

2016
Календар знаменних і пам’ятних дат Волині
«Государственного комитета по чрезвычайному положению»
на чолі з віце-президентом СРСР Геннадієм Янаєвим, який
приєднався до заколотників. Нова московська влада скасувала
Декларацію про державний суверенітет України та призупинила
існування всіх політичних партій, окрім Комуністичної Партії
Радянського Союзу.
Компартійні функціонери УРСР в цілому підтримали ГКЧП.
Масові видання «Радянська Україна», «Робітнича газета»,
«Сільські вісті», «Правда Украины» три дні друкували матеріали
ГКЧП у повному обсязі. Натомість заколотників однозначно
засудили члени партій та громадських організацій з націоналдемократичного та націоналістичного таборів: Народний Рух
України, Українська Республіканська Партія, Демократична
Партія України, Союз українського студентства, Товариство
«Меморіал», Товариство Лева... Донецькі шахтарі теж вирішили
не визнавати розпорядження ГКЧП, оголосили про безстроковий
політичний страйк, вимагаючи заборони КПРС та її бойового
загону в Україні – Комуністичної Партії України.
Надвечір 19 серпня на Театральному майдані у Луцьку зібрався
стихійний мітинг протесту проти державного перевороту.
Наступного дня голова Волинської обласної ради Володимир
Блаженчук скликав позачергову сесію. Частина депутатів від
комуністичної більшості висловилася на підтримку ГКЧП,
проте депутати від демократичного блоку однозначно засудили
путчистів. Однозначного рішення ж обласна Рада не змогла
ухвалити, а текст офіційної заяви з приводу ситуації в країні
вийшов з дуже обтічними формулюваннями.
Тим часом у Москві 20–21 серпня сотні тисяч обурених
людей на чолі з лідерами російської демократичної опозиції
зайняли Манежну площу, поруч із Кремлем. Вони несли гасла:
«Фашизм не пройде!», «Волю!», «ГКЧП – під суд!». Президент
суверенної Росії та лідер демократичної опозиції Борис
Єльцин узяв на себе виконання обов’язків Головнокомандувача
збройними силами на всій території Російської Федерації.
Тоді ж радянський спецпідрозділ «А» (Альфа), який очолював
уродженець Луцька генерал-майор Віктор Карпухін, відмовився
штурмувати приміщення Верховної Ради РРСФР, де засіли
лідери демократичної опозиції. А вже 22 серпня всі члени ГКЧП,
окрім Бориса Пуго, який застрелився, були заарештовані.
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23 серпня керівники більшості демократичних партій України
запросили своїх обласних очільників до Києва на термінову
сесію Верховної Ради УРСР. Від Волинської області туди поїхали
великі делегації НРУ, УРП та ДПУ. 24 серпня 1991 р. Верховна
Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності
України: «Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була
над Україною в зв’язку з державним переворотом у СРСР…». За це
проголосували майже всі депутати, навіть більшість комуністів.
Сам же Акт було укладено на основі чорнового варіанту,
написаного українським дисидентом, народним депутатом та
головою УРП Левком Лук’яненком.
Наступного дня, під тиском багатотисячного демократичного
мітингу у Києві, Президія ВР України прийняла постанову про
тимчасове припинення діяльності КПУ. 26 серпня ВР України
створила тимчасову комісію для перевірки діяльності посадових
осіб, органів влади та управлінь, об’єднань і організацій у
зв’язку з державним заколотом 19 – 21 серпня 1991 р. Виявлені
документи довели безумовну причетність керівництва КПУ до
безпосередньої підтримки ГКЧП.
Незалежність України було підтверджено на референдумі 1
грудня 1991 р., коли 90,32% українців сказали незалежності «Так!».
Після цього весь світ визнав Україну незалежною державою.
Однак пережитки радянського минулого все ще були досить
сильними. Колишні комуністи залишилися при керівництві
країною, а націонал-демократи – в опозиції. І якщо у Волинській
області перший пам’ятник російському комуністичному вождю
Володимиру Леніну повалили у Луцьку 25 серпня 1991 р., то
останній, в Маневичах, лише 21 лютого 2014 р., під час Революції
гідності.
Сергій Лис
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6 ВЕРЕСНЯ
80 років від дня народження А. П. Клімова (1936) –
заслуженого художника України
Анатолій Петрович Клімов народився 6 вересня 1936 р. в
селі Новосілки Мценського району Курської області (Російська
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Федерація). Згодом родина переїхала в українське місто
Волноваха на Донеччині. Живописом Анатолій зацікавився
під впливом батька, успадкувавши його талант до малярства,
якого той не мав можливості розвинути. Освіту художника
здобув у Дніпропетровському художньому училищі імені Є.
Вучетича, де викладав чудовий живописець і педагог Григорій
Чернявський. Його учителями з фаху також були А. Боровський
і Я. Калашник. По закінченню навчання Клімов два роки (1962–
1964) за направленням працює у педагогічному училищі імені
А. Кримського у місті Володимирі-Волинському. З переїздом у
Луцьк у 1964 р. його творча діяльність активізується. Молодий
художник вперше бере участь у зональній виставці у Львові
(1964). Відтоді Клімов стає постійним учасником художніх
виставок. Його картини з’являються на республіканських
виставках у Києві (1966, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1982,
1985, 1986, 1988 ) і всесоюзних у Москві (1971, 1980), а також
експонуються у Польщі і Білорусі. У 1975 р. Анатолій Клімов
став членом Спілки художників Радянського Союзу , а в 1996
р. отримав почесне звання заслуженого художника України. Він
був першим головою створеної у 1989 р. Волинської організації
Національної спілки художників України. Цю посаду займав до
1991 р.
Анатолій Клімов – автор портретів, натюрмортів. Пробував
себе в сюжетному жанрі. Великих успіхів досягнув у пейзажі.
Пейзаж для художника – це засіб втілення настрою , думок,
переживань, як основи життя і творчості. При явній перевазі
реалістичних підходів до малярства у творчості Клімова
спостерігається нахил до декоративності звучання барв. Митець
фактично був самостійним у своїх пошуках індивідуальної
манери, художнього почерку. Він ішов від необхідності зрозуміти
самого себе, визначити свою лінію у творчості. Живописно
організувати простір, об’єднати його закінченою декоративною
композицією, передати свої емоції, своє світовідчуття – ось
завдання, які ставить перед собою художник і успішно їх
вирішує .Стихія кольору вирує і звучить на повну силу у його
живописних творах («Асфальтують», «Волинське село», «Замок
Любарта», «Ковбань», «Церква» та інших) і акварельних аркушах
(«Перед дощем», «Тече річка»). Зустрічається в художника і тиха
спокійна природа («Волинські мотиви», «Повінь»).
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У Клімова чимало робіт, присвячених архітектурним
і літературним пам’яткам («Козацька церква в Седневі»,
«Василівська церква», «Волинська фортеця», «Хата, в якій жив
Григорій Сковорода»). Є картини, створені за епізодами біографії
Лесі Українки («Будинок, де жила Леся Українка в Луцьку»,
«Будинок Лесі Українки в Колодяжному», «Озеро Нечимне»).
Колористичними пошуками позначені натюрморти митця.
Реальність і фантазія у них переплітаються .Фарба на полотно
лягає густим шаром , але фактура предметів, їх об’єми не
втрачаються. Він наповнює емоційним звучанням кожен
мазок. Тут натюрморти, які мають символічне значення
(«Хлібина», «Натюрморт з хлібом», «Маки і хліб»). З великою
майстерністю художник знаходить найтонші відтінки барв, які
відтворюють сріблястий блиск мокрої луски риби в натюрморті
з рибами – «Щупаки». Вишукані кольорові гармонії відзначають
натюрморти, які складаються з предметів щоденного вжитку
(«Хлібина», «Куманці»), натюрморти з фруктами і овочами
(«Ваза з яблуками», «Натюрморт з лимоном», «Натюрморт з
кукурудзою»). Натюрморт «Самовар», навіяний думками про
власне життя, спогадами про минуле, роздумами про себе і
свою творчість, можна вважати автобіографічним. Базуючись на
життєвих враженнях, художник створює картину, поєднуючи
в ній розрізнені елементи в єдину образотворчу форму . У
композиційному центрі картинного поля – червоний самовар як
відлуння того далекого часу, коли в російському селі Новосілки
народився майбутній художник. Довкола самовару розміщено
інші частини твору. З лівого боку – малярські аксесуари – пензлі
художника, з правого – ікона Богородиці.
Анатолій Клімов – у постійному пошуку нових засобів
художньої виразності. У композиційних рішеннях натюрмортів
він обирає різні точки огляду. Висуває на передній план те, що
уявляється йому головним, найбільш суттєвим. Його цікавить
проблема світлотіні. Він розглядає предмети в контражурі, тобто
проти світла. І це змушує його будувати композицію на силуеті
зображених предметів («Натюрморт з маком»).
Привертає увагу Клімова людина, її характер, психологія. Він
створює портрети своїх сучасників. Серед них – глибокий за
характеристикою, красивий за колоритом портрет заслуженого
тренера пожежно-прикладного виду спорту Г. Л. Бродського.
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Класично стриманий цей погрудний портрет представляє
виразне вольове обличчя немолодого чоловіка, його мужній
суворий характер Зображено Бродського на тлі неспокійного
сіро-синього фону, на якому відбилися відблиски заграви.
Зовсім в іншому ліричному ключі виконано портрет підлітка.
Невпевнений у собі хлопчина з яблуком у руці в незручній позі
присів на хвилинку і задумався («Мрія»).
Тематичні картини Клімова – «Волинський льон», «Хліб –
усьому голова», «Доярки», «Колгоспні лани» – стали певною
віхою у творчому розвитку художника. Історія і сучасність давали
йому можливість розробляти селянську тему. Воєнна тематика
теж має над Клімовим владу. Над нею він працює постійно і
наполегливо («У розвідку», «Травень, 1945», «Реліквії війни»).
Уміння відчути психологізм ситуації, використання власних
спогадів дали можливість художнику у картині «Травень,
1945» втілити творчий задум. На тлі обпалених понищених
війною дерев – худеньке хлоп’я, дитина з дорослою печаллю в
очах. Його обіймає солдат із скорботно стисненими вустами.
Відчувши щастя довгоочікуваної перемоги, вони немов позують
перед об’єктивом фотоапарата. На гімнастерці бійця нагорода за
відвагу. Автор навмисно зіставляє протилежні сутності – дитину
і війну. Дитинство і смерть несумісні. Клімов з майстерністю
митця доводить: життя переможе, природа відродиться…
Офіційне визнання, участь у керівних органах Спілки не
позначилися на натурі Анатолія Клімова. Його найбільше
щастя – у творчості. Ювілейна виставка художника з нагоди
його 70-річчя (2006), організована у виставковій залі Волинської
організації спілки художників України, продемонструвала
велику силу справжнього мистецтва.
Тамара Левицька
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6 ВЕРЕСНЯ
70 років від дня народження С. В. Крещука (1946–2006)
заслуженого журналіста України
Святослав Васильович Крещук народився 6 вересня 1946
р. в селі Коршів Луцького району. Навчався у Львівському
поліграфічному технікумі, у 1974 р. закінчив факультет
журналістики Львівського державного університету імені
І. Франка.
У пресі працював із серпня 1968 р., спочатку – кореспондентом,
завідувачем відділу, редактором волинської молодіжної
газети «Молодий ленінець». Понад 30 років віддав роботі в
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обласній газеті «Радянська Волинь», нині — «Волинь-нова».
Працював заступником відповідального секретаря редакції,
ведучим інформаційної рубрики «Доброго дня вам, люди!»,
був блискучим репортером, багато років очолював первинну
журналістську організацію газети «Волинь». Лауреат двох
премій Національної спілки журналістів України «Золоте перо»,
заслужений журналіст України.
Визначення «журналіст від Бога» – це без перебільшення
про Святослава Крещука, бо в цьому невисокому на зріст
чоловікові дивовижно поєднувалися великий талант і
безмежна любов до своєї професії, тонке чуття слова і «нюх»
на цікаву тему, неординарних людей. У своєму матеріалі «У
рідній хаті президента» Святослав Васильович зізнається:
«Журналістські дороги кликали мене за близькими і далекими
адресами, знайомили з людьми невідомими і знаменитими. Порізному проходили зустрічі з героями майбутніх публікацій у
відрядженнях. У розмові з одними свого слова не можна вставити,
з інших — мовчазних чи насторожених – слова не можна
витягнути. А матеріал писати треба. Без цікавих подробиць,
деталей – мука вродити щось на папері. І тут у багатьох випадках
я покладав надію на неофіційну частину відряджень...
Журналістська доля подарувала мені незабутні знайомства
за чаркою з генералами й академіками, іменитими політиками
і простими сільськими дядьками, народними цілителями і
цікавими людьми рідкісних професій. Були такі оказії при
пізній вечірній зорі на березі Стиру, на острові посеред Світязя,
на далекому лісовому кордоні, біля гейзерів і кучугур Камчатки,
в радіаційній зоні Чорнобиля...».
Те відрядження у Чорнобиль стало фатальним у його долі.
Повернувшись, він із посмішкою розповідав, як перевдягався у
форму полковника, щоб потрапити у заборонену зону (ту форму
десь роздобув для нього друг, тодішній начальник пожежної
охорони Волинської області полковник Василь Янченко), як,
намагаючись із вертольота сфотографувати жерло реактора,
«посіяв» над ним свої окуляри. Але коли б то була найбільша
втрата! Через рік він відчув серйозні проблеми зі здоров’ям.
Почали відмовляти ноги й довелося взяти до рук ціпок. Людині,
яка все життя перебувала у русі, це було дуже нелегко, адже
медична комісія визнала його інвалідом другої групи. А доки
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дозволяло здоров’я, Святослав Крещук здійснив кілька водних
експедицій – веслярських на човні та піших по берегах річок Стир,
Луга, Чорногузка, озерах Волині, а за першої ж нагоди полетів у
відрядження на Камчатку. Він ніколи не цурався відряджень чи
то закордонних, чи по Україні, чи в поліську глибинку. Враження
від них виливалися як у ґрунтовні публікації, так і короткі
яскраві інформації для рубрики «Доброго дня вам, люди!», яка
за багато літ стала своєрідним брендом газети «Волинь-нова».
Цикли його репортажів «За ліричними адресами», «3
Єсенінських місць», «З подорожей по Камчатці» та багато
інших могли б стати своєрідним підручником для майбутніх
журналістів.
Дотепер колеги кажуть про Славу: «Мав душу поета». Але
він був справжнім поетом, дарма що його віршований доробок
умістився на кільканадцяти сторінках самвидавівської збірки
«Роси безсонних ночей», яку він видрукував 2003 р., додавши до
неї епіграф із власних відчуттів: «Немає нічого солодшого, ніж
незаймана ранкова роса і вечірня втома прожитого дня». Є в цій
збірочці й ось таке безхитрісне зізнання:
Десь згубив я душу тут поета –
І вона злетіла в неба синь,
Бо дорогу перейшла газета –
Рідна і близька мені «Волинь».
З нею я ділю свята і будні,
З нею щастя все своє ділю.
Ми з «Волинню» завжди є і будем.
Як тебе, газето, я люблю!
На жаль, така жорстока правда життя: робота в газеті залишає
дуже мало часу для поезії, літературної творчості. Тим паче, що
Святославу судилося працювати у «Волині», яка виходила п’ять
разів, а згодом — тричі на тиждень.
Проте він знаходив час для проведення благодійних акцій,
таких, як «Візок для інваліда», «Автобус надії». Тамуючи власний
біль, Святослав був чутливим до болю інших. Його любили друзі
і... бездомні собаки. Він підгодовував їх, переймався їхньою
«собачою долею», а один із них, Сєнька, навіть приходив із ним
до редакції.
Святослав Крещук пішов із життя 17 лютого 2006 р., так і не
дочекавшись весни, свого 60-літнього ювілею й омріяних онуків,
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не здійснивши багатьох творчих задумів. За його бажанням
похований на сільському кладовищі у рідному Коршеві поряд із
могилою мами.
Валентина Штинько
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15 ВЕРЕСНЯ
70 років від дня народження І. Ф. Корсака (1946) –
українського письменника і журналіста
Іван Федосійович Корсак народився 15 вересня 1946 р. в
селищі Заболоття Ратнівського району Волинської області.
Дружна родина, мальовничий край вплинули на подальше
формування світогляду майбутнього митця. Саме під час
навчання у Заболоттівській середній школі лягли на папір
перші прозові й поетичні рядки Івана Корсака, чия творчість
згодом здобуде широку популярність. Його вчителем був Віктор
Лазарук.
Після закінчення школи вступив на агрономічний
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факультет Української сільськогосподарської академії, яку
успішно закінчив у 1969 р. Одночасно працював робітником
Заболоттівського деревообробного заводу, проте захоплення
літературою, талант до письма тільки зростав. Весною 1966
р. розпочався журналістський шлях Івана Федосійовича
з ратнівської районної газети, далі була старовижівська –
”Сільські новини”, де, будучи учасником молодого аматорського
колективу, зняв декілька фільмів. У 1973 р., маючи чималий
журналістський досвід, вступив на перший курс відділення
журналістики ВПШ при ЦК КПУ. Київ подарував журналісту
безліч знайомств з видатними письменниками, безцінний
досвід. Готував репортажі для Українського радіо і телебачення.
У 1975 р. Іван Корсак очолив редакцію Камінь-Каширської
районної газети ”Радянське Полісся”. Зумів збудувати нове
приміщення редакції, дістати нову апаратуру для районної
друкарні. П’ятнадцять років праці у ”Радянському Поліссі”
виявилися не просто хорошою журналістською школою, а й
життєвою. Численні подорожі по Волині, пошуки слідів Лесі
Українки, Олени Пчілки, їхньої родини, зустрічі з людьми, інколи
– з неймовірно цікавими долями, виливалися у захоплюючі
публікації.
Іван Корсак активно співпрацював з відомими
всеукраїнськими виданнями, був причетний до суспільнополітичних процесів, що наближали народження незалежної
України, виступав на мітингах. У 1990 р. сесія Луцької міської
ради обрала Івана Федосійовича редактором газети ”Народна
трибуна”, яка згодом стала рупором національних сил краю.
Кожного наступного числа її чекали передплатники і в інших
регіонах, оскільки газета мала статус республіканської. Тут
були надруковані матеріали про Українську повстанську армію.
Журналісти інформували про зміни у тогочасній державі та
часто розкривали маловідомі або заборонені сторінки з історії
рідного краю, зокрема – про розстріл в’язнів Луцької тюрми
органами НКВС 23 червня 1941 р.
З 1992 р. Іван Корсак – член Національної спілки письменників
України. 1990 р. вийшли дві книги оповідань” Тіні і полиски” та
”Покруч”. Книга, що відкрила плеяду публіцистичних творів
відомого письменника – ”Оксамит нездавнених літ”, побачила
світ у 2001 р. Він відомий громадський діяч краю. Обирався
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депутатом Волинської обласної ради. Та справою життя обрав
Іван Федосійович літературу та журналістику. Заснована ним у
1996 р. газета «Сім’я і дім» популярна серед волинян і нині. У
2003 р. він виступив одним із ініціаторів заснування радіостанції
‘’Сім’я і дім’’. Обирався депутатом Волинської області, був
головою постійної комісії у 2006–2010 рр.
Своєму життєвому кредо ‘’Іти і не спинятися’’ талановитий
письменник і журналіст Іван Корсак вірний і в своїй літературній
творчості. Став автором книг: ”Гетьманич Орлик” (2006), ”Імена
твої, Україно”(2007), ”Таємниця святого Арсенія” (2008), ”Тиха
правда Модеста Левицького”(2009), ”Капелан армії УНР”(2009),
”Отаман Чайка”(2010), ”Діти Яфета”(2010), ”Корона Юрія 2”(2011),
”Завойовник Європи”(2011), ”Немиричів Ключ”(2012), ”На
межі”(2013), ”Мисливці за маревом” (2014), ”Бронза у чужому полі”
(2014), ”Перстень Ганни Барвінок”(2015), ”Вибух у пустелі”(2015).
І. Ф. Корсак відзначений численними нагородами Волинської
обласної ради, облдержадміністрації, Луцької міської ради. Іван
Федосійович удостоєний ряду премій. 2007 року нагороджений
премією В’ячеслава Чорновола, за художньо-документальну
повість ”Гетьманич Орлик”.У 2008 р. за велику державотворчу
роботу, спрямовану на розвиток української державності та
духовності українського суспільства, художньо-історичні книги,
удостоєний премії Агетангела Кримського. 2009 рік приніс
лауреатство Міжнародної літературної премії імені Григорі
Сковороди ”Сад божественних пісень”. Також є володарем
Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя ”Тріумф”.
За активну пропаганду української книги, захист друкованого
слова Іван Корсак нагороджений премією імені Дмитра Нитченка.
У 2002 р. нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України. В 2009 р. Указом Президента України за вагомий
особистий внесок у розбудову телебачення і радіомовлення
в Україні, створення творчих і тематичних програм, широке
інформування громадськості, високий професіоналізм Івану
Корсаку присвоєно звання «Заслужений журналіст України».
Марія Філонюк
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17 ВЕРЕСНЯ
80 років від дня народження В. Ф. Кирилкова (1936) –
українського художника
Ім’я Валентина Кирилкова добре відоме в художньому
середовищі Волині. Носій традицій реалістичної школи,
майстер-професіонал у царині графіки та станкового малярства,
він створив об’ємний творчий доробок. У стінах тісної творчої
майстерні з-під його пензля з’явилися численні серії чудових
пейзажів, віртуозні натюрморти, портрети, сотні аркушів
витончених етюдів аквареллю, блискучі лінорити, офорти,
дереворити, а ще – авторські начерки з натури, ескізи майбутніх
робіт. Навіть кількісний показник зробленого художником
вражає. Яскравим свідченням мистецької якості творів
Валентина Кирилкова є той факт, що чимало поважних музеїв,
сучасних картинних галерей, приватних колекціонерів прагнуть
отримати їх до своїх зібрань.
У виставкових експозиціях його твори вирізняються
особливою стилістичною манерою, майстерністю технічних
прийомів і, безсумнівно, тонким відчуттям кольору, вмінням
збудувати на площині полотна світ, сповнений гармонії,
людяності та краси.
За п’ятдесят років творчої діяльності Валентин Кирилков
зробив дуже багато для вітчизняної художньої культури. Однак
людина по-справжньому скромна й непублічна, він уникає
резонансних піар-акцій на свою честь. Навіть персональна
виставка у Художньому музеї на честь 75-річчя відбулась без
особливих овацій. Державні нагороди й почесні звання також
оминули його.
Проте незрівнянно більшою цінністю, яку дарувала
художнику доля, є справжні, не проектовані ніякими
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технологіями, прихильність і визнання сучасників. Твори
Валентина Кирилкова нині прикрашають оселі багатьох його
шанувальників у Європі та Україні. А це для нього багато
значить. Заради любові тих, для кого працюєш варто було
пройти той нелегкий шлях навчання, становлення, оволодіння
ремеслом на рівні віртуоза.
Валентин Феодосійович Кирилков народився 17 вересня
1936 р. в м. Одесі. Малювати почав ще у шкільному віці. У
1953–1961 рр. навчався в Одеському державному художньому
училищі. В 1961 р. приїхав за направленням на роботу на
Волинь. У Луцьку мешкає з 1961 р. Від цього часу і аж до 1974 р.
працював викладачем Луцької дитячої художньої школи. 1962–
1968 рр. навчався в Українському поліграфічному інституті ім.
Івана Федорова у Львові. З 1985 р. – член Волинської обласної
організації Національної спілки художників України. У 2008 р.
він отримав обласну мистецьку премію імені Йова Кондзелевича.
Протягом свого життя художник учив дітей, брав участь в
обласних, міських, регіональних, республіканських виставках.
Головні творчі пошуки Валентина Кирилкова сьогодні
зосереджені в царині олійного малярства. Переважно його
приваблює пейзажний жанр та натюрморт. «Вечір у Седневі»,
«Осінь в Гаразджі», «Натюрморт із бузком», «Весняний день»
– ці та інші твори дозволяють простежити розмах творчих
пошуків художника, його пріоритети в царині форми,
композиції, кольору, а також тематичні уподобання. Блискуче
володіючи виражальною мовою реалістичного мистецтва,
Валентин Кирилков невтомно експериментує на цій ниві. Часом
його захоплюють прийоми імпресіонізму. Інколи художник
поєднує їх із пуантилістичними елементами. Відтак поверхня
полотен набуває якогось особливого звучання. Вона ніби вібрує,
мерехтить, дихає кожним сантиметром своєї мальованої плоті.
Пульсує сама форма зображень: осінній ліс у барвах гарячої охри,
казково принишклі будівлі старого Лучеська чарують подихом
століть, Седнівська церква, що, притрушена першим снігом,
манить містичними таємницями… Про такі полотна інколи
говорять, що в них хочеться увійти: розкошувати на карпатських
схилах, вдихаючи пахощі трав’яних суцвіть лісового борщику,
кашки, деревію і м’яти, хочеться пробігтися узбережжям
Чорного моря, досхочу смакуючи шаленством літа… Все,
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що робить Валентин Кирилков, заворожує переконливістю,
відчуттям справжнього життя, силою неімітованої (віртуальної),
а достеменної художньої майстерності.
Зоя Навроцька
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25 ВЕРЕСНЯ
60 років від дня народження Ю. В. Войнаровського
(1956) – заслуженого діяча мистецтв України
Юрій Васильович Войнаровський народився в м.
Нововолинську 25 вересня 1956 р. Через три роки родина
переїхала на проживання в село Журавники Горохівського
району. Там пройшли його шкільні роки і розвивався його
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музичний талант, який всіляко підтримували батьки. У великій
сім’ї, де виховували тринадцять діток, Юрій – найстарший.
У Журавниківській школі Юрій Войнаровський був солістом
хору, співав в квартеті під керівництвом Степана Кривенького.
Навчався в Горохівській музичній школі, згодом закінчив Луцьке
державне музичне училище. Трудову діяльність розпочав 1979 р.
викладачем по класу скрипки в Горохівській музичній школі.
Вищу освіту Юрій Васильович отримав у Львівській
державній консерваторії імені М. Лисенка (1980–1985 рр.) і здобув
спеціальність викладача, соліста оркестру. Під час навчання
в консерваторії два роки працював артистом симфонічного
оркестру Львівської обласної філармонії.
З серпня 1985 р. Войнаровський був художнім керівником,
а через два роки (1987 р.) – призначений директором Луцького
міського будинку культури. З 1991 р. по жовтень 2009 р. очолював
управління культури Луцької міської ради. Одночасно, впродовж
18 років на громадських засадах, був директором народного дому
«Просвіта». З жовтня 2009 р. займає посаду директора Палацу
культури міста Луцька.
Юрій Васильович – енергійна та ініціативна людина, для якої
праця це професіоналізм і наполегливість. У житті він прагне
якнайбільше принести оточуючим радості та добра. Тож за його
ініціативи в Луцьку організовано ряд конкурсів та фестивалів.
З 1991 р. проходить міський конкурс вертепів «З Різдвом
Христовим!», метою якого є не лише відродження і збереження
традиційної вертепної драми, а і пошук нових текстів і
постановок вертепу з волинським колоритом. Його учасники –
колективи загальноосвітніх шкіл міста, дошкільних закладів,
шкіл естетичного виховання.
Щорічно на різдвяні свята гуртує лучан фестиваль «Різдвяні
піснеспіви». Звучать колядки, щедрівки, різдвяні дійства,
православна хорова музика у виконанні творчих колективів
установ культури, навчальних закладів, громадських організацій
та родинних колективів.
У 2000, 2004 та 2008 рр з ініціативи Ю. Войнаровського
проведений міський фестиваль «З іменем єдиним», який об’єднав
віруючих різних конфесій, релігійних громад. Організований
він для популяризації церковного хорового співу як складової
частини духовно-культурного життя громади.
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У 1994 р. в Луцьку започатковано Міжнародний фестиваль
«Поліське літо з фольклором», який проходив щорічно, а з 2000
р. – раз у два роки, під егідою Міжнародної Ради Організації
Фестивалів Фольклору та Традиційних Мистецтв (CIOFF), що
діє при ЮНЕСКО. Його особливістю є проведення фестивалю
почергово в двох країнах – Україні (м. Луцьк) та Польщі (м.
Влодава). У 1996 р. за рекомендацією Міністра культури України
Юрія Богуцького, голови Волинської обласної державної
адміністрації Бориса Клімчука та Луцького міського голови
Антона Кривицького було створено Українську Національну
Секцію CIOFF, яка розташовується в Луцьку, і на Генеральній
асамблеї CIOFF в Пуерто-Ріко Україна була прийнята 69
повноправним членом цієї організації. Юрія Войнаровського
в цьому ж році було обрано віце-президентом, а 2001 р. –
президентом Української секції. Як національний делегат
України в CIOFF був учасником Світових Конгресів CIOFF: у
Греції (1997), Китаї (1998), Бразилії (1999). США (2000.), Португалії
(2001), Франції (2003), Болгарії (2006), ПАР (2005). Кореї (2012).
Відповідно до вимог Міністерства культури України
у Міжнародному фестивалі має брати участь не менше
п’яти закордонних країн, протягом п’яти років не повинні
повторюватися колективи і тривалість його має бути не менше
п’яти днів. За 12 фестивальних років у фестивалі «Поліське літо з
фольклором» взяли участь 6766 учасників, з них 80 закордонних
колективів з 41-ї країни світу та 86 колективів з України.
Фестиваль став святом для лучан, під час якого на організованих
майданчиках звучить відтворений автентичний фольклор
різних країн.
Юрій Васильович сприяє творчому зростанню різних
мистецьких колективів міста Луцька, співпрацює з молоддю,
релігійними та громадськими організаціями. Він організовує
і проводить різноманітні мистецькі конкурси, свята, акції,
виставки, а очолюваний ним Палац культури є активним
культурно-мистецьким центром міста Луцька.
Самовіддана праця Ю. В. Войнаровського була відзначена
різноманітними грамотами, подяками, дипломами. У 1991 р.
отримав почесну грамоту Президії Верховної Ради УРСР, 2001 р.–
почесну грамоту Міністерства культури і мистецтв України, був
визнаний переможцем загальнонаціональної програми «Людина
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року» в номінації «Кращий діяч культури року Луцька» (1997,
1998 рр.); став дипломантом премії «Мистецький олімп України»
(Київ, 2007 р.), лауреатом премії «Людина року Волинського
краю» в номінації «Діяч культури року» (2010 р.); отримав
диплом загальнонаціональної програми «Лідери регіонів» (2002
р.) та медаль За заслуги для євро регіону «Буг» (Люблін, 2005 р.)
Юрій Васильович удостоєний ордена преподобного Нестора
Літописця (1998 р.), ювілейного ордена «Різдво Христове 2000»
І ступеня, ордена преподобного Іллі Муромця ІІІ ступеня (2005,
2012 рр.), неодноразово нагороджувався Почесними грамотами
Волинської обласної адміністрації і обласної ради, управління
культури Волинської обласної державної адміністрації.
Войнаровському Ю.В. у 2005 р. присвоєне почесне звання
«Заслужений діяч мистецтв України». За роки його плідної
праці в Луцьку склалися гарні культурно-мистецькі традиції, які
згуртовують і єднають людей різного віку, вірувань, вподобань.
Він займає активну громадську позицію, цікавиться народнообрядовою культурою рідного краю та культурою інших країн
світу, любить мандрувати й цінує кожну справу, яку вдалося
зробити для громади, для суспільства.
Людмила Мірошниченко-Гусак
Література:
Волинь / Укр. наук. т-во геральдики і лексикології, Ін-т біогр.
дослідж. ; авт.-упоряд. В. В. Благов. – Київ : Поліграфкн., 2006. –
318 с.
Про Ю. Войнаровського – с. 227.
Денисюк В. Зачаровані мистецтвом : до 40-річчя Луцького
міського будинку культури – народного Дому «Просвіта» / В.
Денисюк. – Луцьк : Ініціал ; Надстир’я, 1997. – 160 с.
Про Ю. Войнаровського – с. 47–49.
Денисюк В. Від Будинку культури до народного дому
«Просвіта» / В. Денисюк // Денисюк В. Обереги духовності : іст.краєзн. нарис. – Луцьк, 2007. – С. 11–50.
Бірюліна О. Лучанин є нащадком гетьмана Мазепи? / О.
Бірюліна // Волинь-нова. – 2007. – 18 січ. – С. 3 ; 20 січ. – С. 8.
Визнання: Юрій Войнаровський – заслужений діяч мистецтв
України // Волинь. – 2005. – 26 берез. – С. 2.
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Жарчинська // Вісник. – 2006. – 28 верес.
Клімчук Л. Духовні обереги Юрія Войнаровського / Л.
Клімчук // Луцьк. замок. – 2011. – 22 верес. – С. 9.
Клімчук Л. Заслужений діяч – і в Африці діяч / Л. Клімчук //
Сім’я і дім. Нар. Трибуна. – 2006. – 21 верес. – С. 6.
Творчі надбання Юрія Войнаровського // Луцьк. замок. –
2006. – 21 верес. С. 4.
Філатенко А. Мелодії життя Юрія Войнаровського / А.
Філатенко // Волинь-нова. – 2006. – 23 верес. – С. 6.
***
Гриб Л. 25 вересня 50 років від дня народження Ю. В.
Войнаровського (1956) – заслуженого діяча мистецтв України Л.
Гриб // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2006 рік
/ упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ;
Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е.
С. Ксендзук. – Луцьк, 2005. – С. 168–170.
Кривицький А. Ф. Войнаровський Юрій Васильович
(25.09.1956 м. Нововолинськ Волин. обл.) – музично-громадський
діяч / А. Ф. Кривицький // Енциклопедія Сучасної України. –
Київ, 2006. – Т. 5 : (Вод– Гн).– С. 40.
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1 ЖОВТНЯ
125 років від дня народження А. Л. Братуня (1891–1979) –
громадського діяча і педагога

Братунь Андрій Лукич народився 1 вересня 1891 р. в с.
Стрільче, нині Горохівського району Волинської області.
Батько Ростислава Братуня – українського поета і публіциста,
був одруженим із сестрою Наталії Ужвій. Один із провідних
діячів української освіти в Західній Україні. У 1912 р. закінчив
Вінницьку духовну семінарію. Працював викладачем гімназії.
Був старшиною військ УНР (1917–1918). У 1920-х рр. поєднував
педагогічну діяльність з активною участю у політичному
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житті Волині. Від 1924 р. – один з організаторів і лідерів партії
«Селянський союз», обирався депутатом польського сейму від
Любомля. Після об`єднання з Партією Волі Народу (1926) –
лідер «Сель-Робу», а пізніше «Сель-Робу-Правиці». У 1941–1942
рр. був директором української гімназії в Горохові, після війни
працював директором львівської школи, викладачем української
мови та літератури. Помер у липні 1979.
Ольга Корецька
Література:
Вербич В. Вкарбований у серце України / В. Вербич // Вербич
В. Карб єдиної дороги : есеї та діалоги / В. Вербич. – Луцьк, 2008.
– С. 113–118.
Є відомості про А. Л. Братуня.
Остапюк О. Р. А. Братунь (1927–1995) – відомий український
поет і громадський діяч // Минуле і сучасне Волині та Полісся.
Любомль в історії України та Волині : матеріали XXV Волин.
обл. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 16-й річниці Незалежності
України, 720-й річниці першої писемної згадки міста Любомля і
800-й річниці першої писемної згадки Угровська, м. Любомль, 25
жовт. 2007 року. – Луцьк, 2007. – Вип. 25. – С. 286–287.
Колесніченко-Братунь Н. Слово про батька / Р. Братунь //
Братунь Р. Глибини часу не міліють / Н. Колесніченко-Братунь. –
Львів, 2012. – С. 7–20.
Є відомості про А. Л. Братуня.
Боярчук П. Ростислав Братунь : відомий і невідомий / П.
Боярчук // Волинь-нова. – 2007. –1 лют. – С. 3.
Остапюк О. Народився в Любомлі / О. Остапюк // Наше
життя. – 2007. – 6 січ. – С. 4.
Є відомості про А. Л. Братуня.
***
Романюк Н. Братунь Андрій Лукич (01.09.1891, с. Стрільче,
нині Горохів. р-ну Волин. обл. – липень 1979, Львів) / Н. Романюк
/ Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 431.
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3 ЖОВТНЯ
70 років від дня народження М. Д. Гереса (1946) –
заслуженого працівника культури України
Микола Дмитрович Герес народився 3 жовтня 1946 р. в селищі
Цумань на Волині. З дитячих літ мав схильність до музики.
Навчаючись у школі, охоче відвідував музичні гуртки місцевого
Будинку піонерів.
У 1961–1965 рр. навчався у Луцькому державному музичному
училищі на відділі народних інструментів. Після навчання був
направлений на посаду викладача музичної школи по класу баяна
в смт Рожище. В 1967–1971 рр. М. Герес навчається в Харківському
державному інституті мистецтв ім. Котляревського, отримує
професію диригента народного оркестру. Майстерність молодий
музикант шліфував в оркестрі Військово-повітряної академії,
де він проходив службу. У період з 1967 по 1978 рр. працював
викладачем Луцького державного культурно-освітнього
училища, керівником народного оркестру та танцювального
колективу училища.
У 1978 р. Микола Дмитрович переїхав на Ковельщину.
Впродовж 22 років працював викладачем по класу баяна і
акордеона в Ковельській школі мистецтв. Паралельно був
керівником симфонічного оркестру Народного дому ,, Просвіта”.
Ініціативу, творчий пошук, професійну майстерність Микола
Дмитрович Герес виявив, очоливши симфонічний оркестр
Ковельської школи мистецтв. Оркестр двічі стає лауреатом I і
II всесоюзних фестивалів народної творчості, нагороджений
однією срібною і двома золотими медалями. Тричі оркестр є
переможцем телетурніру ,,Сонячні кларнети”. Симфонічний
оркестр брав участь у всіх творчих звітах м. Ковеля та
Ковельщини, в концертах до Дня народження Лесі Українки, у
звіті до 10-річчя Незалежності України (Луцьк).
За високу професійну і виконавську майстерність, активне
пропагування класичної музики симфонічний оркестр рішенням
Колегії Міністерства культури України у 1988 р. був удостоєний
звання ,,самодіяльний народний оркестр”.
За активну роботу по естетичному вихованню молоді,
розвитку самодіяльної народної творчості М. Д. Герес
нагороджений Почесними грамотами Міністерства культури
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України, Українського телебачення, Всесоюзної фірми ,,
Мелодія”. У 1988 р. Микола Дмитрович Герес був удостоєний
високої рядової нагороди – Грамоти Президії Верховної Ради
України.
Микола Герес – не лише талановитий музикант, хороший
організатор і диригент, він ще – і самодіяльний композитор. Ним
написані музичні твори – музика до вистави ,,На Івана Купала”,
українські фантазії для народного оркестру, а також чисельні
інструментовки для різних оркестрів.
Для симфонічного оркестру написані твори: пам’яті С.В.
Рахманінова ,,Порив”, симфонічна картина ,,Волинь”, симфонічна
поема ,,Ой зелене жито, зелене”, для симфонічного оркестру
з народним хором ,,Українська святкова увертюра”. Микола
Герес є автором музики ,,Пісні про Ковель”, ,,Відцвітають вишні
навесні”, ,,Дзвони” на слова місцевого поета Анатолія Семенюка.
Герес М. Д. проводить велику роботу з надання практичної і
методичної допомоги колективам художньої самодіяльності.
У душі Миколи Гереса знаходиться місце для захоплення
не лише музикою, але і живописом. Не полишає він музики та
малярства і на заслуженому відпочинку
21 квітня 2001 р. Миколі Дмитровичу Гересу було присвоєно
звання ,,Заслужений працівник культури України”.
Мирослава Мороз
Література:
Герес М. Душі прекрасні поривання / М. Герес, А. Семенюк //
Вісті Ковельщини. – 2007. – 8 листоп.
***
Корнелюк Д. Ковельщини славні імена : нариси / Д. Корнелюк
– Луцьк : Надстир’я, 2001. – 212 с .
Про М. Д. Гереса – с. 143.
Пісня про Ковель / муз. М. Гереса, сл. А. Семенюка ; Микола
Герес // Семенюк А. Ковель: шлях через віки (до 700-річчя міста
на Турії) : іст.-краєзн. нариси. – Луцьк, 2010. – С. 6, 457–458.
Ляшук С. Микола Герес: «Перед могилою Чайковського я став
на коліна» / С. Ляшук // Вісті Ковельщини. – 2006. – 3 жовт.
Мельянчук С. Це щастя в лотерею не виграєш… / С. Мельянчук
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// Вісті Ковельщини. – 2001. – 17 трав.
Стефанишин М. Пісенна скарбниця нашого краю / М.
Стефанишин // Волинь-нова. – 2006. – 2 груд.
***
Герес Микола Дмитрович // Композитори Волині : довідник.
– Луцьк, 2000. – С. 5.
10 ЖОВТНЯ
80 років від дня народження В. А. Наконечного
(1936–2008) – українського архівіста, історика, краєзнавця
Владислав Андрійович Наконечний народився 10 жовтня
1936 р. у с. Барвінкове Харківської області у сім’ї службовців. У
1940 р. родина переїжджає у м. Володимир-Волинський, потім
– у Луцьк. Тут В. А. Наконечний закінчив середню школу,
працював лісорубом у Архангельській області. У 1965 р. закінчив
Московський державний історико-архівний інститут.
У 1966–1968 рр. навчався у Вищій партійній школі при
ЦК Компартії України. З серпня 1973 р. по червень 1988 р. був
завідувачем партархіву Волинського обкому Компартії України.
З червня 1988 р. по жовтень 1989 р. В. А. Наконечний працював
директором Волинського краєзнавчого музею, а з жовтня 1989
р. – відповідальним секретарем редакційної колегії з підготовки
та видання «Книги пам’яті України: Волинська область». Кілька
років очолював обласний клуб «Краєзнавець» при Волинській
обласній науковій бібліотеці, був членом правління Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури, обласного
товариства краєзнавців.
З лютого 1995 р. по липень 2002 р. – редактор на громадських
засадах щотижневої газети «Радянська Волинь». Писав під
псевдонімами «В. Андрійчук», «В. Слобожанін».
Займався громадською, лекторською, науково-дослідною
та видавничою роботою. Брав участь у виданні, редагуванні,
впорядкуванні, написанні окремих розділів книг, нарисів,
збірників документів і т. п. Автор понад 10 брошур з історії
області.
В. А. Наконечний брав активну участь у створенні
меморіальних комплексів і музеїв в області, в т. ч. Меморіалу
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Слави у Луцьку (1977), історії села в Кортелісах (1980),
Партизанської слави у Лопатені (1967) та Лобні.
Протягом 1991–2006 років очолювана ним робоча група
редколегії з підготовки та видання «Книги Пам’яті» видала 3
томи меморіального видання «Книга Пам’яті України. Волинська
область», а також книгу нарисів «Забути не дано» – про волинян,
які загинули в Афганістані. Цим колективом було підготовлено до
друку тритомник «Книга Скорботи України. Волинська область».
З його участю або особисто підготовлені до друку і побачили
світ книги: «Імена на скрижалях історії», «Пам’ять людська не
забуде повік…» – краєзнавчий путівник про пам’ятники Великої
вітчизняної війни, «Из глубины веков – до дня сегодняшнего» –
сторінки єврейської громади Волині та ін. За цей час ним було
опубліковано понад 600 статей, переважна більшість із них – у
газетах «Радянська Волинь» та «Справедливість», а також у
газетах «Волинь», «Молода Волинь», «Віче», «Волинь-експрес»,
«Народна трибуна», «За єдність», республіканських газетах
«Товариш» та «Комуніст», в московському журналі «Корни»
та газеті «Еврейский мир», в ізраїльському журналі «Ялкуд
Волинь»…
Нагороджений медалями СРСР, нагрудними знаками «За
активну роботу в комсомолі» (1964), «Відмінник архівної справи
СРСР» (1986), золотою медаллю «Опікун місць пам’яті народної»
(Польща, 1985), а також багатьма Почесними грамотами.
Науковий та краєзнавчий доробок В. А. Наконечного охоплює
різні сторінки та періоди історії Волині. Він був публіцистом,
істориком не тільки радянського, але і пострадянського періоду
в історії України, та найбільший його доробок – у царині
краєзнавства.
Лариса Пальоха
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17 ЖОВТНЯ
70 років від дня народження М. М. Зінчука (1946–2004) –
українського фотожурналіста
Микола Микитович Зінчук народився 17 жовтня 1946
р. в селі Куснище Любомльського району. Перші кроки у
фотожурналістику зробив ще школярем, надсилаючи свої
знімки у редакцію районної газети «Радянське життя». Здібного
хлопця помітили й у тій же районці він розпочав свою трудову
біографію. Надсилав свої кращі роботи й до обласних видань, у
1969 р. його запросили на посаду фотокореспондента обласної
молодіжної газети «Молодий ленінець».
З 1970 р. й до останніх днів свого життя – незмінний
фотокореспондент обласної газети «Радянська Волинь», нині
«Волинь-нова». Учасник багатьох фотовиставок, у тому числі й
міжнародних, член Національної спілки журналістів України.
У Миколи Зінчука не було спеціальної освіти, але він постійно
вчився у колег, у життя, яке він по-особливому любив. З ним
було цікаво їздити у відрядження. По дорозі Микола Микитович
не раз і не два просив редакційного водія зупинитися. То біг
фотографувати лелек, які цілою зграєю ходили за трактором,
то його увагу привертали блакитні хмарки розквітлих на
узбіччі дороги «петрових батогів», то зупиняв підводу, на
якій транспортували велетенських розмірів гарбуза. Як тоді
з’ясувалося, везли того гарбузиська... до млина, бо тільки там
була відповідна вага. А господарі запідозрили, що їхній овоч
«тягне» на «Книгу рекордів Волині».
Можна наводити десятки яскравих епізодів, які свідчать, що у
Миколи Зінчука було оте особливе журналістське чуття новизни
теми, цікавого факту, неординарного людського характеру, яке
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дається нечасто і небагатьом. У його об’єктив потрапляли і
перший Президент України Леонід Кравчук, і народний артист
України Валерій Маренич, і геніальний танцівник Махмуд
Есамбаєв, і неперевершена Ліна Костенко, і старенька бабуся, яка
просила милостиню біля собору. Він любив фотографувати своїх
земляків-куснищенців і колег, особливо — під час відряджень, а
ось сам у кадр потрапляв рідко. Навряд чи на Волині є таке село
і навіть хутір, де б він не побував зі своїм фотоапаратом.
Микола Микитович ніколи не забував, що він працює у газеті,
а це означало, що кожен знімок повинен супроводжуватись
текстівкою. Тому завжди ретельно заносив до свого
журналістського блокнота дані про те, хто зображений на
світлині, де, коли, за яких обставин вона була зроблена, телефон,
за яким можна уточнити й доповнити необхідну інформацію.
Тому журналістам із таким фотокором було працювати легко
й цікаво. Цікаво тому, що нерідко Миколина фотографія чи
здобута ним інформація підказували нову тему.
Особлива сторінка його творчих пошуків — природа, її
незвичайні стани, приховане від людського ока, але спіймане
об’єктивом життя тварин, птахів. Тут він був справжнісіньким
поетом, лишень виражальні засоби були іншими.
Микола дуже любив осінь з її розмаїттям барв і відтінків, а
ще був затятим грибником. «Тихе полювання» приносило йому
невимовну радість, адже тут не було йому рівних. Редакційні
вилазки по гриби відбувалися тоді досить часто, але найбільше
«трофеїв» із лісу приносив Микола Зінчук. Як йому це вдавалося
— так і залишилося для нас загадкою.
На жаль, підступна хвороба в останні роки життя сковувала
його можливості. Людині, дні якої минали в русі, зустрічах,
подорожах, це приносило невимовні страждання. В останні свої
відрядження він їздив, спираючись при ходьбі на ціпок. Але це
зовсім не впливало на якість його знімків — свіжих, яскравих,
неординарних, позначених яскравою правдою життя.
Він пішов у Вічність восени, 28 листопада 2004 р., похований
на цвинтарі у Гаразджі. Після смерті Миколи Зінчука його родина
переїхала на постійне місце проживання до Києва, забравши з
собою і весь неоціненний для історії краю фотоархів.
Валентина Штинько
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23 ЖОВТНЯ
100 років від дня народження З. М. Калошиної
(1916–1996) – заслуженого вчителя школи
Української РСР
Зінаїда Михайлівна Калошина народилась 23 жовтня 1916
р. в м. Ленінграді. Після закінчення в 1935 р. Староруського
педагогічного училища розпочала трудову діяльність вчителем
початкових класів у школах Новгородської області. У серпні 1941
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р. була евакуйована в Мордовію, де впродовж року працювала в
евакогоспіталі на станції Торбеєво, а потім два роки вчителювала
в радгоспі «Червоноармієць». Із звільненням Калінінської області
в червні 1944 р. за викликом районного відділу народної освіти
виїхала на роботу в м. Вишній Волочок і отримала призначення
в семирічну школу №3. Поступово відбувалося становлення
педагога, майстра своєї справи.
У липні 1946 р. Зінаїда Михайлівна виїздить з дітьми в місто
Володимир-Волинський за місцем роботи чоловіка. Спочатку
вона працювала у Володимир-Волинській середній школі №5,
а в 1956 р. сім’я переїхала до міста Нововолинська. На Волині
розкрилися педагогічні таланти цієї обдарованої родини.
Павло Іванович Калошин – фронтовик, кавалер орденів Слави,
нагороджений значком «Відмінник народної освіти», директор
середньої школи №10 у селищі Жовтневому, пізніше – перший
директор Нововолинської СШ №1 та директор вечірньої
школи був постійним порадником і помічником дружини.
Його допомога у пошуках шляхів підвищення ефективності
уроків, позакласних заходів та у вихованні власних дітей була
неоціненною.
Понад двадцять років вела Зінаїда Михайлівна у світ знань
маленьких школяриків Нововолинської середньої школи
№1. Разом з учителькою вони подорожували країною Казок,
шляхами Вікторин, стежками Цікавих Ігор. І вміла вона зробити
так, щоб урок був для дитини не просто процесом пізнання, а
й відчуттям того, як кожна розкрита таємниця зміцнює віру у
власні сили. Вчителька дбала, щоб на її уроках кожен працював
активно, захоплено. Як точку опори для цього використовувала
саме пізнавальний інтерес, для розвитку якого у своїх учнів
застосовувала різноманітні методичні прийоми.
З. М. Калошина щедро ділилася своїми досвідом з
учителями початкових класів міста та області, очолюючи
школу передового педагогічного досвіду. Як свідчать архівні
документи, у Нововолинському міському методичному кабінеті
у 1968–1969 навчальному році було оформлено стенд «З досвіду
роботи заслуженого вчителя школи Української РСР Зінаїди
Михайлівни Калошиної», її здобутки широко пропагувалися на
курсах підвищення кваліфікації, районних, міських та обласних
семінарах вчителів початкових класів, особливо з питання
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навчання учнів перших класів в умовах впровадження нових
навчальних програм.
У серпні 1967 р. першій серед учителів молодого шахтарського
міста Нововолинськ Зінаїді Михайлівні Калошиній було
присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель школи
Української РСР». Серед її нагород – медаль «За доблесну працю»,
медаль А. С. Макаренка, Почесні грамоти Міністерства освіти
УРСР, Волинського обласного та Нововолинського міського
відділів народної освіти.
Все найкраще старшого покоління сім’ї педагогів Калошних
втілилось у їх дочці Ганні (1951 р. н.), котра, як і її батьки, свідомо
віддає школі все: час, здоров’я, терпіння, відпочинок і власний
спокій. Схиляючи голову перед талантом і професіоналізмом
своїх батьків, як і вони, працюючи з абсолютною самовіддачею,
Ганна Павлівна Божок у 38 років отримала почесне звання
«Заслужений вчитель Української РСР» та, як і батько, 30
років працювала директором Нововолинської спеціальної
загальноосвітньої школи № 9. Нині Ганна Павлівна викладає
у цій же школі світову літературу, даруючи своїм особливим
учням власне розуміння краси, вчить їх читати художні твори,
наповнюючи слово пристрастю свого серця, бачити і відчувати
відтінки людської душі. Онука Зінаїди Михайлівни Наталя
закінчила аспірантуру і успішно працює викладачем англійської
мови у Національному університеті харчових технологій (м.
Київ).
Педагогічну династію Калошиних – Божок найяскравіше
характеризують слова В. О. Сухомлинського: «Найпрекрасніші
і в той же час найщасливіші – ті, хто прожив своє життя,
піклуючись про щастя інших».
Галина Романчук
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Корнилюк М. Ганна Божок: «Хто економить на розвитку
дітей, той втрачає більше» / М. Корнилюк // Наше місто. – 2006.
– 16 лют. – С. 7.
3 ЛИСТОПАДА
125 років від дня народження П. М. Кривенка-Матієнка
(1891–1937) – офіцера Армії УНР, журналіста, політв’язня
Петро Михайлович Кривенко-Матієнко народився у Луцьку
в 1891р. Про його дитячі роки та юність збереглося небагато
даних. Відомо, що до початку Першої світової війни він здобув
у Російській імперії вищу освіту та працював журналістом. У
1917 р. гаряче підтримує Українську революцію та долучається
до державотворчих процесів після проголошення Української
Народної Республіки. Воював у лавах Армії УНР, де служив
офіцером.
Після поразки Української революції та поділу більшості
території України у 1921 р. між Радянською Росією (з 1922 р. –
СРСР) та Польщею перед Петром Кривенком-Матієнком, як і
перед багатьма іншими діячами УНР, постала непроста дилема:
на якій з двох окупованих частин України осісти? Чи, може, й
узагалі емігрувати на Захід?
Петро Кривенко-Матієнко вирішує залишитися на
Наддніпрянській Україні. Адже, боячись нового витка боротьби
українців за свою незалежність, у 1921 р. радянська влада
запроваджує так звану Нову економічну політику, гарантуючи
українському селянину і міщанину певну господарську свободу.
Отримала Наддніпрянська Україна і певну автономію у рамках
Української Соціалістичної Радянської Республіки, розпочався
процес українізації в освіті та культурі. У той же час Польща не
надала Західній Україні ніякого особливого статусу, а українська
мова у її державних навчальних закладах була заборонена.
У Радянській Україні Петро Кривенко-Матієнко спочатку
працював редактором у Головному управлінні в справах
літератури та видавництв, а з 1927 р. – завідувачем щойно
створеного видавництва й секретарем журналу «Західна
Україна» у Харкові (тодішня столиця УРСР), які друкували
твори однойменної літературної організації. Про завідування
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лучанином згадуваного харківського видавництва варто
сказати окремо. Отож, у 1925–1933 роках у Харкові діяла
літературна організація «Західна Україна». Спочатку як секція
Спілки селянських письменників «Плуг», а з 1926 р. – окремо.
Організація об’єднувала понад 50 письменників та художників,
вихідців із Волині та Галичини. Очолював її Дмитро Загул,
пізніше – Мирослав Ірчан. Одним із завдань «Західної України»
було висвітлення важкого становища корінного українського
населення у Польщі. Члени організації займали вагоме місце
в літературному житті УСРР 1920–1930-х рр., збагатили його
західноукраїнською тематикою. У Харкові Петро КривенкоМатієнко здружився з Остапом Вишнею та Іваном Ткачуком.
З приходом до влади в СРСР Сталіна короткотривалому
українському відродженню настає кінець. У 1932–1933 рр.
московський вождь організував Голодомор українського
народу, в результаті якого мільйони українці було знищено.
Ліквідовуються
українські
організації,
репресовується
інтелігенція, в освіті і культурі розпочинається тотальна
русифікація. У 1933 р. закрили і «Західну Україну», а всіх її
членів арештували. Петра Кривенка-Матієнка разом з іншими
журналістами та письменниками звинуватили в підготовці
замаху на комуністичних високопосадовців УСРР Павла
Постишева і Всеволода Балицького.
Як енкаведисти видобували свідчення – давно відомо, тому не
дивно, що заарештовані після катувань могли підтвердити будьяку інформацію. Хоча гіпотетично вихідці з Західної України,
чимало з яких були колишніми діячами УНР, і справді могли
намагатися вести якусь підпільну боротьбу проти сталінського
геноциду в УСРР. Як би там не було, один із заарештованих, а
саме – друг Петра Кривенка-Матієнка письменник Іван Ткачук,
на допиті заявив: «Про місце та час здійснення теракту щодо
Постишева ще тоді не йшлося. Хто мав здійснити теракт щодо
Балицького, я не знаю, але його вбивство мало відбутися
обов’язково. Кривенко мав знайти спосіб відвідати Постишева
під виглядом делегації літорганізації «Західна Україна».
Зрозуміло, що в ті часи такого зізнання було цілком достатньо
для вироку. Відтак 23 грудня 1933 р. судова трійка ДПУ УРСР
засудила Петра Кривенка-Матієнка до десяти років ув’язнення
у виправних таборах за статтею 54-11 Кримінального кодексу
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УСРР. Покарання відбував на Соловках – у таборі «Кремль».
Та на цьому сталінський режим не зупинився. До 20-ї річниці
більшовицької Жовтневої революції вирішено було розстріляти
соловецьких полівтв’язнів. 9 жовтня 1937 р. особлива трійка
управління НКВС Ленінградської області розглянула «Справу
№103002/37 р. на 38 чоловік, засуджених на різні терміни за
контрреволюційну фашистську діяльність, які продовжують
вести контрреволюційну фашистську діяльність серед
засуджених, висловлюючи терористичні погляди, як єдиний
засіб боротьби з існуючим ладом». Усіх, у тому числі й директора
видавництва «Західна Україна», засудили до найвищої міри
покарання – розстрілу. Вирок виконали 3 листопада 1937 р.
в лісовому урочищі Сандармох Мєдвєжеґорського району
Карельської Автономної РСР.
Всього було розстріляно 1111 політичних в’язнів, з них
– 201 з України. Серед них були ще три уродженці Волині –
Олександр Яцун з Луцька, Ісаак Масаков-Чермуш з ВолодимираВолинського і Петро Фарина з села Суховоля Луцького повіту. Тоді
ж розстріляний був відомий письменник, один з організаторів
літературного життя в Україні, Валер’ян Поліщук, уродженець
Рівненщини, який навчався у Луцькій гімназії. Всього ж у 1930-х
рр. в урочищі Сандармоху було розстріляно до 10 тисяч людей.
Цікавий факт – коли, допитуючи Павла Губенка (літературний
псевдонім Остап Вишня) 7 червня 1955 р., радянський слідчий
цікавився в письменника, чи знає він Петра Кривенка-Матієнка
та Олександра Яцуна, відомий гуморист відповів, що жодна з
названих осіб йому не відома.
20 жовтня 1986 р. прокуратура Харківської області
реабілітувала Петра Кривенка-Матієнка. Пам’ять же про
страшний злочин сталінського режиму в урочищі Сандармоху 3
листопада 1937 р. ніколи не повинна бути забутою.
Сергій Лис
Література:
Наумук С. Волинський список Сандормоху / С. Наумук //
Волинь-нова. – 2012. – 3 листоп. – С. 1, 8.
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Костриця М. Кривенко-Матієнко Петро Михайлович / М.
Костриця // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2014. – Т. 15.
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12 ЛИСТОПАДА
50 років від початку діяльності правління Волинської
обласної організації українського товариства охорони
пам’яток історії та культури
(1966)
Волинська обласна та районні відділення Добровільного
товариства охорони пам’яток історії та культури УРСР створені
відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 28.03.1966 р. і
рішення Волинського облвиконкому від 21.10.1966 р. Установча
обласна конференція відбулася 12 листопада 1966 р. На ній
були присутні 87 делегатів та 25 запрошених. Головою президії
правління було обрано Р. Н. Оксенюка – кандидата історичних
наук, доцента, завідувача кафедрою історії Луцького педінституту
імені Лесі Українки, його заступниками – В. О. Боймука,
заступника начальника облуправління культури; Г. Ф. Кічкіна,
старшого інспектора по пам’ятках архітектури обласного відділу
в справах будівництва і архітектури, відповідальним секретарем
– А. П. Каліщука, директора Волинського краєзнавчого музею.
З 1974 по 1984 рр. відповідальним секретарем Товариства була
Л. О. Протас. За цей період діяльності Товариство займалося,
в основному, будівництвом і благоустроєм революційних,
історичних пам’ятників і пам’ятних місць Другої світової
війни, проведенням досліджень пам’яток археології, ремонтнореставраційними роботами пам’яток архітектури, видавничою
діяльністю. Зокрема, реставрацію Луцького замку було
проведено за кошти товариства. (документація про цей період
діяльності Товариства втрачена). У 1994 р. товариство припинило
свою діяльність.
У квітні 1998 р. діяльність Волинської обласної організації
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
(під новою назвою), при сприянні Українського товариства
охорони пам’яток історії і культури (м. Київ) було відновлено.
Статут зареєстровано 25 червня 1999 р за № 268 Волинським
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обласним управлінням юстиції. Основна мета діяльності зараз
– виявлення, вивчення, збереження та популяризація пам’яток,
проведення культурно-просвітницької роботи, здійснення
громадського контролю за дотриманням законодавства про
охорону і використання історико-культурної спадщини.
Перша установча конференція відбулася 10 квітня 1998 р. На
конференції були присутні 29 делегатів і 14 запрошених. Головою
Ради ВОО УТОПІК було обрано Г. С. Марчук, заступником –
В. Ф. Семенюка – архітектора Луцького історико-культурного
заповідника. На конференції був присутній член УТОПІК Б. В.
Колосок.
Відроджене Товариство за майже 20 років своєї діяльності
провело значну роботу з популяризації, охорони та дослідженню
пам’яток Волині.
ВОО УТОПІК активно співпрацює з органами місцевого
самоврядування, науковими установами, громадськими
організаціями, закладами освіти і культури, музеями,
бібліотеками, релігійними громадами. співробітничає з
обласною телерадіокомпанією у висвітленні, пам’яткоохоронних
питань.
За фінансової підтримки обласного та Луцького міського
центрів зайнятості впорядковано прилеглі території пам’яток у
Луцьку та ряді районів області.
Товариство бере участь у Міжнародних проектах, зокрема
щодо пам’яток та цвинтарів національних меншин. Членом ВОО
УТОПІК А. Суліком з Ковеля досліджено і описано понад 40
польських цвинтарів на Волині.
У червні 1999 р. за участі Товариства та завдяки Волинській
облдержадміністрації зроблено облаштування православного
цвинтаря в селі Шиховичі (Республіка Польща), на якому
захоронено біля 20 воїнів УПА, проведено освячення цвинтаря.
Членом архітектурної секції, архітектором Віктором
Семенюком проведено обстеження ряду пам’яток: підвального
приміщення монастиря Бернардинів у Луцьку, пам’ятки
архітектури ХVІІІ ст.; склепу ХVІІ ст. у с. Береськ Рожищенського
району; окремих ділянок старої забудови ХІІІ–ХVІ ст. м. Луцька.
При фінансовій підтримці Головної Ради УТОПІК було
виготовлено і встановлено охоронні дошки на пам’ятках
Луцького історико-культурного заповідника та на пам’ятках
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архітектури ХІХ ст. в м. Луцьку.
Товариством проведено охоронні експедиції з впорядкування
кладовища ХІХ ст. біля Свято-Троїцького собору в м. Луцьку.
Головною Радою УТОПІК було виділено 5.5 тис. гривень на
впорядкування пам’ятки ХУІІІ ст. – Палацу митрополитів у с.
Жидичин Ківерцівського району (нині Свято-Миколаївський
чоловічий монастир), виділялися кошти для проведення
місцевими археологами охоронно-пошукових експедицій на
пам’ятках археології Волині. Встановлено охоронні дошки на
пам’ятках архітектури в с. Жидичин – Свято-Миколаївській
церкві, Палаці митрополитів та дзвіниці, а також пам’ятний
знак короля Данила Галицького та меморіальну дошку про його
перебування в с. Жидичин.
Товариство займається науково-дослідницькою працею,
проводить наукові конференції («Миколаївські читання»,
«Жидичин крізь віки» до 780-ї річниці першої літописної
згадки, міжнародні конференції з історії дзвонового мистецтва,
присвячені з’їзду монархів у Луцьку, ін.). Видано наукові
збірники матеріалів конференцій «Дзвони в історії і культурі
народів світу», збірники «З’їзд європейських монархів у 1429
році в Луцьку», ін.
При Товаристві створено науково-методичний центр
дзвонового мистецтва, який проводить роботу з дослідження,
виявлення та паспортизації дзвонів і їх популяризації як
пам’яток національної спадщини.
При Товаристві працює секція народних ремесел, якою
було організовано експонування виставки вишиваних ікон
доктора отця Дмитра Блажейовського з Риму у музеях Луцька,
Володимира-Волинського, Маневич та ряду виставок волинських
майстрів, зокрема, вишиваних портретів майстра Юрія
Савки (м. Луцьк); творів живопису – художників Володимира
Макуріна та Івана Бойка (м. Луцьк), Івана Душака (с. Баїв),
вишиваних гобеленів Тамари Онищак та вишиваних рушників
Ярослави Сусуловської (с. Липини), лозоплетіння Анатолія
Лучка, вишиваних рушників Віктора Попова, вишиваних ікон
Тетяни Мітряхіної (м. Луцьк) та Віри Оніщук (м. ВолодимирВолинський); робіт з соломопластики Валентини Галкіної з
Луцька та коренепластики – вихованців Олександра Баканова
(м. Рожище).
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Товариство проводить цікаві масово-освітні заходи.
ВОО УТОПІК започатковані обласні архітектурні премії
ім. Леоніда Маслова та отця-доктора Дмитра Блажейовського
за самовіддану пам’яткоохоронну працю в галузі архітектури,
в справі збереження та пропаганди архітектурного надбання
Волині, особистий внесок у національну скарбницю.
ВОО УТОПІК як громадська організація сприяє залученню
широких верств населення до участі в охороні, дослідженні та
популяризації культурної спадщини Волині.
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22 ЛИСТОПАДА
75 років від дня народження М. Ю. Малиновської
(1941–1983) – української письменниці та критика
Маргарита Юріївна Малиновська – українська письменниця,
критик і літературознавець, народилася 22 листопада 1941 р. в
селі Уйма Локачинського району Волинської області (згодом
село злилося з районним центром Локачі). Батько письменниці
Юрій Олександрович був учасником німецько-радянської
війни, кавалером орденів Слави, персональним пенсіонером.
Мати Людмила Федорівна працювала в торгівлі. Незабаром сім’я
переїхала до Луцька, де придбала власний будинок, який до
наших днів не зберігся.
1958 р. Маргарита закінчила в Луцьку середню школу № 1.
Навчаючись у школі, дівчина цікавилася технікою, фотографією,
їздила на мотоциклі, писала вірші, редагувала шкільну газету
«Потиличник», виступала на літературних вечорах, в яких брали
участь волинські поети. У десятому класі письменник Петро
Мах порадив випускниці співпрацювати з обласною газетою,
тож невдовзі її замітки з’явилися на шпальтах цього видання.
Після школи Маргарита Малиновська чотири роки працювала
літературним працівником і завідувачем відділу в районних
газетах на Волині. Навчалася на факультеті журналістики
Львівського державного університету імені Івана Франка. З
п’ятого курсу навчалася у Київському державному університеті
імені Т. Г. Шевченка, який закінчила у 1966 р. Ще студенткою
почала працювати у відділі критики журналу «Вітчизна». У
1965 р. її прийняли у Спілку письменників України. Маргарита
Малиновська працювала заступником головного редактора
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газети «Літературна Україна», на Київській кіностудії імені
Олександра Довженка. Була відповідальним секретарем комісії
з драматургії Спілки письменників України.
Починала Маргарита Малиновська торувати свій шлях у
письменство як журналістка. Будучи два роки заступником
головного редактора “Літературної газети”, вона доклала чимало
зусиль для піднесення авторитету видання серед читачів.
З-під її пера з’явилося чимало гострих, проблемних матеріалів.
Вона сміливо стала на захист роману Олеся Гончара “Собор”. З
часом М. Малиновська від щоденних журналістських клопотів
перейшла до написання художніх творів, хоч і перед тим уже
збирала матеріал про життя селян Західної України та про
події напередодні Другої світової війни. У 1977 р. вийшов
окремою книжкою її роман “Гримучі озера”. На Всесоюзному
літературному конкурсі імені Миколи Островського в
наступному році його удостоєно І премії і 100-сячним
тиражем у перекладі на російську видрукувано московським
видавництвом “Молодая гвардия”. Високо про твір молодої
письменниці відгукнувся відомий майстер слова Василь Земляк:
«Малиновська як романіст блискуче впоралась із поставленим
завданням — відобразити цілу епоху з життя волинської землі.
Вона малює характери людей глибоко і тонко…». У 1979 р.
письменниця завершила роботу над другою частиною дилогії.
Журнал “Жовтень” опублікував її роман “Полісся” – про чорну
ніч фашистської окупації в містах і селах волинського краю
і перші кроки визволення. Маргарита приїжджала на творчі
вечори, які відбулися в Луцьку і рідних Локачах. 30 серпня
1983 р. секретаріат Київської організації Спілки письменників
України видав їй відрядження на двадцять днів на Волинь. Вона
збирала матеріал для наступних розділів нового твору “Стохід”.
Та не приїхала.
Маргариту Малиновську запрошували викладати в
зарубіжних університетах. Підтвердженням того є датований
12 березня 1976 р. лист із Гарвардського університету, який
зберігається у фондах Волинського краєзнавчого музею.
Від 1963 р.М. Ю. Малиновська виступала з літературнокритичними статтями та рецензіями у всеукраїнських і
всесоюзних газетах і журналах. Вона – автор книжок літературнокритичних нарисів і статей таких як «Синтез важкої води» (1967),
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«Любов до життя» (1968), «Олесь Гончар» (1971), «Древо дружби
(Леонід Леонов і Україна)» (1979). Видала романи «Гримучі озера»
(1977) та «Полісся» (1980).
У збірці Волинського краєзнавчого музею є фонд Маргарити
Малиновської. Видано каталог документів письменниці, який
включає щоденники, табелі успішності, похвальні листи,
комсомольську характеристику, характеристику-рекомендацію
редакції газети «Радянська Волинь», профспілковий квиток,
поштові листи, диплом, запрошення партійного бюро, рукописи,
друковані видання, книги з особистої бібліотеки Маргарити
Малиновської з автографами, документи про її життя і творчість,
понад 80 книг із дарчими посвятами відомих письменників
України, республік колишнього Союзу та зарубіжних країн.
Чимала література про нашу землячку зосереджена також у
фондах Волинської державної обласної універсальної наукової
бібліотеки імені Олени Пчілки. Її ім’я вписане і на сторінках
«Української літературної енциклопедії».
Померла письменниця в Києві 22 жовтня 1983 р., за місяць до
свого 42-річчя при загадкових обставинах. За офіційною версією,
причиною смерті став серцевий напад. Поховано Маргариту
Малиновську в Луцьку.
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4 ГРУДНЯ
70 років від дня народження І. В. Циганкової (1946) –
заслуженого працівника культури України
Ірина Вадимівна Циганкова народилась 4 грудня 1946 р. у місті
Володимир-Волинський Волинської області. У 1950 р. родина
переїхала до Луцька. Вся творча біографія Ірини Вадимівни пов’язана
із Луцькою дитячою музичною школою №1, де навчалась від 5 років
на фортепіанному відділі в класі викладача Л. М. Гіршберг. Після
закінчення школи продовжила навчання в Луцькому музичному
училищі на фортепіанному відділі в класі викладача В. М. Галкіної,
яке закінчила з відзнакою у 1966 р. Вищу освіту Ірина Циганкова
здобувала на музично-педагогічному факультеті Рівненського
державного педагогічного інституту ім. Д. З. Мануїльського. У
2002 р. відвідувала майстер-клас для викладачів композиції при
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Московській консерваторії, у 2002–2003 рр. – брала участь у літній
музичній академії (м. Київ) разом зі своїми учнями.
Трудову діяльність І. В. Циганкова розпочала у 1961 р. під час
навчання в музичному училищі, працюючи концертмейстером
у міському будинку культури, культосвітньому училищі, в
музичному училищі у викладачів Пахолка М. А., Тиможинського
А. Ю., Самохваленка О. О. та інших. З 1970 р. – викладач
спеціального фортепіано та композиції в Луцькій ДМШ №1.
Циганкова Ірина Вадимівна веде велику методичну роботу –
проводить відкриті уроки та читає лекції на обласних семінарах,
надає постійно консультації викладачам музичних шкіл області,
обрана головою секції фортепіано Волинського відділення
Всеукраїнської музичної спілки.
Учні Ірини Вадимівни продовжують музичну освіту в
спеціальних музичних закладах (музичне училище, музичні
школи при Київській, Львівській, Санкт-Петербурзькій
консерваторіях), працюють у музичних навчальних закладах
Волині, України та за кордоном. Понад 30 учнів ставали
лауреатами престижних Міжнародних та Всеукраїнських
конкурсів піаністів та композиторів, більше 10-ти разів були
лауреатами-стипендіатами Українського фонду культури за
програмою «Нові імена України». Вони постійно беруть участь
у благодійних та урочистих концертах, у творчому звіті Волині
в м. Києві, в мистецьких заходах дитячої музичної академії та в
міжнародних фестивалях («Київські літні вечори» – 2002–2003
рр.; «Музичні прем’єри сезону»-2004 –2005 рр.), піаністичних та
композиторських конкурсах («Пам’яті Володимира Горовиця»,
«Жива музика»), виступали в Національній філармонії,
Українському Домі, в залах Палацу «Україна», Будинку вчителя,
Союзу композиторів України, Українського фонду культури.
Ірину Вадимівну Циганкову відзначено численними
подяками та грамотами Луцької міської та Волинської
обласної ради. У 2002 р. за підсумками конкурсу ”Людина року
Волинського краю” вона визнана ”Діячем культури краю”. 2003
р. нагороджена почесною відзнакою Міністерства культури
України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв». У
2008 р. Ірина Циганкова отримала почесне звання «Заслужений
працівник культури України».
Марія Філонюк
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17 ГРУДНЯ
60 років від дня народження С. Н. Цюриця (1956) –
українського письменника і журналіста
Український журналіст, письменник і фольклорист Сергій
Назарович Цюриць народився 17 грудня 1956 р. у селі Мельники
Любомльського району. Після восьми класів місцевої школи
навчався у Шацькій середній школі, був літстудійцем «Хвиль
Світязя» при Любомльській районній газеті.
Серед його перших вчителів – письменник-гуморист
Олександр Хоменчук, новеліст і казкар Віктор Горнич,
журналісти Василь Трофимук і Володимир Мучак.
За направленням газети вступив на факультет журналістики
Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Під час навчання відвідував університетську літстудію,
співпрацював із журналом «Перець», де познайомився з
відомими письменниками-гумористами Володимиром Чепігою,
Олегом Чорногузом, Євгеном Дударем, Михайлом Прудником.
Виробничі практики проходив у любомльській районній газеті
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«Радянське життя», бердянській міській газеті «Південна зоря»,
республіканській – «Сільські вісті», волинській молодіжній газеті
– «Молодий ленінець». Працював у київській багатотиражці
об’єднання «Хімволокно».
У 1979 р. Сергій Цюриць після закінчення університету
повернувся на Волинь. Працював перекладачем, літпрацівником,
кореспондентом, завідувачем відділів сатири та гумору і
соціальних проблем молодіжної газети «Молодий ленінець»,
літпрацівником обласного радіо, робітником Луцького історикокультурного заповідника.
За покликанням С. Н. Цюриць – письменник, творчий доробок
якого дуже різноманітний. Адже працює в багатьох літературних
напрямках – поезії, прозі, гуморі та сатирі, фантастиці.
Першу свою книгу назвав «Зустріч із Сніговичкою». До
неї увійшла однойменна повість і з десяток оповідань. Збірка
побачила світ у київському видавництві «Молодь» у 1986 р.
Наступного року у Львівському видавництві «Каменяр» вийшла
друком книга гумору під назвою «Ініціатор».
Із 1988 р. С. Н. Цюриць – член Національної спілки
письменників України. Його літературні твори привертають увагу
читачів глибиною знання життя і побуту людей, небайдужістю
до людських доль і почуттів, філософським баченням та оцінкою
суспільних явищ. Це – роздуми про характери і взаємини людей
та всього живого в навколишній природі.
Велику увагу Сергій Цюриць відводить вивченню і
дослідженню багатих фольклорних традицій Волині та Полісся.
Захопившись народною творчістю, бере участь в експедиціях,
виступає на радіо, друкує народознавчі статті у пресі. Це
позначилось і на письменницькій творчості. Народознавчий
нарис про писанкарство на Волині й Західному Поліссі «А вже
недалечко червоне яєчко» прийшов до читача у 1997 р. В ньому
автор розповідає про писанкарські традиції нашого краю,
історію виникнення цього явища, писанкові знаки і символи,
барвники. У тому ж році у видавництві «Вежа» Волинського
державного університету імені Лесі Українки з’явилася друком
поема «Сльоза»,а згодом ще одна поема – «Весілля папороті». В
їх основу ліг багатий поліський фольклорний матеріал. У 2006 р.
побачили світ одразу дві нових книги – гумористична «Товсті і
тонкі» та поетична – «Побачення на вулиці дощів».
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Як завідувач редакційно-видавничого відділу навчальнометодичного центру культури Волині, Сергій Цюриць багато
працює над виданням спогадів репресованих українських
патріотів-націоналістів, які виборювали незалежність України.
До 100 книг прози, поезії, мемуарів та мистецько-краєзнавчої
спеціальної літератури редагував і допоміг видати.
С. Н. Цюриць був одним з організаторів Міжнародного
фестивалю українського фольклору «Берегиня», інших
міжнародних фестивалів та мистецьких дійств, обласних
фестивалів колядок і щедрівок, повстанських пісень. Він – автор
багатьох народознавчих досліджень і статей, надрукованих в
обласній пресі, учасник народознавчих теле- і радіопередач.
Працював С. Цюриць і у Волинському народознавчому
центрі під керівництвом українського етнографа, фольклориста,
літературознавця і мовника Віктора Давидюка, який сформував
Поліську (Луцьку, Волинську) школу фольклористики.
Сергій Цариць – один з тих, хто започаткував і рух учнівських
журкорів, долучився до створення шкільних газет, проведення
фестивалів учнівської преси, зокрема «Ліга Тура-Міф» та
«Яблунева гілка». Багато років редагував учнівську газету
«Гроно», яка і досі виходить у Луцькій спеціалізованій школі
№ 1. Разом із науковцем Віктором Зубовичем вів «Майстерню
публіциста» при Волинському національному університеті імені
Лесі Українки (тепер СНУ).
Нині – Сергій Назарович Цюриць працівник прес-служби
Волинського обласного управління лісового та мисливського
господарства. А ще – постійний ведучий (разом із письменником
Володимиром Місюрою) «Літературної світлиці» у Луцькому
вищому училищі архітектури і будівництва. Співпрацює з
Волинською обласною організацією Федерації мисливського
собаківництва України, разом із головним редактором
«Волинської газети» веде «Школу сучасної журналістики» у
Шацькому лісовому коледжі ім. Валентина Сулька та Луцькому
педагогічному коледжі.
Редактор відділу часопису «Волинська газета» та прес-секретар
Волинського обласного управління лісового та мисливського
господарства. Член редколегії журналу «Яровиця».
Творчий доробок письменника невпинно зростає. Він
продовжує плідно працювати на ниві дослідження народознавчих
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традицій нашого краю, публікує в пресі журналістські матеріали,
створює оригінальні літературні сюжети.
Лариса Криштапюк
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23 ГРУДНЯ
120 років від дня народження А. Ю. Бойко (1896–1985) –
заслуженого вчителя школи Української РСР
Анастасія Юхимівна Бойко народилась 23 грудня 1896 р.
в Олиці. Зростала у бідній родині шевця. Закінчила Олицьку
п’ятирічну школу. В 1909–1912 рр. навчалась у Зимненській
учительській школі, після закінчення якої одержала
спеціальність вчителя початкових класів.
З 1913 р. починається педагогічна діяльність Анастасії
Юхимівни. Два роки вона працювала у Перемилівській початковій
школі Дубенського уїзду Волинської губернії, у 1915–1917 рр. –
в школі-інтернаті №21 (колонія Солодири на Житомирщині). З
1917 і до 1922 р. вчителювала в Мительнівській початковій школі
Олицького уїзду. Із встановленням влади Польщі на Волині
прийшла заборона на викладання українською мовою, а вчителівукраїнців з роботи звільняли. Пережити це випало молодій
учительці. Все ж вона не припиняє педагогічної діяльності,
продовжує вчити селянських дітей приватно. Це тривало до 1939
р., коли отримала призначення на посаду вчительки початкових
класів у село Личани Олицького (нині Ківерцівського) району.
В той рік Анастасія Юхимівна одна навчала 118 дітей у 1 і 4
класах, в які тоді набрали учнів. З 1 вересня 1944 року кілька
років працювала завідувачем Личанівської школи. У цій школі
вчителювала до виходу на пенсію.
Анастасія Юхимівна любила дітей. Виховувати довір’ям
– таким було її педагогічне кредо. Вона була у постійному
пошуку стежинок добра до дитячих сердець. Ставила перед
собою завдання не тільки вчити писати, читати, рахувати, а й
виховувати культуру поведінки, тактовність, смак, розвивати
інтелектуальний потенціал школярів. Її уроки вчили дітей
поважати людей, любити природу і мистецтво. Вчителька добре
грала на народних інструментах і співала. Була організатором
та керівником хору в школі та сільському клубі. Директор
Личанівської восьмирічної школи І. І. Павленко у мемуарах
так згадував Анастасію Юхимівну: «Обдарована і всебічно
розвинена, входила у свій час в «Просвіту». … Уся віддається
любимій роботі. Школа для неї – рідний дім і рідна сім’я. Усі
личанці пройшли через її педагогічні руки і поважають її як
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учительку і людину. … З відстаючими учнями вона працювала
додатково після уроків, а з деякими під час літніх канікул.
Поставить парту під бузком і навчає учня».
Досвід А. Ю. Бойко широко пропагувався Волинським
інститутом удосконалення кваліфікації вчителів. А вона
щедро ділилася своїми педагогічними знахідками з колегами.
У фондах музею Історії освіти Волині Волинського інституту
післядипломної педагогічної освіти зберігається цікавий
документ, який свідчить, що вчителька керувала методичною
секцією вчителів других класів і мала право відвідувати уроки у
вчителів Олицького району.
Плідну педагогічну діяльність А. Ю. Бойко відзначено
почесним званням „Заслужений вчитель Української РСР” (1953
р.). У 1965 р. вона отримала ще одну освітянську нагороду –
медаль А. С. Макаренка.
Світлим спомином залишилась Вчителька у пам’яті учнів та
односельців.
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24 ГРУДНЯ
75 років від часу створення на Волині Української
Православної Автокефальної Церкви на чолі з
архієпископом Полікарпом Сікорським (1941)
Уперше у ХХ столітті спробу відродити незалежність
українського православ’я від російського, якому Київська
митрополія була силоміць підпорядкована ще у далекому
1686 році, здійснили за Української Народної Республіки.
Після кількарічної підготовки 5 травня 1920 року у Києві
було проголошено автокефалію Української Православної
Церкви, предстоятелем якої незабаром обрали отця Василя
Липківського. Та ця церква не мала визнання жодної з
православних помісних церков, а також містила в собі елементи
своєрідного православного протестантизму. Так, зокрема, в ній
було проголошено соборноправність, яка розумілася як рівність
усіх віруючих, а не лише ієрархів, у вирішенні церковних справ.
Єпископи не обов’язково мали бути ченцями, вони могли мати
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дружин, окрім того, їх могли обирати і висвячувати загальні
збори віруючих, у той час, як у ортодоксальному православ’ї
нового єпископа повинні висвятити лише вже діючі єпископи.
Автокефальна УПЦ діяла на теренах УСРР під постійним
тиском комуністичної влади до 1936 р., коли зрештою була
знищена як цілісна структура сталінською репресивною
машиною. В той же час у 1920–1930-х рр. на Західній Україні
православні входили до складу Польської Православної Церкви,
яка 13 листопада 1924 р. була офіційно визнана Вселенським
Константинопольським патріархом Григорієм VII. Парадокс
полягав у тому, що більшість віруючих ППЦ були, звісно, не
поляками, а українцями. То ж, коли у 1939 р. Польща припинила
своє існування як незалежна держава, значна частина її ієрархів
стали обговорювати питання про утворення автокефальної
української церкви.
Коли 22 червня 1941 р. розпочалася радянсько-німецька війна,
а ОУН (б) 30 червня проголосила відновлення незалежності
Української Держави, українські православні розпочали процес
із проголошення автокефалії. У багатьох місцевостях України
стихійно виникли громадсько-церковні організації. Їх частіше
за все називали церковними радами або комісіями. Впливовою
була Українська рада довір’я на Волині, створена за ініціативи
Степана Скрипника – відомого громадсько-політичного діяча
та оборонця православ’я у переважно католицькій Польщі та
в скорому майбутньому православного священика, а потім 14
травня 1942 р., і єпископа. Зокрема, на засіданні 31 серпня – 1
вересня 1941 р. УРД ухвалила, що церква в Україні має бути
національною та українською.
На теренах України одним з найбільш авторитетних
єпископів та послідовним борцем за автокефалію був єпископ
Луцький і Ковельський Полікарп Сікорський. Саме він 10 липня
1941 р., в час, коли нацисти вже почали арешти українських
націоналістів, публічно підтримав відновлення Української
Держави, зазначивши, зокрема, в своєму «Пастирському листі»
що: «Разом з українським народом радіє і наша многострадальна
Церква. Відроджена у вільній українській державі – Українська
вільна Православна Церква буде з народом одною нерозривною
цілістю». Тому не випадково 30 листопада 1941 р. нарада у Варшаві,
за участі православних ієрархів та уряду УНР в екзилі, ухвалила
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рішення про підтримку кандидатури єпископа Полікарпа
Сікорського на місце Адміністратора (Місцеблюстителя)
автокефальної української церкви.
Предстоятель ППЦ митрополит Варшавський і Волинський
Діонісій Валединський, який схвалював ідею української
автокефалії, прихильно поставився до кандидатури Полікарпа
Сікорського та благословив його 13 листопада 1941 р. Але
остаточно питання про автокефалію мала розв’язати Нарада
представників церковних рад у Рівному, яку скликали 13 грудня
1941 р. На ній кандидатуру єпископа Полікарпа Сікорського
підтримала більшість учасників Наради. Також була створена
комісія на чолі зі Степаном Скрипником, яка 14 грудня 1941 р.
подала офіційний лист уповноважених від церковних рад Волині
до митрополита Діонісія Валединського, у якому висловлювалося
прохання призначити єпископа Полікарпа Сікорського
Адміністратором Православної церкви на українських землях.
Зрештою, декретом від 24 грудня 1941 р. митрополит Діонісій
затвердив владику Полікарпа Сікорського Адміністратором
«Православної Автокефальної Церкви на звільнених землях
України» з наданням йому сану архієпископа. Таким чином
постала Українська Православна Автокефальна Церква,
причому з визнанням канонічної ППЦ. Те ж, що у 1948 р.
сталінський атеїстичний режим з політичних міркувань змусив
ППЦ заднім числом відмовитися від цього акту, аж ніяк не може
його скасувати у релігійно-догматичному сенсі.
Полікарп Сікорський був Адміністратором УПАЦ до 1944 р.,
коли, розуміючи неминучість арешту комуністичною владою,
емігрував за кордон. Треба зазначити, що до 1944 р. фактично
саме Луцький кафедральний собор Святої Трійці як осідок
архієпископа Полікарпа Сікорського, був центром усього
українського православ’я. Єдиний такий випадок в історії
Луцька, чим місто може, безумовно, пишатися.
В еміграції, на теренах проживання української діаспори у
Західній Європі, Америці та Австралії, УПАЦ (пізніше – УАПЦ)
продовжувала свою діяльність. У роки перебудови її тодішній
предстоятель митрополит Мстислав (колишній мирянин
Степан Скрипник) прибув до України та на Всеукраїнському
Православному Соборі у Києві 6 червня 1990 р. був висвячений
на першого Патріарха Київського та всієї України УАПЦ. Слід
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зазначити, що нині правонаступницею УПАЦ в Україні вважає
себе не лише УАПЦ, а й УПЦ – Київський Патріархат.
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25 ГРУДНЯ
75 років від дня народження Т. Г. Музичука (1941–1995) –
українського актора, поета–пісняра, художника
Його прізвище нагадує про споконвічну пісенно-музичну
традицію нашого народу, ім’я й по батькові – творчість
невмирущого Кобзаря. Саме такі глибинні величавості
асоціюються з іменем Тараса Григоровича Музичука – нашого
краянина, різнобічно обдарованої людини: поета, актора,
художника, майстра різьби по дереву, вишивальника, людини
залюбленої в українську культуру і мистецтво.
Народився Тарас Музичук 25 грудня 1941 р. в с. Гаразджа
Луцького району. Дитинство почалося у важкі роки Другої
273

світової війни, уже тоді довелося дізнатися, що таке скрута,
втрати і біль. На далекий Сибір були вислані обидва дідусі, батько
не повернувся з війни, тому його хлопець практично не знав.
Але саме від батька передалися йому замилування музикою, а
також бажання і здібності творити: чи то прекрасні дерев’яні
речі, чи неповторні поетичні музично-пісенні тексти. Малого
Тараса ростила і виховувала мама, якій він по-синівськи щиро
дякував «… за ласку, / За любов до людей, за науку», за те, що
дала йому «… правду і казку / Як водила малого за руку». Тому
не дивно, що навіть в одному з останніх віршів поета проступає
одухотворений, піднесено-чистий портрет матері, який він
проніс з дитинства крізь роки:
Я стою перед образом Божим
І молюся простими словами,
Ти на Діву Марію так схожа
Рідна мамо моя, рідна мамо.
Ще одне невичерпне джерело творчості Тараса Музичука
– це та частинка волинської землі, де він побачив світ: чудова
сільська природа Гаразджі та відкриті працьовиті люди села. В
такій місцевості стояла біленька хатина з його дитячих років, а
біля неї оспівані черешня й калина, що гармонійно вписувалися
в красу довколишніх просторів.
Усе це хлопець мав можливість оглядати дорогою до середньої
школи, яку закінчив у Теремному (нині частина Луцька). Крім
школи, відвідував художню студію. Тільки став на ноги, почав
допомагати по господарству. Ходив з матір’ю збирати колоски
або проривати буряки на колгоспних полях за Гаразджею, а як
підріс – сідав на грабарку, жниварку, молотарку, працював у
колгоспній столярні.
Бажаючи розвивати свої творчі вміння, він поступив і
успішно завершив навчання на акторському відділі Київського
театрального інституту імені І. Карпенка-Карого (сьогодні
національний університет театру, кіно і телебачення імені
І. Карпенка-Карого).
Після цього, «вже навчений сталої професії», Тарас Григорович
повернувся на батьківську землю. Тут працював актором у
філармонії та Волинському обласному музично-драматичному
театрі імені Т. Г. Шевченка, даруючи глядачам під час кожного
виступу частинку свого таланту.
274

Засіяна невтомною працею, проросла нива самобутніх
поетичних творів Т. Музичука. Хоча збірка його поезій ні за
життя, ні досі не видана, але він і не працював спеціально для
неї. Головною радістю для поета було чути свої вірші піснями.
Його недарма називають поетом-піснярем, оскільки писав
такі милозвучні поезії, які ніби самі просилися на музику. Тут
співпрацював з відомими в Україні й на Волині композиторами,
як Олексій Онишко, Ростислав Кушнірук, Олександр Злотник,
Левко Дутківський, Ольга Супрунович.
Пісні на слова Тараса Музичука сьогодні добре відомі
зацікавленим слухачам, зокрема, його «Червоні маки»,
«Скрипалю, не грай на печалі», «Синова молитва», «Пісня
про земну красу». Ці та інші твори ввійшли до репертуару
відомих виконавців Павла Зіброва, Алли Кудлай, Іво Бобула,
Василя Чепелюка, Валерія Маренича, Лілії Сандулеси, Алли
Опейди, В’ячеслава Судими та інших. Постійні творчі контакти
поєднували поета з Волинським народним хором та колективом
народної аматорської хорової капели «Посвіт» Луцького міського
дому «Просвіта». Пісня на його вірш «Прощайте, літа молодії»
(ще відома як «Мені тринадцятий минало») стала своєрідною
візитною карткою «Посвіту». Митець і сам полюбляв співати, а
що мав приємного тембру голос, то це зустрічалося радо.
Вірші Т. Музичука публікувалися в республіканській та
обласній пресі. Натхненні щедрим Божим усміхом, вони
викликали живе зацікавлення і в літературознавців, і у простих
людей села. Поет входив до Луцької районної літературномистецької студії «Зорі над Стиром». В одній з статей вдало
підкреслюється, що він писав просто, так, як і жив, хоч
життя простим не було. Надзвичайно ліричні, пройняті
захопленням працьовитими людьми і живописною природою,
ці вірші-самоцвіти черпалися з чарівної криниці його творчого
потенціалу. Ось як у кількох рядочках він передав мить
замилування неповторною красою вечірнього дивосвіту:
В небі голубому рожевіють хмари,
То вечірнє сонце розливає чари.
Тиша розіллється по землі зігрітій,
Сон твій заколишуть солов’ї і квіти.
Як усі творчі люди, завжди був трішки замислений,
небагатослівний, але доброзичливий, простий і щирий у
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спілкуванні. З гумором ставився до життя, що виявилося у
написанні численних гуморесок («Котяча натура», «Живучий
переляк», «Геніальна муха» та інші).
В останні свої роки Тарас Григорович займався малярством:
писав пейзажі, портрети, натюрморти, працював в жанрі
іконопису. В його руках навіть кусок деревини перетворювався в
чудовий виріб, який він дарував своїм односельцям, залишаючи
на ньому автограф. Різьбив іконостаси, підсвічники до храмів,
власноручно оформляв церкву в рідному селі Гаразджі, зокрема,
виготовив різьблену ікону Божої Матері. Вишивав рушники
і подушки до інтер’єру батьківської хати. Ніколи не цурався
сільської праці. Часто залишав свою луцьку квартиру і спішив
у село, де його рук чекала пасіка, розташована посеред сільської
краси.
Життя і творчість Т. Музичука просякнуті переживаннями
за долю рідної землі. Наприкінці 1980-х – початку 1990-х років
він брав участь у громадсько-політичних подіях, які відбувалися
на Волині. Митець понад усе вірив, що після пережитого
обов’язково настане омріяне майбутнє. В одній байці він цілком
по-серйозному написав: «Круті дороги нам належить перейти - /
І будуть яблуні цвісти, / І буде пісня поміж нами…».
Тарас Григорович Музичук – це митець особливого гарту,
наповнений величезним творчим горінням. Тому не тлів, а горів
для людей… Не стало поета 6 липня 1995 року. Колега по перу
Михайло Свічаний написав: «Його не стало, і, здається, ніби
поменшав світ. Такою широкою була його душа. Вона вбирала
в себе всі тривоги й хвилювання, яких стільки багато в нашому
житті. Він так щиро вболівав за долю свого нещасного краю, бо в
самого доля була нелегкою. Та він не шукав легкого шляху. Йшов
тією стежиною, хоч як іноді тяжко не доводилося». Короткий вік
судився Тарасу Музичуку, – всього 53 роки, але він залишив по
собі багатогранний спадок поета, актора, художника, майстра
мистецького виробу, патріота української землі і батьківського
краю.
Олександр Мельник
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ХХХ
650 років
від часу першої писемної згадки про село Маркостав,
тепер Володимир-Волинського району
(1366)
Маркостав − село Володимир-Волинського району Волинської
області, розташоване в межиріччі р. Луги, котра оточує населений
пункт двома рукавами із північної та західної сторін. Відстань до
районного центру – понад 19 км. Населення – біля 100 чоловік.
Заселення території поблизу с. Маркостав розпочалося ще в
епоху неоліту (культура лінійно-стрічкової кераміки). Пізніше
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археологи фіксують тут сліди поселення енеолітичної культури
лійчастого посуду, городоцько-здовбицької культури епохи
бронзи, пам’ятки ХІ−ХІІІ ст.
Назва села «Маркостав», очевидно, свідчить про облаштування
тут греблі під т. зв. Львівську дорогу (сполучала ВолодимирВолинський із Львовом; згадувалася у документах 1366 й 1400 рр.),
а, отже, і ставка, що первісно знаходились на утриманні багатого
володимирського міщанина Марколота (Маркольта), згадку про
якого містить Руський літопис під 1268 р. чи володимирського
єпископа Марка, про якого згадується 1287 р. Такої ж думки
дотримується відомий вчений-ойконіміст В. Шульгач,
стверджуючи, що поселення, назване на честь землевласника
Марка, у володінні якого, очевидно, перебував ставок.
Перша писемна згадка про Маркостав міститься у договорі
1366 р. між волинським князем Любартом-Дмитрієм і польським
королем Казимиром ІІІ при уточненні лінії кордону між Луцьком
і Володимиром-Волинським. У тексті документа сказано, що
лінія розмежування спірних земель в північному напрямку
проходила річкою Турією, а в південному напрямку маркувалася
такими власними назвами: «к Володимирю отступаеть ся по
толъ: по Оуимицю, по Песчаныи Брод, по Єоуфимково село,
от Єоуфимкова села до Маркова Става, от Маркова Става
по Львовскую дорогу к Скоморохам, а от Пъсчана броду по
пиньскыи мост». За договором 1366 р. Маркостав залишався у
володінні Любарта Гедиміновича.
Привілеєм 1452 р. великий князь литовський, король
польський Казимир Ягайлович за добру службу передав с. Чесний
Хрест разом із округою (до неї входило також с. Маркостав)
Немирі Резановичу. Син Немири Яків-Война Резанович заповів
Маркостав Зимненському монастирю.
З ХVI ст. селом володіли князі Чорторийські. В 1577 р.
Михайло Чорторийський платив за нього державний податок і з
тамтешніх 4 димів ланових, 1 диму півланового, 4 городників, 4
приміщень з худобою. У 1583 р. його вдова Софія Ходкевичівна
сплачувала із 3 ланів, 7 городників і 2 млинових коліс. У 1629 р.
Маркостав, в котрому нараховувалося 28 димів, належав Миколі
Чорторийському.
Церкви у селі не було. Довгий час поселення значилося
приписаним до монастирської парафії с. Зимне. В 1695 р.
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Маркостав належав до парафії с. Менчиці, де духовні треби
парафіянам надавав унійний парох Кондрат Степкович,
рукопокладений 1681 р. Менчицький храм був старим, накритим
соломою, маломістким. Тому жителі Маркостава 1682 р. почали
ходити до церкви с. Бужковичі, яку обслуговував парох Теодор
Павловський.
Після поділів Речі Посполитої 1793 і 1795 рр., за якими Волинь
увійшла до складу Російської імперії, у регіоні розпочалося
відновлення церковно-адміністративної структури Православної
Церкви. Жителі с. Маркостав (186 осіб) в 1804 р. отримували
духовні треби у переведеній на православ’я Менчицькій святині
Покладення ризи Пресвятої Богородиці. Тоді там працював
священик Іоанн Славинський, рукопокладений 1797 р. вікарним
єпископом Житомирським Варлаамом Шишацьким. Дяка та
паламаря не було. В 1824 р. у Маркоставі нараховувалося 176
жителів, селом володів землевласник Фелікс Чацький.
У 1844 р. у Менчицях постійного священнослужителя вже
не було, а приїжджав правити настоятель Параскевської церкви
с. Біскупичі Шляхетські (тепер с. Соснина Іваничівського
району). Допомагали йому проводити службу дяк Прокопій
Славинський та паламар Афанасій Березовський. До МенчицькоБіскупичівської парафії відносилося 116 дворів (749 осіб), серед
яких 302 парафіяни були у Маркоставі. Село 1844 р. перебувало у
власності землевласника Миколи Міаковського.
У 1888 р. у Менчицях замість старого побудували новий
храм – місткий, добре прикрашений ззовні. Духовні треби
людям (серед них близько 200 жителів с. Маркостав) надавав
священик Параскевської церкви с. Біскупичі Шляхетські Микола
Гучинський. Допомагав ієрею у проведенні богослужінь дяк
Микола Волкановський.
На початку ХХ ст. найближчі до Маркостава залізнична
станція і поштове відділення знаходилися у ВолодимиріВолинському, медичний заклад – у с. Грибовиця (нині
Іваничівського р-н). Торгувати жителі села їздили до містечка
Порицьк. В 1900 р. селами Маркоставом та Біскупичами
Шляхетськими (загальна площа маєтку 158, 9 га) володів
землевласник Діонісій Міаковський. 1913 року землі перейшли у
спадок його синові Яну.
Андрій Боярчук
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650 років
від часу першої писемної згадки
про село Війниця Локачинського району
(1366)
Село Війниця – центр однойменної сільської ради
Локачинського району Волинської області; кількість населення –
до 300 осіб. Лежить біля верхів’я р. Війниці – правостороннього
допливу р. Луга-Свинорийка.
Назва села впродовж свого існування зазнавала змін.
Найдавніша зафіксована форма найменування села «Оуймиця»
(пізніше – Уймиця) в період перебування українських земель
в складі Російської імперії трансформується у «Воймицю».
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Сучасний варіант назви – Війниця, який докорінно змінив
первісну семантику імені, з’явився після II Світової війни.
Український лінгвіст В.П. Шульгач очевидно не був знайомий
з давньою формою імені села, приймаючи за його історичну
форму назву сучасну; його аналіз омоніму «Війниця» в роботі
«Ойконімія Волині», включно з невірно наведеним там
історичним прикладом назви населеного пункту Млинівського
р-ну Рівненської обл. («sioło Woynice», 1621), пояснює лише
новітню назву. Відтак дослідник вважає, що назва досліджуваного
села вторинна щодо найменування контактного гідроніма річки
Війниця – лівої притоки р. Луги-Свинорийки, але й тут даних
недостатньо, оскільки джерела не дають твердої впевненості
щодо оригінальної назви цієї притоки у пізньосередньовічних
джерелах.
Перша писемна згадка про село Війницю (Оуймицю) походить
з акту мирного договору 1366 р. між волинським князем
Любартом Гедиміновичем і польським королем Казиміром III.
Згідно договору Любартові відішла Луцька земля, а ВолодимирВолинський і його округа були тимчасово інкорпоровані до
Польщі. У тому ж році був написаний розмежувальний акт, за
яким князь Дмитрій-Любарт уточнював ділянку свого західного
кордону. Докумен називає ряд топонімів, й серед них с. Війницю:
«к Володимирю отступаеть ся по толѣ: по Оуимицю, по Песчаныи
Брод, по Єоуфимково село, от Єоуфимкова села до Маркова
Става, от Маркова Става по Львовскую дорогу к Скоморохам, а
от Пѣсчана броду по пиньскыи мост». Таким чином, до земель
Любарта у межиріччі Луги-Свинорийки і Турії відходили
тогочасні прикордонні села: Оуймиця (Уймиця), Піщаний Брід
(тепер урочище в північно-східному напрямку від Війниці, на
лівому березі р. Турії, в р-ні с. Холопичі), Пінський Міст (митний
пункт на Турії, біля с. Озютичі), Марков Став (с. Маркостав на
правому березі р. Луга). «Оуймиця» з акту 1366 року відповідає
сучасному селу Війниця Локачинського р-ну.
Здебільшого
історики
і
краєзнавці
неправомірно
переінакшують найстарішу історію досліджуваного села,
приписуючи йому дані про вже неіснуюче с. Уйма, яке тепер,
вірогідно, перебуває в складі смт. Локачі. Помилкові суждення
можна пояснити схожістю віднотованих старими документами
назв Уйма (Оуйма) і Уймиця (Оуймиця), утворених від
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спільного кореня ‘уйм-’ з додавання різних суфіксів. Імовірно
корінь пов’язаний зі слов’янським *jęti, *jьmą «взяти, візьму»,
польським ujma «збиток, шкода, втрата», може бути зрозумілим
з пари українських дієслівних форм «мати – виймати (втрачати,
від’єднувати)». На нашу думку ‘уйм-’ означає вилучену з цілого
частку.
Вперше село Уйма, з яким плутають Уймицю (Війницю),
назване в документі від 1514 р. Належало князю Федору
Федоровичу Четвертинському і «прислухало» до замку в
Локачах. Після смерті цього князя в 1529 р. його дружина
перейшла в опіку князю Федору Андрійовичу Сангушку, який
викупив у вдови за безцінь села Локачинського замку. У 1536 р.
Ф.А. Сангушко купив в братів Андрія, Яна і Тихна Івановичів
Янчинських близьке до Локач с. Крухеничі, після чого в нього
виникли межові непорозуміння з братом вищезгаданих –
Григорієм Івановичем Янчинським, який названий отчичем
сіл Павловичі і Війниця (Уймиця). Отже першим власником
Війниці, якого знаємо на ім’я, був на шляхтич Іван Янчинський,
батько Григорія та його братів.
Володіння Війницею Г.І. Янчинським підтверджено в переліку
нововстановлених з часів правління великого литовського князя
Олександра волинських мит. Там, зокрема, вказано, що дорогою
у напрямку до Любліна неправомірно у «Вуимицы Грицко
Янчинский по полгроша на обедве руцѣ
берет», тобто стягує з купців мито в обох напрямках. У 1545 р.
у поборі мита Янчинському було відмовлено.
Вперше у володінні князів Сангушок Війниця, чи принаймні її
частина, згадана під 1550 р. Цього року син Григорія Янчинського
Іван визнає, що після розподілу з рідними братами Грицьком
і Аврамом Григоровичами Янчинськими володіє третьою
частиною в Павловичах та Війниці і цією часткою маєтності
обмінюється з князем Дмитром Федоровичем Сангушковичем.
Чотири роки по тому Дмитро Сангушко загинув в Чехії від рук
переслідувачів; туди він втік із викраденою для шлюбу княжною
Галшкою Іллівною Острозькою. Після смерті Дмитра Війниця
переходить до рук його рідного брата – Романа Федоровича
Сангушка. У 1558 р. князівські урядники Романа скаржаться на
побиття людей «уймицьких і павловецьких» твердинськими і
киселинськими підданими пана Василя Гулевича Затурецького.
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В цьому документі вказано, що належні Війниці угіддя
простягались до Холопич.
Від княжни Олександри Романівни Сангушко Війниця
перейшла до її чоловіка князя Януша Янушовича Заславського
(з роду Острозьких), який у 1629 р. сплачував податок від 28
сільських димів (домогосподарств). Беручи до уваги коефіцієнт
мешканців 1 диму до 11–12 чоловік (за І.О. Ворончук), отримуємо
приблизне число жителів села у першій третині XVII ст.: 300 –
330 душ підданих.
В XVI ст. через Війницю фіксується рух купців сіллю з
галицьких жуп із Дрогобича. Дрогобицька сіль доставлялась на
Волинь кількома шляхами. Так званим Прасольським гостинцем
– так називався відтинок дороги з Сокаля до ВолодимираВолинського; далі купці розвозили сіль в західному, північному
і східному напрямках. Останній напрямок з’єднував місто
Володимир-Волинський з Луцьком. Також сіль везли гостинцем
через Львів, Кам’янку-Буську, Стоянів, Горохів, Свинюхи (тепер
Привітне), Локачі, Війницю. Невипадково в районі Війниці
в документі від 1536 р. фігурує перехрестя двох «крижових»
доріг: одна вела з Володимира до Луцька, а друга простягалась в
напрямку до «Оздютич» і звалася «Rużyńcem». На переїзді через
Турію біля
Озютич в договорі 1366 р. фіксується митний пункт Пінський
Міст, назва якого вказувала напрямок гостинця.
Олена Бірюліна
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650 років
від часу першої писемної згадки про с. Нові Кошари,
тепер Ковельського району
(1366)
Село Нові Кошари адміністративно належать сільській раді
з центром у Старих Кошарах. Розташоване за 12 км на захід від
районного центру. У селі проживає близько 160 чоловік.
Історико-краєзнавчої довідки про село Нові Кошари, яка
б розкривала його найдавніший період, не оприлюднено.
Необхідність такого дослідження зумовлена існуванням на його
території городища XIV ст., дані про яке майже не залучаються
до обігу в історичному наративі про литовську добу. Зафіксовано
також численні сплутування дослідниками цього поселення,
яке виступає в давніх джерелах під іменем Кошер, з містом на
Волині – Камень, яке з II половини XVII ст. починає фігурувати
в документах як Камінь Кошерський.
У середньовічних документах основний компонент назви
Нових і Старих Кошар варіюються як Кошер, Кошор, Кошир,
Кошур, Кошар. Як зазначає етимолог В. Шульгач сучасна
назва Кошари походить від «кошара» чи «кош», що відповідно
означають – ‘вівчарня’, ‘плетена загорожа для худоби’. Варіант
давньої назви села дослідник не розглядав.
Вперше інформацію про існування в Нових Кошарах
городища видрукував у 1888 р. археолог і колекціонер Д.Я.
Самоквасов, котрий таким чином оприлюднив зібрані від
місцевого волосного правління свідчення. Наведемо витяг з його
публікацїї: «Старо-Кошарская волость. «Окоп-Замчище» в 400
саж. от с. Новых Кошар по направлению к г. Ковелю. Длина 35,
а ширина 30 саж.; форма четыреугольная, поверхность ровная,
поросшая травою и кустарниками. Помещен в низменном месте,
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над болотом; с юга и востока окружен валом и рвом. Въезд с
запада. Преданий нет». Це свідчення дало підставу одному з
основоположників української археології В.Б. Антоновичу
нанести ще не досліджене городище на відому Археологічну
карту 1899 р. Знаний дослідник Волині О.М. Цинкаловський
повторив дані про городище із робіт Самоквасова і Антоновича,
та подав про село Нові Кошари невелику історичну довідку. У
новітню добу, в 1993 р., в Нових Кошарах провів археологічні
дослідження волинський археолог М.М. Кучинко, під час яких
вперше було виявлено сліди міської інфраструктури XIV ст.
За висновками М. М. Кучинка, залишки Кошерського
городища розміщені в урочищі Замчисько, на заболоченій
рівнині. Мають квадратну форму розміром 50 х 55 м, із валом
заввишки близько 4 м. З півдня до городища прилягав посад,
захищений двома валами висотою 0,8 – 1 м. На південнозахідному куті городища є сліди круглого майданчика діаметром
14 – 15 м, де, за припущенням дослідника, знаходилась дерев’яна
вежа.
Вперше в писемних джерелах городище віднотоване в
латиномовній угоді 1366 р., яка містить перелік волинських
волостей, серед яких названа волость Кошерська. Отже, волость
отримала назву від тогочасного волосного центру – Кошера.
Угода 1366 р. виникла як результат чергового етапу війни
за переділ волинської спадщини. Укладалась між литовською
стороною – великим князем Ольгердом і князями Кейстутом,
Явнутом і Любартом та польською стороною – королем
Казиміром III. За цим документом (нами використана інформація
з документу за публікацією І. М. Даниловича. – О. Б.), внаслідок
домовленостей у межах історичної Волині волинському князеві
Любарту було підтверджено всю Луцьку землю та п’ять волостей
Володимирської землі. Серед інкорпорованих польською
стороною шести інших волостей Володимирського округу
значилася Кошерська волость.
Історики вказують, що у 1433 р. Кошерська і Ратнівська волості
Західної Волині як спадкові були підтверджені князеві ДмитруСангушку Федоровичу, який був нащадком когось з литовських
князів з роду Гедиміна (за протилежними гіпотезами істориків
був онуком Любарта або Ольгерда). За збройну спробу заволодіти
близько 1441 р. центром Ратнівської волості – Ратнівським замком,
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в якому стояла королівська залога, Сангушко поплатився обома
дідичними волостями. Того року Кошерська волость (districtum
totum Cosseriensem) за розпорядженням польського короля
Владислава III перейшла до хелмського старости Дерслава з
Ритвян, але після примирення Сангушка з монархом у 1443 р.
знову повернулася до земель його домену. Саме в II половині XV
ст., як можна здогадуватись, Кошерське городище як укріплений
центр Сангушківських володінь починає деградувати. Посад
імовірно ще існує, як і мусив існувати двір для приїзду князявласника.
У 1502 р. у Кошері заключається акт поділу маєтностей між
нащадками Дмитра-Сангушка Федоровича. Дідична Кошерська
волость була розділена на два двори-маєтки: виділений з волості
двір Несухоїжі потрапив до власності онука протопласти –
князя Андрія Олександровича Сангушковича, а решта волості
під назвою двор Кошор спільно із залежними від нього селами
Мизово, Річиця, Кругіль, Тупали і Городелець перейшов до
удови князя Михайла Олександровича – Ганни Коптівни і його
сина князя Андрія. Князь Андрій Михайлович таким чином
став першим з роду Сангушків, хто почав носити відтопонімічне
прізвище Сангушко-Кошерський.
У 1560 р. в Кошері вже господарює син Андрія Михайловича
– Олександр Андрійович Сангушко-Кошерський. При ньому в
Нових Кошарах вперше віднотовується замок, існування якого
документально фіксується до 1590 р. Місто при замку джерела
нотують за життя Лева Олександровича Сангушка у 1571 р. Тоді
ж Кошер отримує означення Новий, очевидно для відмінювання
його з існуючим поряд селом Старий Кошур.
За дослідженнями урбаніста А. Б. Заяця, згідно з локаційним
привілеєм на осаду міста в Новому Кошері мали збудувати
ратушу, воскобійню, лазню, важницю, постригальню, ятки,
крамниці та шинки. Забудова планувалась дерев’яною і задля
цього Лев Сангушко мав надати осадникам міста дозвіл
користуватись з його навколишніх лісових угідь.
Міський статус поселення зберігається ще у 1578 та 1585 рр.,
а у 1600 р. Кошеру було виклопотано привілей на маґдебурзьке
право. Однак усі заходи Сангушків не допомогли новоспеченому
місту втримати міський статус – протягом XVII ст. Кошер
перетворився на село. Однією з причин могла бути деяка
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віддаленість Кошера від основних волинських торгових шляхів
або невідома джерелам техногенна катастрофа, після якої місто
не знайшло сили відбудуватися. Не слід забувати, що зовсім
поряд з Кошером інший представник роду Сангушків – Михайло
Федорович Ковельський – заклав більш вдалий містобудівний
проект – місто Ковель (1518 р.). Очевидно, що упішний міський
розвиток останнього виключав існування у безпосередній
близькості ще одного містечка.
Тариф подимного податку 1629 р., опублікований О.
Барановичем, розкриває реєстр тогочасних населених
пунктів, що входили до Кошерської волості у власності АдамаОлександра Львовича Сангушка: Кошар Новий (62 дими),
Кошар Старий (81 дим), Тупали, Краснодуби, Кругель, Залісці,
Перевісся, Суха Воля, Дамещин, Городилець. Адам-Олександр не
залишив потомства «по мечу» і був останнім з роду Сангушків,
хто опікувався Кошерською волостю. Після його смерті у 1653 р.
володіння Сангушків-Кошерських потрапили до представників
інших фамілій.
Отже, як видно з джерел, у XIV ст. на території сучасних
Нових Кошар поряд з існуючим тоді селом Старі Кошари вже
існувало городище – один з адміністративних центрів Волині
литовської доби. Причина створення тут нового укріпленого
осередку може пояснюватися тим, що після втрати частини
Волинської землі у 1366 р. близько цих місць проліг кордон з
підпольською територією, який необхідно було охороняти.
Власниками і будівничими города Кошера в XIV ст. був котрийсь
із представників пануючої князівської династії, вірогідно, сам
князь Любарт Гедимінович. Не дивлячись на втрату Любартом
Західної Волині його онукові Сангушку-Сендюшку (гадають,
що це одна з форм імені Семен) – синові Федора Любартовича,
вдалося частково повернути під свою власність дідичні землі,
зокрема й Кошерську волость. У XVI ст. колишній посад
Кошерського городища нащадки Сангушка розбудували в місто
на засадах маґдебурзького права, яке після втрати свого статусу
залишило свій слід в історії як село з назвою Новий Кошер.
Згодом назва прибрала свою новітню форму – Нові Кошари.
Існуюче поряд село Старі Кошари завжди тяжіло до більшої
кількості жителів, така ж ситуація збережена до новітнього часу.
Олена Бірюліна
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650 років
від часу першої писемної згадки про с. Ветли,
тепер Любешівського району (1366)
Ветли – давнє волинське село (колись Ковельського повіту
Великоглушської волості), розташоване на р. Прип’ять на
невеликій горбовині, з півночі оточене лісами, з півдня –
непрохідними болотами.
Село було залюднене в епоху мезоліту, про що свідчать
знайдені пам’ятки свідерської культури. У період Києво-Руської
держави на території села на болотистому правому березі р.
Прип’ять знаходилось городище, оборонним рубежом якого
слугував край дещо підвищеної лінії.
Вчений-ойконіміст В. Шульгач в етимологічному словникудовіднику «Ойконімія Волині» зазначає, що Ветли згадуються
під 1366 і 1443 рр. – «до ...села Ветелі», «до границы Ветелское».
Він тлумачить слово «ветли» як «верба», «лоза».
У писемних джерелах с. Ветли вперше згадується під 1366 р.
в договорі, укладеному між польським королем Казиміром ІІІ
і литовсько-руськими князями про поділ волинської землі. За
цим договором Ветли залишилось у власності князя Любарта.
Наприкінці ХІV–ХV ст. Ветли входили до складу Ратенського
князівства (1377–1475 рр.). У 1443 р. польський король Казимір
Ягеллончик віддав Ветли князю Дмитру Сангушку у вотчинне
володіння. З цього часу Ветли довгий час належали князівській
династії Сангушків.
Ветли згадуються в «Описі Ратенського староства» 1501 р.,
де, окрім власне, Ратенської території староство включало до
себе і Ветельську. На Ветельській території знаходились чотири
села з великою кількістю дворищ: Щедрогоща (47), Ветли (22),
Радослав (22) і Повіття (26). Населення Ветел платило власникам
маєтку данину – «полюддя», яке відзначалось архаїчністю
форм. Розвивались землеробство, тваринництво, бортництво і
рибальство. На кожне з ветельських дворищ припадали податки:
«похлібне», «вощаниця», «уствиця» і дрібні грошові датки.
Ветли через своє географічне розташування входили в
мережу торговельних «гостинців» і водних шляхів. «Ревізія»
українських замків 1542 р. згадує «комяги» (човни) з лісом , які
пливли по Прип’яті з Ветел до інших населених пунктів. У 1548
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р. польський король Сигізмунд ІІ Август посилає у Ветли свого
ревізора Григорія Барановича для опису і ревізії ветельської
королівської пущі, де постійно відбувались королівські лови. У
1565 р. Ветли нараховували 39 дворищ, два водяні млини, один з
яких стояв на березі Прип’яті.
У ХVІ ст. у Ветлах діяла православна Спаська церква,
збудована, очевидно, власниками села князями Сангушками.
У 1592 р. королем Сигізмундом ІІІ церкві була надана жалована
грамота на користування церковними землями.
У 1679 р. на місці старої була збудована нова церква, в 1806
р. відреставрована з благословіння Флоріана Корсака. У 1876 р.
на кошти ветельських парафіян була збудована церква Миколи
Чудотворця, дерево на будівництво якої привозили з Біловезької
пущі. Пізніше церква стала називатись Преображенською
на честь храмового свята Преображення Господнього. В
архітектурному плані церква була хрестоподібна, з чотирма
дзвонами. Поруч знаходилось кладовище з напівзруйнованою
каплицею.
У Державному архіві Волинської області знаходяться метричні
книги церкви Святого Миколая ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. На початку
ХХ ст. священик ветлівської церкви отримував 300 крб. платні,
паламар – 50 крб. При церкві діяла церковно-приходська школа,
відкрита в 1889 році
Наприкінці ХІХ ст. у Ветлах нараховувалось 94 двори, у яких
проживало 888 жителів. У 1896 р. було 149 дворів, біля 1200
жителів.
Тамара Садовник
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650 років
від часу першої писемної згадки про селище Ратне,
тепер Ратнівського району
(1366)
Ратне – селище міського типу, адміністративний центр
однойменного району Волинської області. Поблизу населеного
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пункту збереглись сліди городища, яке археолог П. Раппопорт
відніс до ХІІ ст. Під час останніх археологічних досліджень
на території укріплення була виявлена кераміка VІІІ – ІХ ст.
Вважається, що вперше у писемних джерелах Ратне згадується у
мирному договорі між Польщею та Литвою 1366 р. Після чергової
війни Ратне, Турійськ, Любомль та інші території відійшли до
польського короля Казимира. Унаслідок цього утворився так
званий «Ратненський клин» – територія, яка вздовж Прип’яті
далеко врізувалась у землі Литовського князівства. Поряд
із офіційною датою було висунута версія, що Ратне вперше
згадується у документі Почаївського монастиря за 1313 р.,
відомому як «Пом’яник». Разом із тим існує припущення, що
саме в Ратному існував монастир, ігумен якого Петро Ратенський
у 1308 р. був висвячений митрополитом Київським і всієї Русі.
Ряд дослідників стверджують, що після укладення польськолитовського миру 1377 р. утворилось Ратненське князівство. До
його складу, окрім Ратного, увійшов також Кобрин, Любомль,
Ветли і ще одне-два міста у басейні верхньої Прип’яті. Після
смерті Федора Ольгердовича у 1394 р. Ратненське князівство
розпадається на менші утворення. Із його складу вийшли
Кобринське, Кошерське і Ковельське князівства.
Прагнучи забезпечити розвиток прикордонного міста, у 1440
р. польський король Владислав надав Ратному Магдебурзьке
право. Становище міста на початку ХVІ ст. можна побачити
завдяки збереженим описам Ратенського староства. Скажімо,
у люстрації за 1512 р. міститься опис замку в Ратному. Це –
матеріали своєрідної ревізії, яку проводила спеціальна комісія.
Вона ствердила, що всі замкові оборонні й житлові будівлі
не пошкоджені, перебувають у доброму стані, прекрасно
відремонтовані. Не завжди який замок ревізори заставали у
такому зразковому стані.
Містечко фігурує у подіях національно-визвольної війни
під проводом Б. Хмельницького 1648–1657 рр. Жителі Ратного
створили загін, який виступив проти свавілля місцевих
шляхтичів. Збереглись відомості і про те, що неподалік містечка
у 1705 р. проходили козаки гетьмана І. Мазепи, які йшли на
Замостя. У 1795 р. після Третього поділу Речі Посполитої, Ратне,
як і вся Волинь, відійшло до складу Російської імперії.
Наявна джерельна база дозволяє простежити лише головні
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віхи історії містечка, однак минуле Ратного продовжує зберігати
за собою величезну кількість невідомих сторінок.
Богдан Зек
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650 років
від часу першої згадки про село Мстишин,
тепер Луцького району
(1366)
Мстишин – давнє волинське село, колись Луцького повіту
Полонської волості, розташоване на р. Стир, за 13 км від Луцька.
Село було залюднено в епоху неоліту, про що свідчать знахідки
крем’яних знарядь праці на його території.
Найбільш досліджений давньоруський період історії
Мстишина. На північно-східній околиці села на високому лівому
березі Стиру знаходилось багатошарове поселення тшинецькокомарівської і черняхівської культур, городище давньоруського
періоду площею 1,5 га, відкрите археологами В. Коноплею і Г.
Охріменком у 1979 р. На північній околиці села досліджено
частково збережене давньоруське городище ХІ–ХІV ст. площею
до 1 га, відкрите археологом С. Терським у 1990 р.
Ойконіміст В. Шульгач в етимологічному словнику
«Ойконімія Волині» подає Мстишин під 1366 р., посилаючись на
катойконім «Іван Мстишинський».
294

Мстишин згадується в документі від 15 червня 1545 р.
«Вирок урядових ревізорів у справі за скаргою луцьких міщан
на шляхту Луцького і Володимирського повітів про незаконне
стягнення мита з купецтва в шляхетських маєтках і з переліком
нововстановлених і усталених здавна митниць на Волині».
В зазначеному документі, який регулює скарги луцьких і
володимирських міщан на волинську шляхту в питаннях митної
торгівлі, згадується село Мстишин: «...во Мстишине не надобе
мыта давати...».
У 1570 р. Мстишин належав князеві Олександру
Чарторийському в заставі у підкоморової луцької Харлинської,
яка платила від Мстишина разом з Полгановим (нині с. Промінь
біля Луцька) від 26 димів, 14 городників, 4 комірників, 1 вального
колеса, 1 попа і 2 боярів.
У першій половині ХVІІ ст. село нараховувало 40 димів.
Згідно “Ревізії” Луцького замку 1545 р., селяни Мстишина
повинні були утримувати одну городню замку. Про Мстишин
наприкінці ХVІ ст. свідчить документ від 1579 р. – “Заповіт князя
Богуша Федоровича Корецького, воєводи землі Волинської,
старости Луцького, Брацлавського і Вінницького”. В “Заповіті”
князь Богуш Корецький заповідає своїм друзям: князю
Михайлу Олександровичу Чарторийському, панам Черському
і Мильському опіку над своєю дружиною Марією Василівною
Чаплянкою, дітьми, маєтком у Торговиці (нині Млинівського
району Рівненської області), з прилеглими селами, серед яких –
Мстишин.
Мстишин згадується в документах другої половини ХVІ –
першої половини ХVІІ ст., коли втечі селян як прояв соціального
протесту, були найпоширенішою формою селянського руху.
Документ від 17 лютого 1577 р. подає відомості про поруб лісу
селянами сіл Мстишина і Пілганова в маєтку Луцького земського
підсудка князя Остафія Сокольського.
Інший документ від 31 липня 1595 р. свідчить про втечу
підданих пана Дмитра Ісайковського до маєтку Луцького
земського урядника Яна Харлинського у с. Мстишин. У ХVІІ ст.
власниками села були пани Харлинські.
У 1757 р. у Мстишині була збудована дерев’яна СвятоМиколаївська церква, в 1907 р. – заново відремонтована. На
початку ХХ ст. поруч з церквою знаходився невеликий сад,
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город з 90 десятин землі. При церкві діяла однокласна церковноприходська школа. За переписом 1911 р., в селі нараховувалося
437 жителів, крамниця, млин.
У Державному архіві Волинської області знаходяться
метричні книги з церкви Святого Миколая с. Мстишин кінця
ХІХ – початку ХХ ст.
Тамара Садовник
Література:
Дармовіс О. А. Мстишин / О. А. Дармовіс, В. М. Демчук, Л. В.
Кальчик, Г. М. Патута // Земля моїх батьків : іст.-краєзн. нарис /
О. А. Дармовіс, В. М. Демчук, Л. В. Кальчик, Г. М. Патута. – Луцьк,
2011. – С. 200–202.
Терський С. В. Історія Луцька : монографія / С. В. Терський. –
Львів : Політехніка, 2007. – 252 с.
Про село Мстишин – див. Іменний покажчик.
***
Цинкаловський О. Мстишин / О. Цинкаловський //
Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : (краєзн.
слов. від найдавніших часів до 1914 р.) / О. Цинкаловський. –
Вінніпег, 1984. – Т. І. – С. 578.
650 років
від часу першої згадки про село Овлочин,
тепер Турійського району (1366)
Перша писемна згадка про село Овлочин припадає на першу
половину XVI ст. Під час ревізії Володимирського замку в 1545
р. цей населений пункт належав князям Овлочинським. Тоді
ж частина села Овлочин належала землевласникам Миколі
Шенському та Андрію Котовичу. Наступні згадки про село, як
власність князів Овлочинських, припадають на 1570 і 1577 рр. У
1583 р. лише частина села Овлочин і частина села Ставки належа
ли цим князям. У 1598 р. 57 українських вельмож прийняли
католицизм, серед них і князі Овлочинські.
У ХІХ ст. збудована дерев’яна церква (на місці старої,
побудованої у ХVІ ст.). Наприкінці ХІХ ст. в Овлочині
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нараховувалось 148 будинків і 823 жителі. Для потреб населення
функціонував вітряк.
На початку XX ст. більшість земельних угідь в Овлочині
належало великим землевласникам. А саме, за переписом 1911
р. вони володіли 283 десятинами землі. У «Списку населених
місць Волинської губернії» за 1906 р. зазначалося, що в селі
нараховували 161 будинок і 969 жителів.
В Овлочині декілька разів проводилися розкопки. Зафіксовано
дані про те, що у 1901 р. в урочищі «Башта» селяни знаходили
багато цеглин великого розміру. Професором О. Цинкаловським
під час проведення археологічних досліджень в урочищі
Замчище в 1931 р. знайдено чимало цеглин із слідами потягнення
пальцями руки, кахлі, дрібне скло, мулярську заправу.
Під час Першої світової війни більшість селян мобілізували
до царської армії. Влітку 1915 року російські козаки примусили
жителів села Овлочин евакуюватися на схід, в Курську губернію.
Евакуація тривала 5 років. Перебуваючи під владою Польщі у
1919–1939 pp., більшість жителів села були власниками декількох
гектарів землі, яка була розміщена у 6 чи 7 місцях вузькими, але
довгими смужками.
У 30-ті роки ХХ ст. у селі існувала чотирикласна початкова
школа, що перебувала у попівській хаті. ЇЇ відвідувало біля 60
учнів. У 1948 р. було створено колгосп «Перемога». Пізніше
Овлочинське господарство перейменовувалося на колгосп ім.
Маленкова, «Україна», ім. Фрунзе.
За даними Овлочинської сільської ради, станом на 1 січня
1996 р. у населеному пункті нараховувалося 251 господарство і
624 жителі.
Олександр Матейчук
Література:
Історія міст і сіл Української РСР. Волинська область. – Київ :
Вид-во Акад. наук УРСР, 1970. – 746 с.
Про село Овлочин – с. 711.
Ольховський І. А. Кривава Волинь. Кн. 2 : українсько-польське
протистояння на теренах Турійського району Волинської області
у 1939–1945 роках / І. А. Ольховський. – Київ : Гарт, 2011. – 342 с.
297

Про село Овлочин – с. 220–221.
Стрилюк О. Словотвірна структура мікротопонімів с.
Овлочин / О. Стрилюк // Літопис Волині : всеукр. наук. часоп. –
Луцьк, 2008. – Ч. 4. – С. 160–162.
Ярмолюк З. Овлочин / З. Ярмолюк // Ярмолюк З. Від витоків
річки Неретва до озера Сомино : іст.-краєзн. нарис / З. Ярмолюк.
– Луцьк, 2002. – С. 11–18.
Крашецька М. Овлочин рідний, коханий, ти мого серця
мова… / М. Крашецька // Нар. слово. – 2012. – 13 жовт. – С. 12.
Підгайна І. Овлочину – 468! / І. Підгайна // Нар. слово. – 2013.
– 12 жовт. – С. 7.
***
Цинкаловський О. Овлочин / О. Цинкаловський //
Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся : ( краєзн.
слов. – від найдавніших часів до 1914 р.).– Вінніпег, 1984 – Т. 2. –
С. 160.
650 років
від часу першої писемної згадки про село Городок
(колись Чернеч-Городок), тепер Маневицького району
(1366)
Село Городок (колись Чернеч-городок Луцького повіту) –
одне з давніх сіл Волині, розташоване за 73 км від Луцька, на
річці Стохід. Вчений-ойконіміст В. Шульгач в етимологічному
словнику-довіднику «Ойконімія Волині» фіксує, що в основі
найменування села лежить апелятив ,,городок” – ,,малий город”.
Село було залюднене в епоху неоліту, про що свідчать знахідки
на його території крем’яних знарядь праці.
Чернеч-городок у вигляді давньоруського городища
досліджувався у 1960 р. археологом з Ленінграду П. Раппопортом.
Городище розташовувалося на низовинній, частково заболоченій
місцевості. Його розмір становив 60 х 90 метрів. Городище було
укріплене земляними валами, що свідчить про роль Чернечгородка як військового форпосту. На городищі були виявлені
предмети матеріальної культури: вироби ковальського ремесла,
керамічні вироби, ювелірні прикраси.
У писемних джерелах село вперше згадується у 1366 р. в
договорі, укладеному між польським королем Казиміром ІІІ
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і литовсько-руськими князями про поділ волинської землі
на польські і литовські володіння. За договором, частина
Володимирського князівства з селами Чернеч-городок,
Ветли, Камінь, Мельниця залишались у володінні Любарта
Гедиміновича.
Чернеч-городок разом з присілком Маневичі згадується в
,,Описі Луцького, Володимирського і Кременецького замків від
1545 р.”. Відповідно ,,Опису” селяни Чернеч-городка мусили
утримувати городню Луцького замку, постачати старості і
ключнику замку мед, овес, живність, плату грошима. Окрім
зазначеного, селяни змушені були від Юрія до Іллі возити дерево
– з двох дворищ по возу кожного тижня; від Іллі до Покрови –
косити сіно; від Покрови до Дмитра – знову возити дерево,
будувати хороми з теслями замковими.
Чернеч-городок входив у мережу торговельних «гостинців»,
зокрема, Луцько-Поліського і Колківського. Дорога з Луцька
до Нобеля і Пінська йшли через ряд сіл, серед яких був Чернечгородок.
Чернеч-городок як торговельний пункт зафіксований у
документі, писаному 31 березня 1587 р. у Володимирі – «Запис
про слідство по звинуваченню злодіїв Яна Циганка, Собка
Високого та інших у крадіжках товарів у приїжджих купців під
час володимирських ярмарків».
Деякий час Чернеч-городок був у власності пана
Фальчевського, пізніше князя Романа Сангушка. За описом
маєтку 1578 р., він належав маршалку землі волинської князю
Василю Костянтиновичу Острозькому, київському воєводі.
Окрім Чернеч-городка, до маєтку входили села Колки, Рудники,
присілок Маневичі.
Місцеві селяни ділились на кілька груп: тяглих, городників,
підсусідків, вольників. Кожна з цих груп платила податки у
вигляді різних платежів, відбували панщину.
Чернеч-городок входив до Луцького ключа з 11 сіл, яким
керував управитель з місцевих. До ключа були приписані 4
села земських селян, якими володіли посаджені на панській
землі шляхтичі з обов’язковим виконанням військової служби.
Географічно село з усіх сторін було оточене лісами і озерами,
що давало змогу місцевому населенню займатись різними
промислами і ловити рибу.
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Численні податки і відбування панщини часто викликали
спротив селян у вигляді втеч чи відходництва. Документ від
20 серпня 1619 р., писаний у Львові, є скаргою на державця,
городоцького підстаросту Петра Мілєвського за переобтяження
панщиною, данинами і гайдуцькою службою та обмеження їх
прав на користування лісом. В інших документах ХVІ–ХVІІ ст.
зафіксовані випадки втеч селян з маєтку Чернеч-городка князя
Костянтина Острозького. У середині ХVІІІ ст. село належало
панам Лещинським.
Наприкінці ХVІІІ ст. назва ,,Чернеч-городок” поступово
зникає з документів. Село називається ,,Грудек” – ,,малий город”
в польській транскрипції, оскільки Волинь на той час входила
до Речі Постолитої. За описом 1798 р., село входило до складу
приватної дачі князя Доменіка Радзивілла. Орна земля належала
селянам, яких було близько 700 чоловік. В селі діяло дві церкви –
Святого Миколая і Різдва Богородиці.
Під час першої світової війни Західне Полісся (територія
між ріками Стир і Стохід) постраждало від бойових дій. Багато
житлових будинків та господарських приміщень було зруйновано
і спалено у низці сіл сучасних Ковельського і Маневицького
районів, серед них – Городок. Під час революційних часів
Директорії, коли об’єднані сили ЗУНР і УНР змушені були
воювати одночасно проти більшовиків, білогвардійців та
поляків, відбулося повне розорення краю. За архівними даними,
25% населення гміни Городок мешкали у землянках.
У Державному архіві Волинської області зберігаються
метричні книги кінця ХІХ–початку ХХ століття церкви Різдва
Пресвятої Богородиці с. Городок Маневицького району.
Тамара Садовник
Література:
Історія міст і сіл Української РСР. Волинська область. – Київ :
Вид-во Акад. наук УРСР, 1970. – 746 с.
Про село Городок – с. 10.
Маневиччина крізь віки: наук.-краєзн. нарис / ред., укл. та
керівник авторського колективу Петро Хомич. – Луцьк : Медіа,
2005. – 399 с.
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Про село Городок – С. 191–193.
Кучинко М. Середньовічні міста Волинського Полісся як
оборонні та адміністративні центри регіону / М. Кучинко //
Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині : зб.
наук. пр. – Кременець, 2006. – С. 7–16.
Гусенко С. Городок : село і його люди / С. Гусенко // Нова доба.
– 2010. – 31 лип.
Гусенко С. У Городку новий дитячий садок / С. Гусенко // Нова
доба. – 2013. – 19 січ. – С. 1.
Левков О. Є село на Поліссі… / О. Левко // Рад. Волинь. – 1967.
– 14 лют.
Романик І. Життєпис села / І. Романик // Нова доба. – 1991. –
24 груд.
Талько А. Ще одна сторінка з історії двох сіл / А. Талько //
Зоря комунізму. – 1966. – 25 серп.
Халик Г. У Городку відсвяткували День села / Г. Халик // Нова
доба. – 2001. – 13 жовт.
Ясюк Г. З днем народження, село Городок! / Г. Ясюк // Нова
доба. – 2011. – 15 жовт. – С. 4.
575 років
від часу першої писемної згадки про с. Нудиже,
тепер Любомльського району
(1441)
Територія села була заселена в період енеоліту і бронзового
віку. Тут виявлено кременеві сокири, фрагменти посуду шнурової
кераміки, які датуються ІІІ–ІІ тис. до н.е. Село розміщене на
піскуватих дюнах і маловрожайних землях при старому тракті
з Любомля до Ратного.
Уперше населений пункт Нудиже згадується в документах
1441 р. В поборових книгах за 1533 р. зазначено податки, які
платило село. Згідно люстрації Любомльського староства за 1564–
1565 рр., село Нудіш мало 18 робітних кметів, які проживали на
8 дворищах. Щорічний податок платили по 10 грошів 9 денаріїв,
крім того, здавали курей, яйця, овес, мед, яловичину і вепра.
Загородників у селі було 6, рибалок 3, що мали вільні лови на
озері. В селі був тесляр, водяний млин, корчма. Платили також
двадцятину за овець і мостове. Всього селянам платили в рік 107
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флоринів 8 грошів. У Нудизьких лісах заготовляли на експорт до
Гданська поташ і інші лісові товари, а на сіножатях заготовляли
3 стіжки сіна до замкового фільварку.
Село Нудиже в ХVІ ст. було приписане до Любомльського
замку. Платило податки з 2 ланів і одноколісного млина. Кметі
мали повинність відробляти на замковому фільварку 9 днів на
рік різних робіт. В їх обов’язок входило привезти до замку в
Любомль 5 возів дров у рік. Серед платників податків згадуються
імена кметів: Жанець Мічович, Жук Тивон, Хведець Степанчич,
Остапко, Іванець Якович, Степан Палатич і ін. Біля села було два
малих озера, небагатих рибою, а також ставок для худоби.
З 1659 по 1664 рр. власником Любомльського староства був
гетьман Іван Виговський. Прийнявши від короля у вічний спадок
Любомльське староство, він виконав одну зі статей Гадяцького
договору і відмінив у старостві унію. Будучи великим захисником
православ’я, Виговський став куратором православних храмів
у Любомльському старостві. Одним із таких прикладів був
привілей від 10 лютого 1661 р., де І. Виговський повідомляв,
що він вирішив збудувати церкву в с. Нудиже та подарувати
їй і тутешньому священику відповідний наділ землі. Він
мотивував свій вчинок такими словами: «…щоб хвала Божа в
святому православ’ї поширювалася, я дозволяю своїм підданим
Нудизьким закласти будівництво церкви Воздвиження Чесного
Хреста…»
Із документу можна зробити висновок, що церква була
побудована у 1660 році, і при ній першим священиком був о.
Іван Федорович (Теодорович), який отримав на церкву лан
«Сем’янківський» та ділянку під будинок на свої потреби і город.
Це пожалування через кілька місяців було доповнене «чотирма
бортями», що були приєднані до володінь священика.
Після страти поляками І. Виговського в 1664 р., церква в с.
Нудиже була переведена в унію. 12 квітня 1669 р. Любомльський
староста Дмитро-Юрій Корибут Вишневецький, коронний
гетьман і воєвода Белзький, своїм привілеєм підтвердив усі
постанови І. Виговського щодо Нудизької церкви.
Церква була дерев’яна. Відповідно візитації церкви у 1721 р.,
можна зробити припущення, що церква була тризрубна і мала
іконостас. Інформацію про церкву дають візитації за 1759, 1773,
1779, 1787, 1793 рр.
302

Після ІІІ поділу Польщі у 1795 р. село Нудиже було у складі
Володимирського повіту Волинського воєводства. На 1796 р. у
селі було 130 дворів і 786 парафіян. На початку ХІХ ст. село було
вже власністю графа Ксаверія Браницького, який дав церкві
дозвіл на вільну рубку лісу.
Згідно опису церковного майна за 1850 р., у церкві зберігались
ікони, стародруки й інше начиння з ХVІІ–ХVІІІ ст. Було до 30
ікон, написаних на дереві. Богослужбові книги Львівської,
Супрасльської, Віленської, Почаївської, Київської і Московської
друкарень. Найстарішою книгою був «Трифологіон» 1621 р.
До кінця ХVІІІ ст. захоронення в селі Нудиже проводилися
біля церкви. А з 1799 р. була відведена на відстані 200 сажнів
від церкви в урочищі «Окушниве» нова площа під кладовище,
розміром 16 на 16 сажнів.
У 1849 р. після конфіскації маєтностей Браницьких жителі
села були переведені з приватної власності в державну. Станом
на 1854 р. у селі було 144 двори і 1206 жителів. Церква мала 92
десятини землі. Церковна бібліотека нараховувала 153 томи книг.
У 1868 р. за державні кошти була побудована нова дерев’яна
церква на кам’яному фундаменті. Село належало Головненській
волості. У 1891 р. була відкрита церковнопарафіяльна школа,
в якій навчалось 20 хлопчиків. На кладовищі у 1897 р. була
побудована каплиця. Церква пережила Першу Світову війну. В
період польської влади з початку 1919 р. до 1939 р. громада села
мала 145 гектарів землі. У селі був паровий млин, який згорів у
1935 р.
У період німецької окупації біля села неодноразово
відбувались бої між загонами УПА і червоними партизанами. У
липні 1944 р. село визволене від німецьких окупантів. У 1948 р. в
селі створено колгосп «Волинь». На 1962 рік село налічувало 240
дворів.
Нині село є центром Нудизької сільської ради. В селі
працює загальноосвітня школа І-ІІІ ст., бібліотека, акушерськофельдшерська амбулаторія.
Згідно перепису населення за 2001 р., в селі проживало 809
мешканців. Нині в Нудижах мешкає 710 чоловік.
У кінці ХІХ ст. в селі було викопано скарб монет ХVІІ ст.
Протягом століть населення займалося гончарством аж до
середини ХХ ст. На початку ХХ ст. в Нудижах було 4 гончарних
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печі. Село славиться також своїми потужними джерелами, які є
найбільшими в районі. Поблизу села геологи виявили поклади
фосфатів, які через рух підземних вод приводять до провалу
землі. Є й урочище «Проваленниця». Також відомі урочища
«Острів», «Поплави», «На пісок», «Соболівка», «Трубиці»,
«Потрубищі», «Березівка», «Мельнище», «Старина», «Горнище»,
«Сидильне», «Рубляне», «Близвид».
У зібранні Національного художнього музею України в Києві
зберігається ікона «Воздвиження Чесного Хреста», привезена
експедицією Данила Щербаківського у 1910 р., взята з іконостасу
Нудизької церкви, датується приблизно 1660 р. Можливо, саме
цю ікону замовив гетьман Іван Виговський, будуючи церкву в
с. Нудиже. У Волинському краєзнавчому музеї знаходиться
Євангеліє 1670 р. Львівського друку також із цієї церкви. У
Любомльський краєзнавчий музей передано стародрук із 1639 р.
Олександр Остапюк
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575 років
від часу першої писемної згадки про село Полапи,
тепер Любомльського району
(1441)
Територія сучасного села Полапи заселена людьми ще в епоху
бронзи, про що свідчать знайдені тут археологічні матеріали.
Уперше у документах населений пункт згадується у 1441 р.
Відомо, що уже в 1510 р. в селі діяла церква. У 1533 р. община
села сплатила державний податок 16 грошів, за водяний млин –
15 грошів і за корчму – 3 гроші. На той час с. Полапи входило в
склад Холмської землі.
Після Люблінської унії 1596 р. православна церква і парафія
села переведена в унію. З переходом в унію між представниками
польської влади та місцевими священиками виникали різні
конфлікти. Так, 4 серпня 1639 р. настоятель місцевого храму
Кирило Лукашевич скаржився до суду на Любомльського
підстаросту Яна Оржеховського, його слугу Каспра
Венцковського і війта Семена Антоновича. Останні озброєними
напали на будинок священика, побили його, зневажливо
обзивали та забрали двох волів. Уже 27 березня 1649 р. місцевий
священик Кириак, за вказівкою єпископа, був підданий арешту і
закритий у підземеллі Любомльського замку.
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У 1659 р. населений пункт входив до складу Любомльського
староства. У 1660 р. любомльський староста, гетьман Іван
Виговський, надав у користування церкві с. Полапи великі
земельні наділи. Пізніше, право на користування землею було
надане місцевій церкві любомльським старостою, польським
гетьманом Дмитром Корибутом Вишневецьким. У 1755 р.
стараннями парафіян в селі була побудована нова дерев’яна
церква разом з дзвіницею.
Після ІІІ поділу Польщі в 1795 р. село відійшло до складу
Володимирського повіту Волинської губернії. Відомо, що станом
на 9 вересня 1796 р. парафіяни села Полапи перейшли з унії в
православ’я. На цей час у населеному пункті нараховувалось
102 двори і 650 жителів. Село Полапи належало до власності
графа Францішка-Ксаверія Браницького. На початку ХІХ ст.
в с. Полапи на 47 дворах проживало 812 осіб. Стараннями
парафіян і держави у 1868 р. в с. Полапи побудована нова церква,
в ім’я Успіння Божої Матері. В другій половині ХІХ ст. в селі
функціонувала церковно-парафіяльна школа. Згідно клірової
відомості за 1911 р. в населеному пункті налічується 165 двори і
1070 жителів.
У період І Світової війни населений пункт був окупований
австро-німецькими військами. У 1919 р. територія села відходить
до складу Речі Посполитої. Згодом належить до гміни с. Згорани
Любомльського повіту Волинського воєводства.
Із приходом радянської влади 14 жителів села були
репресовані радянською владою і вивезені на заслання в
Казахстан. На початку німецько-радянської війни, 23 червня 1941
р. село окуповане німецькими військами. Починаючи з 1943 р.,
розпочалися збройні сутички між військовими формуваннями
польської Армії Крайової і УПА. 12 жовтня 1943 р. на село
Полапи скоєний напад підрозділами АК, які очолювали Казимір
Філіпович («Корд») та Владислав Чермінський («Яструб»).
Спалено 320 дворів та замордовано понад 40 жителів села. Також
поляками було спалено місцеву церкву. 20 липня 1944 р. село
було зайняте радянськими військовими.
У післявоєнний період в населеному пункті організовано
колгосп, побудовано школу, бібліотеку, будинок культури,
майстерню побутового обслуговування. У 1993 р. в селі було
закінчено будівництво Свято-Успенської церкви.
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За Всеукраїнським переписом населення 2001 р., в с. Полапи
проживало 1083 жителі. Сьогодні населений пункт є центром
Полапівської сільської ради Любомльського району Волинської
області.
Юрій Фініковський
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475 років
від часу першої писемної згадки про надання м. Любомль
Магдебурзького права
(1541)
Перша писемна згадка про місто Любомль подається в
Галицько-Волинському літописі під 1287 р. У той час «грод»
Любомль був улюбленим містом Володимирського князя
Володимира Васильковича, від слів якого «любо мені тут»
утворилась назва Любомля.
Після 1340 р. Любомльська округа потрапляє у власність
волинського князя Любарта Гедиміновича. У 1366 р. польський
король Казимір завоював всю Холмсько-Белзьку землю
разом із Любомльським округом, який дістався князю Юрію
Наримунтовичу. У 1377 р. Любомль разом із Ратно були відірвані
Польщею від Волині. Із цих земель утворився так званий
«Ратненський клин», який відділяв литовські володіння від
волинських. Із того часу територія Любомльщини ввійшла до
складу Холмської землі.
У другій половині ХІV ст. Любомль належав Теодору
Сангушку. Саме в той час Польща і Литва почали надавати своїм
містам і містечкам привілеї. Одним із них було магдебурзьке
право, яке виникло у ХІІІ ст.
Любомль як одне із найстаріших містечок Волині і Холмщини
також мав ряд значимих привілеїв, серед яких – і магдебурзьке
право. Поки що ми ознайомлені тільки з одним документом, де
зазначений рік надання магдебурзького права місту Любомль,
– 1541 рік. У червні 1821 р. бурмістри Любомля і 13 міщан
нелегально переправилися через річку Буг і подали цісаревичу
Костянтину у Варшаві скаргу на графів Браницьких, які значно
обмежили права міщан, порушуючи статті магдебурзького
права. Вони пишуть: «Город Любомль Волынской губернии въ
Владимирском повете состоящий, изъ древних веков ище за 1541
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года был всегда Королевским Вольным Любомльского староства
столичным, руководствующийся Магдебургским правом…
– особыми привилегиями более трёх столетий от многих
польских королей защищён съ со знатнейшими городами, а
именно Краковом, Варшавою, Познанем, Львовом и КаменецПодольским… и трибунальскими решениями всемилостивийше
пожалуваных на вечные времена…».
Цей текст підтверджує, що Любомль мав особливі привілеї ще
з кінця ХІV – початку ХV ст. Польські науковці стверджують у
своїх працях, що, крім Холма, до надання йому Магдебурзького
права, що відбулося у 1392 р. у Любомльському замку, коли тут
перебував польський король Владислав Ягайло, такі привілеї
мали на Холмщині ще два міста. Це – Любомль і Щебрешин. У
ХV ст. Любомльський повіт був ліквідований і як не гродове
староство ввійшов до складу Холмської землі Руського
воєводства. Король Владислав Ягайло часто приїжджав до своєї
сестри Олександри в Любомль, тут же він знайшов собі третю
дружину, побудував у Любомлі у 1412 р. мурований костел і надав
йому великі привілеї. Крім костелу, привілеї від королів мали
також Георгіївська, Різдво-Богородицька і Михайлівська церкви,
а також основна мурована єврейська синагога. Варто зауважити,
що в реєстрі загального обкладання податком земель Холмської
і Белзької у 1533 р. зі всіх міст і містечок Холмської землі, тільки
Любомль відзначений доповненням «славне вольностями».
Любомльські старости володіли в старостві землею до кінця
життя (пожиттєво), а гетьману Івану Виговському у 1659 р.
Любомльське староство і м. Любомль надані на вічні часи. У 1720
р. в документах згадуються чотири бурмистри Любомля: Казимір
Хмелярський, Козьмян Попкович, Варфоломій Ковальовський,
Яцентій Трохимович, лавник Каспер Ягодинський. У Ратуші
міський писар вів магдебурзьку книгу міста, де реєструвались
основні документи з життя міста. На жаль, вони не збереглись, а
сама Ратуша згоріла у 1728 р.
Із приходом російської влади жителі міста постійно судилися
з графами Браницькими, які пригнічували права міщан. На
початку ХІХ ст. управитель графа попросив когось із бурмістрів
принести папери із фіксацією привілеїв Любомля (можливо, це
були копії магдебурзьких прав) і обманом умовив зайти у шинок,
відтак підпоїв бурмістра і викрав у нього документи.
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Із початку ХІХ ст. самоуправління міста почало дуже
занепадати, та й саме Магдебурзьке право в Україні було
скасоване 1831 р.
Олександр Остапюк
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450 років
від часу першої згадки про село Озеряни,
тепер Турійського району
(1566)
Озеряни – містечко Володимирський повіту (в документах
часто Єзьорани). Воно розташовано над кількома невеликими
озерами, в місцевості низькій і заболоченій. Саме це, очевидно, і
дало назву містечку. Спершу містечко належало володимирським
владикам, засноване в 1577 р. А уже в 1583 р. було в Озерянах 4
ринкові доми, 6 город., 26 вуличних домів і дві нужденні хати, 17
ланів землі і 20 флоринів чопового податку. Усіх податків від села
Озеряни платили 41 флор і 16 грош.
У XVI ст. село, а пізніше – містечко, належало старій
волинській родині Загоровських. А у 1796 р. село Озеряни було
подаровано царицею Катериною ІІ генералу Левандову.
На початку XIX ст. в Озерянах було 7 мулярів, 10 шевців,
20 теслярів, 6 столярів, 4 колесників, 5 бондарів, 5 ковалів, 1
слюсар, 2 гарбарів, 1 млинар, 4 римарів, 1 тапіцер і одна фабрика,
яка друкувала узори на перкалі, 2 різники-ковбасники і кілька
різників жидівських, 3 млинарі при паровому млині, 2 вітряки.
У 1859 р. село належало поміщику Загурському і мало 53 двори і
433 жителя.
Наприкінці ХІХ ст. Озеряни входили до складу Новодвірської
волості Володимир-Волинського повіту. Тоді в Озерянах було 160
будинків і 1211 жителів, 2 вітряки, броварня, гуральня, цегельня,
кафлярня.
За переписом з 1911 р., в містечку Озеряни було 1240 жителів,
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міщанська управа, 7 крамниць, 1 крамниця державна з горілкою,
паровий млин. У містечку річно проводилося 5 ярмарків.
3 березня 1948 р. в селі організувався колгосп ім. Енгельса,
який мав 3731 га землі, в тому числі 1250 га орної, 26 га саду.
Основні галузі господарства – рільництво і тваринництво. У
1963 р. в Озерянах було 210 дворів, у яких жило 592 людини.
В селі працювали цегельня, електростанція, дитячий садок і
восьмирічна школа.
Олександр Матейчук
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450 років
від часу першої згадки про село Кладнів,
тепер Володимир–Волинського району
(1566)
Кладнів – давнє волинське село з елементами архаїки,
яке вигасало впродовж ХХ ст. Колись село належало до
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Грубешівського повіту Холмського староства, пізніше –
Володимирського повіту Коритницької волості. Нині у Кладневі
проживає три мешканці.
Географічно село розташоване на р. Буг, що давало можливість
населеному пункту прилучитися до торговельних шляхів, які
пов’язували Західне Полісся з Підляшшям, Білорусією і Литвою.
Вчений-ойконіміст В. Шульгач в етимологічному словникудовіднику «Ойконімія Волині» фіксує Кладнів з ІІ половини ХVІ
ст. (1566 р.) Він тлумачить діалект «кладень», як «стіжок на полі»,
оскільки згідно документів Кладнів був одним із перевалочних
пунктів зберігання зерна для подальшої відправки його на
зарубіжні ринки. Про це свідчить документ писаний у Луцьку у
вересні 1566 р. «Визнаний лист Григорія Чаплича-Шпановського
на поставку у визначений строк жита, проданого ним луцькому
купцю Батку Мисановичу, на берег р. Буг в Бережці або Кладневі
для сплаву». За цим документом, луцький купець Батко
Мисанович уклав угоду з шляхтичем Григорієм ЧапличемШпановським на купівлю у нього 500 мац пшеничного хліба
володимирської міри, які шляхтич мав доставити у визначене
місце на березі Буга у Кладневі.
За іншим документом, писаним 17 березня 1583 р. у Володимирі,
«Свідчення возного про ревізію фільварків городельського
староства і спустошених городельської та стрілецької пущ,
вирубаних з наказу городельського справці Якуба Лешневського
для виготовлення ком’яг на восьми розташованих над р. Буг
бендюгах», у Кладневі були збудовані 10 ком’яг (човнів) для
сплаву лісу і транспортування зерна.
У ХVІ ст. Кладнів належав до Грубешівського повіту на
Холмщині. З села власники Кладнева платили 17 злотих і 25
грошей польських. На кінець ХІХ ст. в Кладневі нараховувалось
109 домів і 176 жителів.
Тамара Садовник
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375 років
від початку будівництва Троїцького костелу –
пам’ятки містобудування і архітектури України
національного значення в с. Затурці,
тепер Локачинського району
(1641–1642)
Костел Св. Трійці – пам’ятка архітектури. Охоронний №1031Н.Споруджено пам’ятку у 1642–1646 рр. коштом волинського
мечника Валеріана Подгородинського, власника частини села
Затурці. Тоді ж при костелі був збудований кляштор августиян.
Територію монастиря обнесено цегляним муром висотою
близько 2,5–3 метри, залишки якого зберігалися до середини
1960 р.
Костел збудований у стилі бароко, але через пізніші
перебудови втратив стилістичні особливості. Споруда –
цегляна, тринавова, чотиристовпна базиліка з напівкруглою
апсидою і чотириярусною вежею на фасаді. Верхній ярус вежі
– більш пізній. Центральна нава перекрита напівциркульними
склепіннями з розпалубками, бокові – хрестоподібними. Костел
мав оборонне значення.
Після польського повстання у 1832 р. монастир було закрито.
Храм передано православній громаді. Відновлено богослужіння
за латинським обрядом у кінці ХІХ ст. Під час Першої світової
війни споруда зазнала значного руйнування. Відбудовано храм
у 20-х роках минулого століття коштом польської держави та
за пожертви прихожан. Очолював комітет із відбудови костелу
власник маєтку в Затурцях, вчений агроном-селекціонер
Станіслав Казимирович Липинський, який, крім цього, вніс
значну частину власних коштів та матеріалів. Внутрішній розпис
храму здійснила Генрика Рокицька – його дядина. Богослужіння
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здійснювалося до 1944 р.
У 1950–1960 рр. минулого століття споруда використовувалася
як районний будинок культури, оскільки Затурці до 1957
р. були районним центром. Із введенням в експлуатацію
новозбудованого сільського будинку культури у 1960 р. будівлю
колишнього костелу пристосовано під складське приміщення
місцевого господарства. Починаючи від 1989 р., розпочато
реставрацію пам’ятки за рахунок державного бюджету. Після
реєстрації релігійної громади у 1992 р. храм передано Українській
Римсько-Католицькій Церкві. У ньому щонеділі проводиться
богослужіння.
Віталій Кушнір
Література:
Державний реєстр національного культурного надбання :
пам’ятки містобудування і архітектури України : Волинська
область // Пам’ятки України : історія та культура. – 1999. – №.
2–3.– С.46–55
Про костел Святої Трійці – с. 52.
Бірюліна О. Рід Галшки Гулевичівни в історії села Затурці / О.
Бірюліна // Затурці в історії України та Волині : матеріали наук.практ. конф., приуроч. 500-й річниці першої писем. згадки про с.
Затурці Локачин. р-ну Волин. обл. – Луцьк, 2004. – С. 29–34.
Про костел Святої Трійці – с. 32.
Гатальська Н. Садиба Родини Ліпінських у Затурцях / Н.
Гатальська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Локачинський
район і Затурці в історії України та Волині : матеріали XLVI Всеукр.
наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 22-й річниці Незалежності
України та 510-ій річниці першої писемної згадки про Затурці малу батьківщину В’ячеслава Липинського. – Луцьк, 2013. – Вип.
46. – С. 49–51.
Про костел Святої Трійці – с. 49–51.
Гика В. Історія села Затурці в документах державного архіву
Волинської області / В. Гика // Затурці в історії України та Волині
: матеріали наук.-практ. конф., приуроч. 500-й річниці першої
писем. згадки про с. Затурці Локачин. р-ну Волин. обл. – Луцьк,
2004. – С. 85–90.
Про костел Святої Трійці – с. 87
315

Затурцы,
село:
Троицы
костел
//
Памятники
градостроительства и архитектуры Украинской ССР. – Київ,
1985. – Т.2. – С.87.
Кошицька О. Костел Святої Трійці / О. Кошицька // Затурці в
історії України та Волині : матеріали наук.-практ. конф., приуроч.
500-й річниці першої писем. згадки про с. Затурці Локачин. р-ну
Волин. обл. – Луцьк, 2004. – С. 42–47.
Фото сучасного вигляду костелу Святої Троїці – с. 43.
Рудецький П. Об’єкти культурної спадщини на території
Локачинського району / П. Рудецький // Затурці в історії України
та Волині : матеріали наук.-практ. конф., приуроч. 500-й річниці
першої писем. згадки про с. Затурці Локачин. р-ну Волин. обл. –
Луцьк, 2004. – С.109–112.
Про костел Святої Трійці– с.110.
Сегейда Х. Вони боролися за Україну (спогади затурчанина)
/ Х. Сегейда // Затурці в історії України та Волині : матеріали
наук.-практ. конф., приуроч. 500-й річниці першої писем. згадки
про с. Затурці Локачин. р-ну Волин. обл. – Луцьк, 2004. – С.62–70.
Костел Святої Трійці. ХVІІ ст. Фото 60-х рр. ХХ ст. – с. 66.
325 років
Від часу побудови Михайлівської церкви –
пам’ятки містобудування і архітектури України
національного значення в с. Карасин,
тепер Маневицького району
(1691)
Церква – пам’ятка містобудування та архітектури
національного значення відповідно до Постанови Ради Міністрів
УРСР від 24. 08. 1963 за №970. Охоронний номер 121. Належить
до давнього типу монументальних дерев’яних церков Волині,
реконструйована у другій половині ХІХ ст. у „неомосковському”
стилі. Побудована на кошти поміщиці, яка мешкала у Карасині
у 1691 р. Споруда дерев’яна, чотиризрубна, одноповерхова. Зруби
рівновисокі. За планом із заходу на схід розташовані дзвіниця,
бабинець, центральна частина та п’ятибічна апсида, до якої з
правого боку прибудована паламарня. Центральний зруб значно
ширший і довший відносно бабинця та апсиди, перекритий
склепінням, яке імітує купольне. Яким було склепіння при
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будівництві у XVII ст. – невідомо. Нині існуюче перекриття, а
також купол, який увінчує центральну частину, церква отримала
після перебудови у ХІХ ст. Тоді ж, а саме у 1882 р., із заходу
перед бабинцем, до церкви прибудована дзвіниця. Вона є також
дерев’яною, триярусною. Два нижні яруси дзвіниці – квадратні
у плані, третій, як і основа купола над центральною частиною
церкви, восьмибічний у плані. В інтер’єрі церкви збереглась
дерев’яна декоративна різьба XIX ст.
На початку ХХ ст. Свято-Михайлівська церква нараховувала
1810 парафіян. Церковний причт складали священик і псаломщик.
Причтові приміщення, що розташовувалися поблизу церкви,
були збудовані коштом Синоду у 1906 р., але були тісними та
холодними. Мала церква й надвірні споруди. При притчовому
будинку був сад та город. Усього ж місцевій церкві належало 124
десятини 363 квадратних сажнів землі в 72 наділах, розкидана
від храму аж на 15 верст, серед них присадибної землі – 2 десятин
834 кв. с., орної – 61 десятин 1803 кв. с., сінокосу – 52 десятин
2147 кв. с., лісу – 7 десятин 379 кв. с. На всі ці землі був план. При
церкві діяла церковно-парафіяльна школа. До карасинського
храму було приписним сусіднє село Замостя.
За радянських часів у 1962 р. релігійна громада с. Карасин
була знята з реєстрації, церква закрита. Богослужіння відновили
лише у 1988 р. 16 жовтня відбулася перша служба після довгих
років перерви. Нині до Карасинської парафії входять села
Карасин та Замостя. Парафіяльним священиком з 2012 р. є отець
Микола Калуш. У 2015 р. у селі Замостя відкрито новозбудований
храм, і тепер отець Микола проводить почергово служби в двох
церквах.
Оксана Важатко
Література:
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Бобрик В. Каталог церков Кащоградського декламату в 173
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325 років
від часу побудови комплексу монастиря кармелітів
(костел і келії монастиря) – пам’ятки містобудування і
архітектури місцевого значення в с. Кисилин,
тепер Локачинського району
(1691–1720)
Монастир та костел кармелітів – пам’ятка архітектури та
містобудування місцевого значення відповідне до рішення
виконкому обласної ради від 27. 08. 1990 за №187. (охоронний
номер в реєстрі 101-м.)
Комплекс постав на місці
заснованої соціанами
(протестантська течія) церкви та академії. У 1674 р. діяльність
соціан заборонено, а церкву – зруйновано. На її місці протягом
1691–1720 рр. католицьким орденом кармелітів побудовано костел
Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, а приміщення, у
яких розташовувалася академія, пристосували під монастирські
келії. Костел належав до типу тринавної базиліки, яка утворює
прямокутник з презбітерієм. Бічна стіна підтримувалася
масивним контрфорсом. Інтер’єр костелу прикрашений
фресками XVІІІ ст., а також декоративним ліпленням на стінах.
До презбітерію костелу прилягав двоповерховий монастирський
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будинок. На другому поверсі храму були розташовані хори.
Під приміщенням знаходилися підземні ходи, які тягнулися на
десятки кілометрів від нього. В інтер’єрі була прекрасна статуя
Мадонни з Дитятком на руках у повний зріст, витесана з каменю.
Монастир припинив свою діяльність у 1832 р., а костел
залишався діючим католицьким храмом до кінця Другої Світової
війни. Після 1945 р. за Радянської влади у ньому розмістився цех
з переробки льону та конопель. Двічі в цеху спалахували пожежі,
і після війни він вже не відновив роботу, бо пошкодження були
значними – упав дах і провалився аж у підземелля.
З костелом пов’язані трагічні сторінки польсько-українського
конфлікту. 11 липня 1943 р. під час недільної служби до костелу
ввірвалися вояки УПА і вбили кілька десятків поляків.
На сьогоднішній день костел та приміщення монастиря
стоять руїнами. Покрівлі над костелом нема, руйнуються
цінні фрески та декоративне ліплення на стінах, хоча більшу
частину з них уже знищено мародерами та мисливцями за
старовиною. Усі металеві конструкції храму пішли на брухт.
Підземні ходи пообвалювалися. Другий поверх будівлі й місця,
де розміщувалися хори, поросли деревами. Їх коріння руйнує
склепіння, багато з них уже обвалилося. Стан приміщення –
аварійний.
Оксана Важатко
Література:
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Селян. життя. – 2008. – 6 берез.
Шишко Л. У Кисилині відсвяткували 560 років із дня першої
писемної згадки про село / Л. Шишко // Відомості. – 2011. – 21–27
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275 років
Від часу завершення будівництва костелу
домініканців – пам’ятки містобудування і архітектури
України національного значення у селі Старий Чорторийськ,
тепер Маневицького району
(1736–1741)
Домініканський костел, а нині Хресто-Воздвиженський собор
чоловічого православного монастиря, є пам’яткою архітектури
та містобудування національного значення відповідно до
Постанови Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 р. №970.
(охоронний номер 126/1). Архітектурний ансамбль монастиря
включає Хресто-Воздвиженський собор, Свято-Успенську
церкву та капличку-стовп ХVІІІст.
Костел побудований у стилі бароко, тринавний, видовжений
за планом, у другому ярусі – хрещатий, бічні фасади – пласкі,
прикрашені пілястрами, а вікна – заокруглені. На західному
фасаді знаходяться архітектурні прикраси: бароковий фронтон,
карнизи, пілястри, пишно декоровані вікна. Фасад хвилястої
форми, з трьома западинами. Дзвіницями слугували дві невеликі
арки на фасаді. Для костелу характерними є склепіння хрещатої
форми. Ніші, в яких колись були скульптури католицьких
святих, використані для розміщення православних ікон. Весь
комплекс обгороджений цегляним парканом. Коли відбувалася
перебудова, у перехресті спорудили нехарактерну для такої
будівлі дерев’яну баню з приземкуватим куполом. У підземеллі
костелу знаходиться крипта, де були склепи Чарторийських та
місцевої шляхти.
Перший відомий у Чорторийську костел та монастир
домініканців був збудований у 1639 р. на кошти тодішнього
власника містечка Юрія Лещинського, який виділив 10 тис.
польських золотих на будівництво у пам’ять про свою померлу
дружину Анну. Костел був зроблений із дерева і згорів у 1729 р.
На його місці протягом 1736–1741 рр. за проектом відомого
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архітектора Павла Гіжицького був побудований новий
костел, мурований, за кошти княгині Теофіли Вишневецької
з роду Радзивілів. Костел освятили, як і попередній, на честь
Воздвиження Святого Хреста. При костелі діяв домініканський
монастир, який славився творами живопису і великою
бібліотекою, при ньому діяли школа, шпиталь і друкарня.
Будинок монастиря був прямокутної форми, триповерховий.
Після поділу Польщі і входження Волині до складу Російської
імперії костел залишався католицьким до польського повстання
1830–1831 рр. Власником Чорторийська тоді був учасник цього
повстання граф Федір Пацей. У зв’язку з цим його майно
було конфісковане, і Чорторийськ перейшов у державну
власність. Домініканський монастир було закрито, а костел
переоблаштовано на парафіяльну православну церкву на честь
Успіння Божої Матері замість старої дерев’яної церкви. Всі ікони,
ризниця та інші речі церковного вжитку перенесені із старої
церкви. У клірових відомостях за 1860 р. зазначено, що в церкві
є новий іконостас.
Під час Першої світової війни костел сильно постраждав. Після
укладання Ризького мирного договору, за яким Волинь ставала
частиною відновленої Польщі, постало питання про повернення
храму католикам. У 1921 р. місцевий священик купив у селі
Осниця Успенську дерев’яну церкву, яку потім розібрали, за одну
ніч переправили по річці до Чорторийська та вдруге зібрали,
поставивши біля костелу. До цієї церкви перейшли православні,
а костел став знову католицьким. Завдяки старанням прихожан
і ксьондза Аполінарія Тарногурського костел відновлено у
первісному стані. У 1939 р. після приєднання Західноукраїнських
земель до Радянського Союзу костел передано православним.
Під час Другої Світової війни костел зазнав чергових
руйнувань і в 1951 р. був переоблаштований під зерносклад,
богослужіння перенесені знову до дерев’яної церкви. Тоді ж з
крипти було викинуто і знищено тлінні останки місцевої шляхти
і князів Чорторийських.
Із 1975 р. костел перебував у запустінні та опинився в
аварійному стані. Рішенням Синоду УПЦ від 11 червня 1997 р.
при храмі відкрито Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир
УПЦ. Настоятелем монастиря є архімандрит Володимир
(Гапонюк). Після ремонту відновили перекриття, спорудили
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баню, 2001 р. встановили хрест. 25 вересня 2007 р. Митрополит
Київський і всієї України Володимир освятив відновлений храм.
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250 років
від часу побудови костелу Апостолів
(собор Різдва Христового) –
пам’ятки містобудування і архітектури України
національного значення в м. Володимирі–Волинському
(1766)
Храм побудований у 1766 р. на кошти, зібрані католицьким
орденом єзуїтів, завдяки фундації Слонімського старости Ігнатія
Садовського та його дружини Терези, з роду Четвертинських. За
архітектурним стилем відноситься до пізнього бароко, збудований
на плані прямокутника з коротким трансептом, півкруглим
пресбітерієм та двома ризницями. Храм розташований за
православною традицією вівтарем на схід, а не на північ, як це
прийнято у католиків. Увігнутий фасад фланкований двома
триярусними восьмибічними вежами. Західний головний фасад
на рівні другого ярусу декорований пілястрами з ліпними
капітелями коринфського ордену, карнизом та півциркульними
нішами, у яких колись, ймовірно, стояли скульптури святих.
Вікна південного і північного фасадів на першому ярусі круглі,
на другому ярусі віконні прорізи мають лучкові завершення,
оформлені вікна ліпними наличниками, що повторюють форму
прорізів. Нартекс перекритий плоскою стелею, нава храму має
півциркульне склепіння з підпружними арками, що спираються
на півколони на стінах. Будівля має підземелля.
Храм єзуїтським був не довго. У 1773 р. папа Климент XIV
видав декрет, яким скасував орден єзуїтів, а всі заклади ордену
на території Польщі i Росії зачинив. У 1782 р. Едукаційна
комісія Речі Посполитої передала костел та монастир грекокатолицькому ордену василіан. Обитель отримала назву на честь
Різдва Христового. Василіани почали будувати нові муровані
будинки школи, монастиря і аптеки.
Після Третього поділу Польщі 1795 р. і входження Волині до
складу Російської імперії розпочинається активна боротьба з
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католиками та уніатами. Після поразки польського повстання у
1831 р. орден василіан було заборонено та проголошено з’єднання
уніатської церкви з православною. Цим актом було формально
ліквідовано греко-католицьку церкву у Російській імперії. У
1840 р. монастирський комплекс передано Руській православній
церкві. У храмі відбувається перебудова інтер’єру у стилі
православ’я. В цей час діє нижній та верхній храми. У верхньому
храмі здійснюються богослужіння лише у святкові та вихідні
дні, а щоденні – у нижній теплій церкві Покрови Пресвятої
Богородиці. З 1891 р. храм стає резиденцією володимирських
православних єпископів.
Після укладення Ризького мирного договору у 1921 р.
Західна Волинь переходить до Польщі. Храм стає католицьким
парафіяльним костелом Різдва Христового. Споруду було
відремонтовано і відтворено у первісному стані. Костел був
діючим до початку Другої світової війни, під час якої вибухом
бомби було пошкоджено північну ризницю та пресбітерій. Храм
було закрито, а його приміщення спочатку використовувалося
як склад, а потім стояло пусткою до початку 1990-х років.
У 1979 р. храму було надано статус пам’ятки архітектури
та містобудування національного значення відповідно до
Постанови Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 №442 під
охоронним номером 1012. У зв’язку з цим з 1983 року розпочалися
рятувально-реставраційні роботи. Та остаточно повернули храм
до життя віряни.
У 1991 р. у храмі було зареєстровано громаду Української
автокефальної церкви, а з появою Української Православної
Церкви Київського патріархату громада переходить у її лоно.
Тоді приміщення храму було мало придатне для богослужіння.
Перекриття та дах були зруйновані, старі розписи знищені часом.
Для богослужінь у східній частині храму було облаштовано
невелику церкву, освячену на честь Апостола Андрія. Протягом
двох років проводилися ремонтні роботи і у 1993 р. відбулося
освячення храму на честь Різдва Христового. За три роки на
кошти української діаспори було встановлено новий триярусний
іконостас. У 1992 р. настоятелем храму став отець Микола Удуд,
який залишався єдиним священиком до 1997 року. Та збільшення
кількості парафіян потребувало і збільшення числа священиків.
На сьогоднішній день поряд з отцем Миколою служить ще 4
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священики. Кількість парафіян значно зросла. Якщо на початку
1990-х їх було біля 100 чоловік, то тепер – біля 5 тисяч чоловік.
Нині покійний Митрополит Луцький і Волинський Яків надав
храму почесний статус другого Кафедрального Собору у
Волинській єпархії після Кафедрального Собору Святої Трійці
у Луцьку. У храмі щоденно ведуться богослужіння, діє недільна
дитяча школа. З 2000 р. при храмі діє жіночий монастир.
Нижня церква – нині недіюча. Донедавна до підземель храму
можна було потрапити лише через запасний вхід, який збудували
у 80-х роках минулого століття під час початку ремонтних
робіт. У 2013 р. облаштовано парадний вхід до підземелля і
пороведено роботи з його ремонту. Але підземелля під храмом
ще потребують більш ґрунтовних досліджень та реставрації. В
нижньому храмі спеціальні ніші, які колись, очевидно, служили
для молитви ченців. В центральній частині храму – масивний
стовп, в середині якого приміщення з двома входами, де колись
була сповідальня. У найвіддаленішій частині підземелля – стара
гробниця, від якої до сьогодні збереглися лише порожні ніші.
При вході у Собор з двох боків є маленькі (напівзросту людини)
дерев’яні дверцята, що ведуть до ще одного малодослідженого
підземелля.
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250 років
від часу побудови церкви Собору Пресвятої Богородиці –
пам’ятки містобудування і архітектури України
національного значення в с. Бужковичі,
тепер Іваничівського району
(1766)
Церква Собора Пресвятої Богородиці і дзвіниця при ній –
пам’ятки архітектури та містобудування національного значення
відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 24.08.63 №970
(охоронний номер церкви 87/1, дзвіниці – 87/2).
Церква була побудована стараннями прихожан 1766 р. Це –
дерев’яна, тризрубна, одноглава будівля, поділена на три частини:
притвор, центральну частину та вівтар. Всі зруби рівновисокі,
прямокутні у плані, витягнуті повздовж. Над центральним
зрубом розташований купол. Церква збудована без жодного
цвяха. У 1856 р. прибудовані невисокі, квадратні приміщення і
тамбур. При вівтарній частині з півночі є ризниця, а з півдня паламарня. При притворі – невеликі сіни.
Архітектура церкви, як видно з плану, зробленого в 1876 р.,
дещо відрізнялася від сучасної. З трьох сторін, на рівні нижньої
частини вікон, було піддашшя. У такому ж архітектурному стилі
була побудована і дзвіниця, яка є ровесницею церкви. Дзвіниця
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– дерев’яна двоярусна, квадратна у плані з шатровим дахом. На
плані верхній ярус дзвіниці був відкритим. Зараз він обшитий
дошками, як і два нижніх, і на кожній з чотирьох його стін –
вікно, закрите дерев’яними віконницями. Окрасою церкви є
дерев’яний іконостас кінця XVIII ст., прикрашений різьбою по
дереву.
З церквою Собора Богородиці пов’язані імена видатних
людей. У 30-х роках ХХ ст. церкву відвідав єпископ Полікарп
Сікорський. А в 1927–1928 рр. настоятелем храму був священик
Петро Огризко, котрого рішенням Священного Собору
єпископів православної церкви в Польщі 20 березня 2003 р. у
Любліні було причислено до лику святих священномучеників
Холмських і Підляських. Мученицьку смерть прийняв у селі
Чортовець (Замойський повіт), яке входило до його парафії.
У квітні 1944 р. на Страсну Седмицю, у Великий понеділок, о.
Петро служив Божественну Літургію. Польські вояки з Армії
Крайової вивели священика в церковному одязі з церкви, зірвали
з нього облачення, відвели за село і жорстоко закатували. Місце
поховання не встановлено.
За даними церковних архівів у 1806 р., парафіянами церкви
були жителі сіл Бужковичі, Луковичі та Лисів (нині уже
неіснуючого). У 1902 р. відійшло до Ориської парафії с. Лисів,
а в Бужковичівській залишилися села Бужковичі та Луковичі.
Коли з 1962 по 1989 р. була закрита церква у с. Орищі, частина
його парафіян стала ходити у Бужковичівську церкву. Закриті
були у цей період і церкви багатьох інших сусідніх сіл. Тому
парафіянами церкви стали жителі Маркостава, Марія Волі,
Нехворощ (Володимир-Волинського району), Замлич, Бермешева
(Локачинського району). Зараз Бужковичівська парафія досить
мала, адже у селі лише 67 дворів, у 17 з них живе по 1 людині, ще
у 17 – по 2. Всього нараховується приблизно 170 парафіян.
Із моменту заснування церква була і є діючою, завжди
залишаючись православною. Коли Волинь з 1921 по 1939 рр. була
під владою Польщі і багато православних церков закривалися,
руйнувалися чи переводилися в католицькі, Богородицька у селі
Бужковичі залишалась Автокефальною Православною церквою
і підпорядковувалася Волинській духовній консисторії, що
знаходилась у м. Кременці.
У радянський час церква залишилася діючою завдяки тому,
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що була однією з найстаріших в окрузі. Нині Богородицька
церква належить до Української Православної Церкви (МП).
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225 років
від часу побудови церкви Введення в храм
Пресвятої Богородиці –
пам’ятки архітектури місцевого значення
в с. Литовеж, тепер Іваничівського району (1791)
Церква є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого
значення відповідно до Рішення виконавчого комітету обласної
ради від 03.04.1992 р. №76. (охоронний номер пам’ятки 146м). Належить до давнього типу монументальних дерев’яних
церков Волині, реконструйована у другій половині ХІХ ст. у
„неомосковському” стилі. Знаходиться на узбіччі села, в його
східній частині, на віддалі від сільських садиб. Первісно церква
знаходилася в центральній частині села. У 1950-х рр. було
проведено примусове переселення всіх селян, які проживали
поблизу церкви, на нові місця, де було сформовано новий центр
села. Таким чином, церква виявилася поза межами сільської
забудови, на околиці села, в оточенні сільськогосподарських
угідь.
Відомості про існування православної парафії у селі (а тоді
містечку) Литовеж сягають 1610 р. Нині у церкві зберігються
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документи, які дають відомості про більшість священиків
цієї парафії, починаючи з 1610 р. Сучасна Введенська церква
побудована у 1791 р. на місці старої, меншої церкви. Споруда
– дерев’яна, п’ятизрубна, хрещата в плані, однобанна, з
шатровою дзвіницею з заходу. Габаритні розміри – 24 метри та
14 метрів. В об’ємно-просторовій композиції храму домінуюче
місце відведене центральній наві, яка дещо виступає і є
значно вищою від бабинця та п’ятибічного вівтаря. Кубічний
об’єм нави перекритий чотирисхилим дахом і завершений
однозаломною восьмибічною банею на високому барабані. До
північного і південного фасадів нави приєднано два невеликі
приділи, з дверними прорізами, які, як і головний вхід з заходу,
акцентовані відкритими ганками. Приділи накриті двосхилими
дахами і оформлені, як і ганки, трикутними причілками. До
західного фасаду бабинця прибудовано триярусну дзвіницю під
шатровим дахом, нижній ярус якої – дещо ширший від бабинця,
а до північної стіни вівтаря прибудовано захристію.
Церква зазнавала неодноразових реконструкцій, які змінили
первісний вигляд пам’ятки. В другій половині ХІХ ст. старий
бабинець замінено новим, і до його західної стіни прибудовано
дзвіницю. Одночасно до нави добудовано бічні приділи, а
до вівтарної частини – допоміжне службове приміщення
(захристію). Були змінені пропорції і форма бані над
центральним об’ємом і надано їй цибулястої форми, характерної
для російських церков. Баню помістили на високий барабан. Тоді
ж було розтесано і змінено форму вікон. У 2005–2007 рр. стіни
ошальовано пластиком, дахи пофарбовано блакитною фарбою,
баню і шатрове завершення дзвіниці перекрито адонованою
(золоченою) бляхою.
Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці залишалася
постійно- діючою протягом всього періоду існування. Престольне
свято парафіяни Введенської церква відзначають 4 грудня на
честь Введення у храм Пресвятої Богородиці. Священиком
Введенської церкви з 2005 р. є отець Сергій Розборський.
Окрім цієї церкви, яка належить до УПЦ (МП), в селі є
новозбудований храм Святої Параскеви УПЦ (КП). Кількість
парафіян між церквами поділено приблизно порівну.
Оксана Важатко
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190 років
від дня народження В. П. Бродського (1826–1904) –
українського і російського скульптора
Скульптор зі світовим іменем Віктор Петрович Бродський
народився у 1826 р. (точна дата невідома) у селі Охотин, тепер
Луцького району Волинської області. У 1848 р. вступає до СанктПетербурзької Академії мистецтв і навчається у професорів
скульптури Івана Петровича Віталі та Миколи Степановича
Пименова-молодшого. Вже наступного року на академічній
виставці він демонструє копію зі скульптурної групи Лаокоона
(Лаокоон – троянський жрець, якого разом з синами задушили
великі змії). А через два роки (1851) приходить і перший успіх:
за статую «Молода людина» отримує малу срібну медаль.
Композиція «Сплячий амур» була відзначена 1852 р. великою
срібною медаллю. Уже ці твори свідчать про творчу зрілість
молодого майстра. 1853 р. Бродському за програмну роботу –
круглу статую «Відпочиваючий Адоніс» було присуджено малу
золоту медаль і присвоєно звання класного художника. Тоді ж
він виконав барельєфний бюст великої княгині Олександри
Йосипівни і бюст польського музиканта А. Контського.
Окрилений успіхом, молодий митець 1859 р. їде за кордон – в
Італію. Чотирилітнє перебування за кордоном, куди Бродський
вирушив спочатку своїм коштом, а пізніше – як пенсіонер
Академії, тобто отримавши урядову стипендію, відкрило
перед ним інші мистецькі світи. У ході подорожі італійськими
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містами він знайомиться з творами класичного та сучасного
йому європейського мистецтва. Разом з ним у Римі навчаються
Марк Антокольський, Михайло Попов, Матвій Чижов. Ставши
пенсіонером Академії, Бродський виконує ряд замовлень на
скульптурні твори, звертаючись при цьому і до скульптурного
портрета. Для конференц-залу Академії мистецтв у СанктПетербурзі він створив статую Катерини ІІ (1865), виконав
чимало композицій на теми з античної міфології. У 1861 р. за
бронзові скульптури для каміна в Зимовому палаці «Амур, який
пробуджується» і «Зефір, що гойдається на гілці» Бродський
отримує звання академіка. Згодом, у 1866 р., за мармурові групи
«Перша любов» і «Втеча з Помпеї» йому присвоюють звання
професора скульптури Санкт-Петербурзької Академії мистецтв.
З 1870 р. Віктор Бродський постійно живе і працює в Римі. Його
творчість пов’язана з ранньою стадією академізму.
Збереглися окремі роботи митця в Україні – «Мадонна» в
костелі в Кременці, надгробок М. Понятовського для костелу
Святого Станіслава в Києві, надгробок Лаури Пшездецької в
Чорному Острові на Поділлі, неподалік від сучасного міста
Хмельницького.
Надгробок Лаури Пшездецької свідчить про великий талант і
майстерність скульптора, про тонке почуття ритму в композиції,
про уважне вивчення і знання людського тіла. За переказами,
Лаура, дочка відомих магнатів Пшездецьких, повертаючись
з прогулянки, упала з коня. Батько повіз її на лікування в
Італію, де вона й померла. Надгробок замовили професору
Віктору Бродському у Римі. Майстер працював два роки. 1876 р.
композиція з білого мармуру вагою понад три тонни залізницею
була доставлена в Україну і встановлена в родовому склепі на
Чорному Острові. 1938 р. «Лаура» була перевезена до Кам’янецьПодільського музею, а після відновлення у місті кафедрального
костелу Святих Петра й Павла її перемістили у храм. Виконуючи
замовлення, Віктор Бродський продовжив давню традицію.
Надгробок Лаури нагадує єгипетські саркофаги, надмогильні
пам’ятники римським патриціям. Натхненний митець немов
позбавив холодний камінь його кам’яної суті. На білому
мармуровому ложі – дівчина під тонким покривалом. На подушці
– розплетена коса. Поряд – ангел, відкрита на 21-й сторінці
книга і згаслий факел як символ короткого життя. Подібною є
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композиція надгробка, повтореного трохи пізніше Бродським
на замовлення тодішнього міністра закордонних справ Італії
барона Джордано Санно. Вона була встановлена на цвинтарі у
Римі, на могилі дружини барона, яка померла молодою під час
родів.
Упродовж своєї художньої діяльності Бродський виконав
чимало творів у бронзі і мармурі. Це – монументи, статуї,
скульптурні групи, бюсти і медальйони. Заслуговують на увагу
пам’ятники інженеру Красовському – в Лозанні, Мазаріні – у
Варшаві, Маврикію Понятовському – в Гранові. Сучасники
відзначали смак у творах Бродського, правильність їх форми,
класичну виразність. Принципам академізму він був вірним до
кінця свого життя. У його портретних роботах – проповідника
Петра Скарги, Папи Римського Пія 1Х, польських королів
Стефана Баторія і Яна Собеського, поетів Томаша Падурри і
Адама Міцкевича, турецьких генералів Ізмаїл-паші і Северапаші – відчуваються риси реалізму.
Бродський помер у Римі 9 жовтня 1904 р. Його твори є в збірках
російських музеїв – кілька робіт в Ермітажі, Третяковській
галереї, у музеї м. Іванова, Російському музеї в Санкт-Петербурзі.
Тамара Левицька
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175 років
від часу побудови Троїцької церкви і
Надбрамної дзвіниці Троїцької церкви –
пам’ятки містобудування і
архітектури України національного значення
в смт. Головне, тепер Любомльського району (1841)
Уперше у документах церква в с. Головне згадується під 1482
р. Тоді вона входила в Любомльську протопопію. З поборових
реєстрів за 1533 р. відомо, що церква сплачувала податку в
рік 16 грошів і додатково ще 8 грошів. У 1618 р. настоятель
Св. Покровської церкви с. Головне звертався разом з іншими
священиками в Холмський Гродський суд з оскарженням
рішення збирача контрибуції із землі Холмської. Невідомо,
коли церква перейшла в унію, але вже в 1620 р., за вказівкою
уніатського єпископа Афанасія Пакости, у Любомлі проводився
церковний «Собор», де був також священик церкви с. Головне.
17 жовтня 1650 р. комісари польської королеви, призначені для
ревізії її Любомльського староства, підтвердили у м. Любомль
угіддя Головнянської православної церкви по фундушевому
запису, пред’явленому тодішнім священиком Олександром
Оліхрововичем.
Власник Любомльського староства, гетьман Іван Виговський,
підтвердив цю фундацію «як православний пан» у Любомлі 22
червня 1661 р. Окрім того, ним виконано одну із умов Гадяцької
унії, а саме – виведено усі церкви староства з-під юрисдикції
уніатського єпископа Якова Суші і переведено їх у православ’я.
Серед переліку храмів згадувалась і церква в с. Головне. Згодом,
після смерті І. Виговського, усі церкви знову перейшли уніатство.
У 1795 р. територія Любомльщини відійшла до Російської
імперії і розпочалося навернення з унії у православ’я. Вже в 1796
р. місцевий благочинний доповідав, що парафіяни Троїцької
церкви с. Головне прийняли православ’я. Цікаво, що настоятель
цього храму Гадзевич Іоанн відмовився перейти у православ’я, за
що був позбавлений парафії. У кліровій відомості за грудень 1796
р. церква записана під назвою Зішестя Святого Духа і належала
до Житомирської єпархії. Храм мав найбільшу парафію в
благочинні – всього 441 двір і 2050 жителів. У зв’язку з великою
кількістю населених пунктів і парафіян в штаті церкви з 1811 р.
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вже було два священики і паламар. 8 травня 1820 р. в с. Головне
сталася пожежа і церква повністю згоріла.
Через 20 років, у 1841 р, старанням графа Браницького була
побудована нова мурована церква і при вході – кам’яна дзвіниця.
Церква побудована в класичному стилі, є різновидом центричної
споруди, в композиції якої відчувається вплив петербурзької
архітектури ХІХ ст. Цегляна, тинькована, хрестовидна в
плані (західна частина видовжена), з ротондою у центральній
частині, перекритій куполом на високому барабані. Гілки хреста
перекриті напівциркульними зводами з розпалубками, розкриті
в підкупольний простір високими арочними прорізами, ззовні
купол увінчаний колоною з яблуком. Усі частини споруди
згруповані в суворому підпорядкуванні центру, підкреслюють
його основне значення у загальній композиції. Площини фасадів
розкреслені горизонтальним рустом.
Окремо від церкви, вздовж осі її західного фасаду, знаходиться
дзвіниця, покрита шоломоподібною чотиригранною покрівлею
хвилястого контуру із перехватом в основі, увінчаною колоною
з яблуком – цегляна, квадратна в плані, двоярусна. Перший ярус
дзвіниці – прохід на територію церкви, другий – власне дзвіниця
з арочними прорізами для дзвонів.
З часом, коли кількість парафіян перевищила 2000, виникла
потреба будівництва ще однієї церкви. Вже в 1856 р. на кошти
парафіян побудована в с. Головному приписна дерев’яна
кладовищенська Св. Казанська церква. Св. Троїцька церква в
с. Головно була постійно діючою, а кладовищенська Казанська
церква в кінці 1940-х років закрита і на сьогоднішній день від неї
залишились лише руїни.
Церква за рішенням Ради Міністрів УРСР № 442 від 6.09.1979
р. є пам’яткою архітектури державного значення.
Юрій Фініковський
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175 років
від часу побудови Покровської церкви –
пам’ятки містобудування і архітектури місцевого
значення, в с. Нуйно (Ольбле-Лядське),
тепер Камінь-Каширського району (1841
У селі Нуйно Камінь-Каширського району діють дві церкви
– Преображення Господнього з 1600 р., пам’ятка архітектури
національного значення, і Покрови Пресвятої Богородиці з 1841
р., пам’ятка архітектури місцевого значення.
Церква Покрови Пресвятої Богородиці стоїть на кладовищі.
Дерев’яна, однокупольна, має чіткі форми хреста. Побудована за
сприяння митрополита санкт-петербурзького і новгородського
Антонія (в миру – Григорій Рафальський). Григорій Рафальський
народився 1789 р. в Нуйні в родині священика. Навчався в
духовному училищі при Михайлівському монастирі отців
василіан у селі Верхи, яке знаходиться за 25 кілометрів від Нуйна,
Волинській духовній семінарії. Служив у соборах Острога,
Кременця, після постригу в монахи був намісником СвятоУспенської Почаївської Лаври, згодом – членом Священного
Синоду, займав посаду митрополита Санкт-Петербурзького та
Новгородського. Упродовж усього життя піклувався про свої
рідних, а коли померли батьки, о. Антоній вирішив побудувати
церкву над їх прахом.
У 1937 р. був закладений камінний підмурівок храму, а
будівля – зведена у 1839 р. Освячення новозбудованої церкви в
ім’я Покрови Пресвятої Богородиці відбулося 1 жовтня 1841 р.
Чин освячення здійснював архімандрит Свято-Миколаївського
Милецького монастиря Варлаам.
У роки війни місцеві жителі зняли і закопали на території
кладовища дзвони із церкви, однак відшукати не вдалося
дотепер. Після війни храм стояв напівзнищений. За часів
радянської влади церква руйнувалась і була в аварійному стані.
Відбудована у 2000 р. Богослужіння в Покровській церкві
проходять у поминальні дні. Настоятель храму – о. Іоан Фатич.
Нині будівля церкви перебуває в відмінному стані. Оскільки
розміщена на високому горбі, вона доволі гарно вписується в
місцевий краєвид.
Наталія Пась
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160 років
від дня народження М. І. Теодоровича
(1856–30-ті рр. XX ст.) –
історика, краєзнавця, церковного діяча
Микола Іванович Теодорович – відомий педагог, церковний
та громадський діяч, історик-краєзнавець Волині – народився у
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1856 р. в сім’ї священика губернського міста Гродно (Білорусь).
У 1879 р. закінчив Литовську духовну семінарію у м. Вільно.
Вищу церковну освіту здобув у Санкт-Петербурзькій духовній
академії. 4 серпня 1883 р. призначений викладачем Священного
Письма у Волинську духовну семінарію в м. Кременці. 1
квітня 1899 р. призначений інспектором народних училищ
Каліської навчальної дирекції з резиденцією в м. Турек, а згодом
переведений на таку ж посаду в м. Біла (Польща), в Седлецьку
дирекцію. Зі спогадів сучасників відомо, що Микола Теодорович
спочатку працював інспектором народних училищ Каліської
та Седлецької навчальних дирекцій на Підляшші та одночасно
викладав у духовній семінарії. В 1906 р. він згадується вже як
начальник Радомської навчальної дирекції, а через кілька років
стає інспектором Маріїнського Жіночого Інституту у Варшаві.
Звідти надходять останні його наукові матеріали з історії Волині.
В 1899 р. М. Теодорович брав участь у роботі ХІ археологічного
з’їзду у Києві.
М. І. Теодорович належить до волинських краєзнавців
ІІ пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст., що гуртувалися в Кременці
навколо Волинської духовної семінарії, Волинського історикостатистичного комітету та газети «Волинські єпархіальні
відомості». Загалом його дослідження не виходили за межі
тогочасної офіційної історіографії й базувалися переважно на
філософії позитивізму в осмисленні подій і явищ минулого.
Однак зібраний ним фактологічний і джерелознавчий
матеріал не втратив і сьогодні своєї цінності, а перша, хоча і
російськомовна, п’ятитомна фундаментальна енциклопедична
праця «Волынь. Историко-статистическое описание церквей и
приходов Волынской епархии» не має аналогів в краї і сьогодні
уже сама виступає потужним історико-краєзнавчим джерелом.
Сам Микола Іванович через свою дослідницьку діяльність та
публікації спричинився до зародження краєзнавчих досліджень
на Волині, спонукав священників, учителів приходських шкіл
до збирання документів і написання історії храмів, окремих
населених пунктів. Церковно-парафіальне літописання,
напрацювання якого широко використав М. Теодорович як
основу своїх досліджень, є прикладом масового краєзнавчого
руху в краї в ХІХ ст.
У квітні 1886 р. керівництво семінарії запропонувало М.
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Теодоровичу зайнятися складанням «Пам’ятної книги» приходів
єпархії. Молодий дослідник, знайомлячись із статистичними
відомостями благочинних, архівом Консисторії, аналізуючи
волинезнавчі сторінки в працях В.Татіщева,
М. Карамзіна, М. Максимовича, зібрання документів «Архива
Юго-Западной России» тощо, захопився близьким до рідної
Білорусі волинським краєм і прийшов до думки скласти повний
«Історико-статистичний опис Волинської єпархії». До коротких
клірових описів він почав додавати історичні тексти, документи,
свідчення священиків, інші записи. Таким чином, спочатку у
«Волинських єпархіальних відомостях», а потім і окремими
книгами, з’явились описи 1477 приходів і церков 10 волинських
повітів.
Науковий доробок М. І. Теодоровича – багатогранний і
насичений публікаціями, розпорошеними по різних виданнях.
З-поміж інших особливу цінність мають книги «Город Владимир
Волынской губернии в связи с историей Волынской епархии.
В пам’ять девятисотлетнего юбилея Волынской епархии» та
«Волынская духовная Семинария. История первоначального
устройства её и подведомственных духовных училищ. Списки
воспитанников, окончивших в ней курс учения, а также
начальников и наставников её в период времени с 1796 по 1900
г.».
М. Теодорович був почесним членом «Попечительства о
нуждающихся воспитанниках Волынской духовной семинарии».
Грошові надходження від продажу томів його історикостатистичного опису довгі роки залишалися одним з головних
джерел прибутків цієї установи.
З початком Першої світової війни, як свідчать окремі
сучасники, М. Теодорович разом з Інститутом був евакуйований
у м. Саратов, куди були вивезені ряд державних установ та
навчальних закладів. Ймовірно це сталося 1915 р., коли через
німецький наступ, з Варшави остаточно евакуйовані всі російські
установи. Подальший його життєвий шлях невідомий. Як
стверджує одна з версій, він помер у Саратові 10 жовтня 1917 р.
Спроби відшукати його поховання в останні роки не увінчалися
успіхом.
15 травня 2010 р. з ініціативи Митрополита Волинського
і Луцького УПЦ Ніфонта на території Покровської церкви
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м. Луцька відбулося урочисте відкриття пам’ятного знаку Миколі
Теодоровичу. (Автор – Ірина Дацюк).
Анатолій Силюк
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150 років
від часу побудови Михайлівської церкви –
пам’ятки містобудування і архітектури
місцевого значення в с. Пісочне,
тепер Ковельського району (1866)
Церква побудована у 1866 р. на державні кошти та пожертви
протоієрея Ігнатія Теодоровича та прихожан. Дерев’яна, на
кам’яному фундаменті, збудована на місці старої церкви,
належить до так званого «синодального типу». Такі церкви
з’являються на Волині після впровадження з 1830 р. Синодального
указу, яким заборонялося будівництво церков у національних
традиціях. Були створені типові проекти, за основу яких було
взято російські церкви московської архітектурної школи.
Головними ознаками такого стилю є приєднання дзвіниць із
характерним шатровим завершенням до головного об’єму храму,
бані цибулястої форми над завершенням даху, п’ятибічна форма
вікон в обрамуванні, відкриті ганки при північному та південних
фасадах, шалювання стін горизонтально замість вертикальної
шалівки та обов’язкове пофарбування стін олійною фарбою.
Михайлівська церква зведена відповідно до таких вимог. Із
заходу на схід розташовані дзвіниця, бабинець, нава та вівтар.
Центральний вхід зі сходу, а також додаткові входи з півночі та
півдня нави, оформлені при допомозі відкритих ґанків. Нава
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та дзвіниця значно вищі від бабинця та вівтаря. Всі частини
церкви мають окреме завершення, криті бляхою, увінчуються
п’ятьма куполами цибулястої форми. Шальована горизонтально
дерев’яними дошками, пофарбована голубою фарбою. На
початку ХХ ст. церква була покрита залізом і мала шість куполів
та шість дзвонів, найбільший з яких мав вагу 12 пудів (192
кг). Окрасою храму був величний п’ятиярусний різьблений з
позолотою іконостас, який потрапив до церкви з Милецького
Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. Церковний
історик М. І. Теодорович припускає, що він міг бути зроблений
при будівництві кам’яного монастирського храму близько 1540
р. за сприяння князя Федора Андрійовича Сангушка.
Село Пісочне ще з ХVI ст. належало Милецькому монастирю.
На початку XVIII ст. монастир переходить в греко-католицьку
церкву і його головний храм перебудовують відповідно до
католицьких традицій, зробивши вівтар відкритим. Щоб
не знищити старовинний іконостас, єпископ віддав його у
Пісочне. Для цих потреб була навіть збудована нова більша
церква, хрестоподібна у плані, дерев’яна, з окремо збудованою
дзвіницею. А при будівництві церкви у 1866 р. старовинний
іконостас був перенесений і до неї, зазнавши певних змін.
Його заново позолотили, зменшили, так як він не вміщався у
нову церкву, обрізавши по одній іконі апостолів з боків. Були
написані нові образи святих, залишений лише образ Спасителя
в оточені ангелів.
За радянського часу храм був закритий у 1962 р. та
використовувався як склад міндобрив. Відновив діяльність у
1990 р. Настоятелем храму є отець Олександр Шаповал.
Оксана Важатко
Література:
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130 років
від часу виходу поетичної збірки
Олени Пчілки «Думки-мережанки» (1886)
Ольга Петрівна Драгоманова-Косач – поетеса, прозаїк,
драматург, перекладач, науковець, фольклорист і етнограф,
публіцист, видавець, активна громадська діячка. Ніжна і мудра
матір, яка виховала шестеро дітей, серед них таких літераторів,
як Леся Українка, Михайло Обачний, Олеся Зірка, виплекавши
їх талант.
Народилася письменниця 29 червня 1849 р. у місті Гадячі на
Полтавщині.
1882-й – рік переїзду Косачів у Колодяжне – може вважатися
і роком «народження» Олени Пчілки-поетеси. «До часу
проживання нашого в Колодяжному, – читаємо в «Автобіографії»,
– припадають перші мої спроби в поезії, але ніде я тих поезій не
друкувала і вже геть пізніше зібрала я їх і видрукувала окремою
книжечкою «Думки-мережанки». У ній опубліковані поезії 1880–
1885 рр. Ця перша і єдина, надрукована за життя, поетична збірка
вийшла в Києві 1886 р. Вона складалася з чотирьох розділів: І
(без назви) – оригінальні поезії; II – Переспіви; III – Байки; IV
– Жарти. «Так як «Думки-мережанки» писані в різні часи, –
пояснювала авторка, – під різними настроями душі, то зміст
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книжки вийшов дуже піристий: і тенденційні вірші, і біблейські
теми, і байки, і жарти, і чиста лірика – все вкупі». Зміст, справді,
вийшов строкатий, але ідейне спрямування – любов до рідного
краю, його історії, народу, пісні і культури – наскрізне. Воно і
є тим композиційно-філософським стрижнем, що дав змогу
об’єднати їх канонічність. Зберігаючи суто зовнішню форму
пісні, романсу, сонета, байки, вони наповнені філософським
змістом і виконані одним способом (мережанки – різновид
вишивання). Таким чином, назва збірки — не просто вдалий плід
поетичної фантазії Олени Пчілки, а тематичний філософський
ліричний образ, за допомогою якого поетеса ділиться з читачем
своїми думками і почуттями, розповідає про радість і печаль,
тугу і захоплення, відчай і розгубленість, викликані почуттями
особистого чи суспільного життя.
Із ліричних поезій варто відзначити вірш «Перед блакитним
морем». Морський пейзаж, сонячний день, прекрасний гурт
викликають у дівчини думки-асоціації про інший край, без цієї
природної розкоші з блакитним морем, «між лаврів, олеандр».
Німий розлогий степ, тихесенький бренькіт води самотньої
криниці, самотня вербиця не тільки нагадали їй далеку рідну
сторону, а, як уві сні, перенесли на якусь мить на хутірець убогий,
де все рідне і тому – незрівнянно краще. Зі стану напівзабуття
вивів дівчину гул баркароли («дівчина кинулась, зорить
довкола»), але й повернувшись з уявного в реальний світ, вона не
позбавляється ліричного суму, бо «... як не схожа тая баркарола з
піснями хутора була!»
Одна з найкращих поезій – «Волинські спогади» (1883). Це
– спогади вдячності, любові, суму-жалю за рідними місцями,
де проходила молодість поетеси; місця, що своєю розкішною
красою, «українською вдачею», рідною мовою, співучими гаями,
історичними пам’ятками навік зачарували її серце. Минуло
багато літ, а пам’ять зримо бачить, Волинь незабутню, країну
славутню; і Луцьк – оберіг старої давнини, і Луцький замок,
дідизни останок.
У поезії «Прощання» поетеса оспівує борця за народ,
запаленого «думами святими». Зневажаючи небезпеку, він іде на
«непевну дорогу» боротьби:
Мандрую, кохана, в непевну дорогу,
В тяжку невідомую путь;
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Судилось здобути мені перемогу
Чи ранньою смертю заснуть?...
Хай буде як буде!
Байки Олени Пчілки також пройняті патріотизмом. Вони
не досягають художньої якості байок Л. Глібова, проте в Олени
Пчілки – першої жінки, що розробляла жанр української байки,
є свої оригінальні художні засоби й теми. Визначивши свої
естетичні позиції на початку 1880-х років, Олена Пчілка не
змінила їх до перших десятиліть XX ст. У поетичній творчості
вона продовжувала традиції великого Шевченка. «Се той поет,
що висловив глибоку тугу, всю кривду, всю долю свого народу
і виявив собою, своєю піснею-думою всю вдачу його», – писала
письменниця у статті до 46-х роковин смерті Т. Шевченка. Вона
не проминула жодних роковин народження і смерті Кобзаря,
відзначаючи їх організацією вечорів пам’яті, концертами чи
публічними виступами про невмирущу славу Кобзаря.
Олена Пчілка друкувала вірші в періодичних виданнях,
але збірками їх не видавала. Останні відомі нам поезії – це
«Червоні корогви», «До Зеленого Гаю». Сумні мотиви останніх
поезій відбивають гірку дійсність того часу. Але, загалом, її
поетична спадщина відзначається перевагою бадьорих настроїв,
патріотизмом і почуттям обов’язку перед батьківщиною і
українським народом.
Олена Пчілка належала до кола тих поетів (М. Старицького, І.
Манжури, Б. Грінченка, Л. Глібова, П. Грабовського), які зуміли
проторувати нові шляхи в літературі, орієнтуючи поетичне
слово на пряме «втручання» у суспільне життя, на служіння
визвольним прагненням народу. Саме цій меті присвятила
своє життя і творчість Олена Пчілка. Її слово відгукувалося на
злободенні завдання часу і було рефлексією душевного стану
людини, якій не байдужі соціальне і національне визволення
народу, служіння йому. Олена Пчілка однією з перших в
українській поезії заговорила вустами українського інтелігента,
що характеризує її як поета-новатора. Неможливо собі уявити,
як наша мова могла обходитися без слова «мистецтво», а першою
ввела його Олена Пчілка. Ввела вона в літературний обіг і такі
слова: «переможець», «променистий», «палкий».
Глибоко принципова, палка патріотка, мужня, вольова жінка
Олена Пчілка всім своїм життям дає приклад українцям, як
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треба працювати для добра рідного народу і як треба боротися
за свободу і незалежність України.
Віра Комзюк
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для дітей / Л. Дрофань // Дрофань Л. Берегиня / Л. Дрофань. –
Київ, 2004. – С. 96–132.
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
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292 с. : іл.
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126–145.
Мержвинська Л. Олена Пчілка. Поема «Козачка Олена» /
Л. Мержвинська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена
Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української
та світової культури. Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф.,
присвяченої 165-річчю від дня народження Олени Пчілки та
65-річчю з часу створення Колодяженського літ.-меморіал.
музею Лесі Українки, с. Колодяжне на Волині, 26–27 червня 2014
р. – Луцьк, 2014. – Вип. 51. – С. 85–104.
Про збірку «Думки-мережанки» – с. 87.
Римська В. Ясна зірка письменницького сузір’я : до 165-річчя
від дня народження Олени Пчілки – Ольги Петрівни Косач / В.
Римська // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка,
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Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової
культури : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч.
165-річчю від дня народж. Олени Пчілки та 65-річчю з часу
створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки, с.
Колодяжне на Волині, 26–27 червня 2014 р. – Луцьк, 2014. – Вип.
51. – С. 149–151.
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„З братами ще я словом поділюсь” : біобібліогр. покажч. /
упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ДОУНБ ім. Олени
Пчілки ; упоряд. В. Бабій, ред. Е. Кседзук. – Луцьк : Твердиня,
2009. – 112 с.
Комзюк В. 130 років від часу виходу поетичної збірки Олени
Пчілки „Думки-мережанки” (1886) / В. Комзюк // Календар
знаменних і пам’ятних дат Волині на 2011 рік / упр. культури і
туризму Волин. ОДА; Волин. краєзн. музей; Волин. ДОУНБ ім.
Олени Пчілки; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, Е. С. Ксендзук. –
Луцьк, 2010.– С. 174–176.
125 років
від дня народження А. Пащука (1891-?) –
громадського і політичного діяча, першого голови Луцької
«Просвіти»
Андрій Мусійович Пащук – громадський і політичний
діяч Західної Волині, перший голова ради Луцької Повітової
«Просвіти». Товариство «Просвіта» було на той час
найважливішою масовою українською організацією, що
охоплювала своєю діяльністю майже усі ділянки національного
життя. Зокрема, Луцька Повітова «Просвіта» об’єднувала
понад 100 осередків і філій, у яких налічувалося понад 3,3 тис.
членів. Організація мала культурно-просвітницьку, музичнодраматичну, організаційну, бібліотечну секції. В Луцьку
організація діяла з 17 вересня 1918 р. У лютому 1921 р. в Луцьку
скликано перший з’їзд представників повітових товариств, проте
воєводське управління не зареєструвало Статут товариства.
З 1922 по 1928 р. Андрія Мусійовича Пащука обрано послом
у Сеймі Польщі. Від українського населення Волині до Сейму і
Сенату Польщі увійшли також послами Самійло Підгірський,
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Борис Кодубський, Микола Чучмай, Микола Пирогів, Василь
Комаревич, Сергій Козицький, Юрій Тимощук, Ларіон Павлюк,
Марко Лукевич, Андрій Братунь, Хома Приступа, сенатор
Михайло Черкавський. Сенаторами о. Даміан Грештанський,
Олена Левчанівська, Лев Маркович (депутат Сейму Польщі
називався послом, депутат Сенату Польщі – сенатором).
За політичними вподобаннями Андрій Мусійович Пащук
спочатку був членом Українського клубу, пізніше у 1923 р., коли
на території Волині, Полісся, Холмщини і Підляшшя почали
діяти осередки КПЗУ, вступив до її рядів.
Проте пропозиції комуністичної фракції Сейму Польщі,
ретельно зафіксовані у звітах, не знаходили підтримки депутатів
правого блоку. Стратегічним завданням Речі Посполитої на той
час була повна інтеграція Волині з Польщею, польська влада
робила усе, щоб асимілювати українців.
Згодом Андрій Мусійович переїздить до УРСР, про його долю
відомо мало, зокрема, у 1933 р. його заарештували та відправили
на заслання. Місце та дата смерті Андрія Мусійовича Пащука до
сьогодні невідомі.
Олена Дубень
Література:
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: минуле і сучасне : зб. наук. пр. – Луцьк, 2001. – С. 11–23.
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Луцького району / М. Романюк // Минуле і сучасне Волині та
Полісся : Луцький район: історія , сучасність, перспективи :
матеріали ХХІІ обл. наук.-практ. конф. – Луцк, 2007. – С. 137–144.
Є відомості про А. Пащука.
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100 років
від часу відкриття Січовими стрільцями у м. Любомль
та селах Любомльського району народних шкіл (1916–1917)
Однією з маловідомих сторінок діяльності Українських
Січових Стрільців є їх освітня діяльність на Волині у 1916–1918
рр. УСС – це добровільне національно-військове формування,
створене з галицьких юнаків і дівчат у складі австрійської
армії в період І Світової війни. В січні 1916 р. австрійська
адміністрація дала дозвіл Січовим Стрільцям проводити
набір добровольців у свій легіон із числа жителів ВолодимирВолинського, Ковельського, Луцького повітів. У березні цього
ж року в означених повітах українським військовим дозволено
створювати українські приватні школи та проводити культурноосвітню діяльність. З цією метою у м. Львів організовано «Бюро
культурної помочі для українського населення окупованих
земель», яке очолив відомий історик Іван Крип’якевич.
Улітку 1916 р. австрійські війська після невеликих боїв
зайняли більшу частину території Західної Волині. При відступі
царські війська евакуювали частину місцевого населення
вглиб Російської імперії, серед них були вчителі, священики,
представники влади тощо. В цей час активно почали діяти
польські громади, які відкрили свої школи в м. Любомль, с. Римачі
та ін. Відділи, які займались шкільною та культурно-освітньою
роботою у Володимирі-Волинському повіті, очолив Микола
Саєвич, у Ковелі – Дмитро Вітовський, у Луцьку – Михайло
Гаврилко. Заходами Володимирського комісаріату 30 червня
1916 р. у м. Любомль була відкрита перша українська народна
школа, де вчителькою призначили А. Бігунову з Галичини.
Однак невдовзі всі школи на Любомльщині були переведені до
Ковельської шкільної округи. Велику роль у відкритті шкіл на
Любомльщині відіграв військовий дільничий референт Гнат
Мартинець.
У грудні 1916 р. Січовими Стрільцями було засновано та
забезпечено військовими вчителями школи у: с. Машів (вчитель
– Осип Демчук), с. Підгородно (Ілько Ткач), с. Головне (Яків
Кобилянський), с. Гуща (Іван Мода), с. Згорани (Михайло
Мокрий), с. Олеськ (Олег Калитовський), с. Куснище (Юрко
Перкерівський). У січні 1917 р. УСС відкрили українські школи
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в с. Нудиже (вчитель Іван Сембай), с. Городно (вчителька
Михайлина Модрицька). У лютому цього ж року була відкрита
школа в с. Запілля (вчитель Осип Безпалко). Відкриття цих
шкіл стало заслугою сотника Д. Вітовського, який займався
забезпеченням шкіл підручниками, які надходили з м. Львова від
Української Національної Ради та Союзу Визволення України.
У 1918 р. в українських школах на Любомльщині відбулася
заміна педагогів. Так, на вчительські посади були призначені: в с.
Гуща – хорунжий Березовський (в школі на той час навчалось 50
учнів), с. Машів – доброволець Свидницький (40 учнів), с. Олеськ
– доброволець Синищин (62 учні), с. Зачернеччя – доброволець
Юрків (70 учнів), с. Рівне – доброволець Бучинський (50 учнів),
с. Владинопіль (Ладинь) – доброволець Льоренц (40 учнів),
с. Куснище – доброволець Юрій Пернерівський (70 учнів), с.
Запілля – доброволець Іван Мойсей (80 учнів), с. Підгородно
– доброволець Ілько Ткач, с. Радехів-доброволець Дмитро
Матвіїв (51 учень), с. Бережці – десятник М. Сороковський (30
учнів). Діяли також приватні школи в м. Любомль – вчителі
Ася Бігун та Михайлина Модрицька (70 учнів) та с. Городно
– вчителька Любов Білобрам. Школи підпорядковувались
Експозиції Польової Команди. Шкільний рік тривав з вересня до
30 червня. Рекомендувалось брати в класи не більше 60 чоловік.
Батьків, які не віддавали дітей в школу штрафували. Згідно
шкільних правил у період збору врожаю старші учні могли бути
відпущені на короткий час. Окрім цього, учні могли залучатися
до примусових та військово-польових робіт. Підручниками
дозволялось користуватись лиш тими, що надійшли з Галичини.
Закон Божий проводився у школі згідно віросповідання.
Військові вчителі від 4 Генеральної Команди отримували
зарплату та обмундирування. Кожна шкільна управа мала вести
пам’ятну книгу (літопис), де фіксувалися найважливіші події
закладу. Через кожні півроку (в січні та червні) дітям видавались
класифікаційні шкільні повідомлення. В школі святами
вважалось день народження австрійських цісаря та цесарівни та
свята згідно віросповідання.
При кожній школі був батьківський комітет, який відповідав
за доставку дров та освітлення, нагляд за будинком та городом.
Також батьки були зобов’язані вносити кошти на закупку книг і
приладів. Чорнило, пера та папір учні отримували від повітової
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команди безкоштовно. Повітовий лікар мав слідкувати за
санітарією та здоров’ям учнів.
З підручників учні користувались: І клас – Букварем
Крушельницького, ІІ-IV класи – читанкою, граматикою І.
Огієнка. Окрім галицьких, використовували і київські видання
підручників. У кожній із шкіл висів портрет Т. Шевченка. У
навчальних закладах ставились оцінки за поведінку, науку
релігії, читання, писання, українську мову, рахування, історію,
природу, малювання, співи, ручні роботи та гімнастику.
Школа в м. Любомль знаходилась в будинку двокласного
сільського училища, побудованого в 1882 р. по вул. Сенаторській.
У листопаді 1918 р. прийшло повідомлення, що в АвстроУгорщині відбулась революція. Окупаційні війська поспіхом
почали відступати, і школи залишились без вчителів. Уже в
кінці листопада 1918 р. територію краю окуповано польськими
військами. Але ті зерна науки, що посіяли УСС, дали свої сходи
для молодого покоління, виховавши з них свідомих українців,
які продовжували справу в «Просвіті», ОУН, УПА.
Олександр Остапюк
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Грушка Є. Січові стрільці на Волині : з освітянського коша / Є.
Грушка // Рад. Волинь. – 1992. – 10 січ. – С. 3. ; 11 січ. – С. 3.
Дзей М. Освіта колись і тепер / М. Дзей // Наше життя. – 1999.
– 11 лют. – С. 3.
50 років
від часу встановлення пам’ятника Лесі Українці
у м. Луцьку по вул. Глушець, парк ім. Лесі Українки
(1966) – пам’ятки історії та культури
Нині хіба що старожили міста пам’ятають, що пам’ятник
спершу мав зовсім іншу «прописку» і дещо інший вигляд. 1964
р. його встановили у Старому Місті біля Хрестовоздвиженської
церкви, яка від 1957 р. була планетарієм, на масивному
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залізобетонному постаменті, у затінку дерев. Площі присвоїли
ім’я Лесі Українки (щоправда, назва не прижилася). У
встановленні пам’ятника брав участь його автор, Лев Давидович
Муравін (05.10.1906, Білгород – 25.11.1974, Москва) – скульптормонументаліст, педагог, який працював над пам’ятником від
1947 до 1964 р.
1966 року у зв’язку з реконструкцією площі пам’ятник
вирішено перенести на інше місце. Для цього найпридатнішим
виявився парк на Глушецькій заплаві, якому присвоїли ім’я Лесі
Українки. Площі повернули попередню назву.
Цілком нове вирішення архітектурної частини пам’ятника
здійснив Ростислав Георгійович Метельницький (07. 11. 1929,
Кам’янець-Подільський – 03. 03. 2007, Луцьк), український
архітектор. Йому належить ідея заміни постаменту з постійно
діючим джерелом, графіки підпису (слова Мавки з «Лісової
пісні»): і курсив, у 4 рядки, без підпису «Леся Українка».
Пам’ятник – встановлене на постаменті скульптурне
зображення Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки;
25.02.1871, Новоград-Волинський – 01.08.1913, Сурамі, Грузія) на
повний зріст, у довгій сукні, на фоні стели у вигляді розгорнутої
книги з написом «Ні! Я жива! Я буду / вічно жити! / Я в серці маю
те, / що не вмирає». Скульптура висотою 2,5 м відлита з чавуну,
встановлена на прямокутному блоці, який виступає з загального
постаменту довжиною 5,5 м. Блок і постамент виготовлені з
граніту червоного кольору. У правій частині постаменту є отвір,
з якого ллється вода. До стереобату, на якому встановлено
пам’ятник, ведуть сходинки. Майданчик перед пам’ятником
викладений бетонними плитами.
До речі, 5 жовтня 2015 р. виповнилося 110 років від дня
народження Л. Муравіна, скульптура «Леся Українка» якого
вважається однією з найкращих серед пам’ятників такого типу.
Наталія Пушкар
Література:
Денисюк В. Лесина «Надія» / В. Денисюк // Луцьку
– 920 років : іст.-краєзн. нариси. – Луцьк, 2005. – С. 79–
85.
Пам’ятник Лесі Українці в Луцьку : фото // Луцьк : іст.-краєзн.
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нарис. – Львів, 1974. – С. 8.
[Пам’ятник Лесі Українці в Луцьку : фото] // Волинь : області
рад. України. – Київ, 1971. – С. 128.
У парку імені Лесі Українки : фото // Луцьк. Луцк. Luck :
фотоальбом. – Київ, 1978. – С. 65.
***
Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталогсправочник / гл. ред. П.Т. Тронько ; Ин-т истории АН УССР,
Министерство культуры УССР, Госстрой УССР, Украинское
общество охраны памятников ист. и культуры. – Киев, 1987. –
736.
Пам’ятник Лесі Українці (парк ім. Лесі Українки), 1966 р.,
скульптор Л. Муравін – с. 67.
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Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2016 рік /
упр. культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки ; ред.-упоряд.: Є. І. Ковальчук, А. А. Понагайба. – Луцьк : Терези, 2015. – 366 с.
«Календар знаменних і пам’ятних дат Волині» видається з
1991 року. До нього включаються матеріали про визначні події
історії, громадсько-політичного і культурного життя області,
ювілеї видатних уродженців краю та відомих діячів, життя і діяльність яких пов’язані з Волинню.
Посібник відкривається хронологічним переліком пам’ятних
дат на 2016 рік. Про основні події подаються: дата, назва, авторська текстова довідка, список літератури, у якому вказуються
документи, книги, статті зі збірників і періодичних видань, довідники та бібліографічні посібники.
У «Календарі» є покажчик імен видатних діячів, представлених у ньому, Географічний покажчик населених пунктів, списки
авторів, які брали участь у написанні історичних і біографічних
довідок, та укладачів.
Видання буде корисним для культосвітніх працівників, викладачів, студентів, краєзнавців.
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