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ОльгаКОРЕЦЬКА (Луцьк)

ОГЛЯД МЕТРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ 
ІЗ ФОНДІВ ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

За рішенням Замойського синоду (1720 р.) кожен священик був зобов’язаний вести у своїй 
парафії метричні книги, в яких окремо записували хрещених, вінчальних, померлих, а також 
реєстрували усіх живих парафіян.

Н а жаль, у фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається лише кілька метричних 
книг різного часу (РА - ЗОЇ, 321, 2449, Д М  - 8941, 10291, 10292, 10293). Причиною того, що так 
мало збереглось метричних книг, є те, що церкви часто горіли, церковне начиння розкрадалося, 
документація губилася, а в радянський період, коли церкви (культові споруди) використовувались 
не за призначенням, багато документів було просто знищено.

В експозиції відділу давньої історії представлена для огляду метрична книга (РА - ЗОЇ) з 
записами убитих воїнів у роки першої світової війни, серед яких є й волиняни. Записи зроблені 
військовими свящ ениками (капеланами). Н а титульній сторінці заголовок “Часть третія. Об 
умершихъ”, обрамлений чорною рамочкою , вгорі в центрі - герб Російської імперії. Папір з 
водяними знаками, гербовий.

Інш а метрична книга (РА - 321), що належить Володимирському Духовному Управлінню, 
містить записи про народжених, одружених і померлих в селах Новосілки, Суходоли, Орань 
протягом 1856-1872 років. Записи зроблені від руки, чорним чорнилом. Книга прош ита і скріплена 
печаткою Володи мирського Духовного Управління.

У метричних книгах з фондів музею є багато недоліків. Священики вели записи нерегулярно, 
на окремих аркуш ах (ДМ  - 9420, 9416), тому в книгах багато пропусків, доволі часто відсутній 
початок або кінець. Х арактер записів також не завжди відповідає звичним вимогам граматики, 
деякі записи зовсім не читаються.

Уряд видавав чимало указів з приводу порядку ведення метричних книг. В указах 1930-х років 
(РА - 3973,3988,3995) йдеться про правила внесення записів у метричні книги. А  про необхідність 
виписувати метричні свідоцтва російською мовою, а не польською, зазначається в царських указах 
за 1865, 1866 рр. (РА - 2716, 2728).

Окрім згаданих метричних книг, у групі зберігання РА Волинського краєзнавчого музею є 
чимало витягів або виписок з них (РА - 214,2893,2968), метричних свідоцтв (РА - 6442-6445,6447- 
6448, 6462-6467), відомостей (РА - 259-267, 492, 497, 2915), таблиць (РА - 2877, 2878, 3925, 4035- 
4062, 5026-5033), що відображаю ть стан народонаселення Волині.

Географія документів свідчить, що в кінці XIX - на початку XX ст. метричні книги були 
запроваджені в усіх парафіях Волинської єпархії, що дає можливість отримати більш повну 
інформацію про рух і статистику населення певного часу.

Валентина НАДОЛЬСЬКА (Луцьк)

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ВОЛИНІ 
У ВОЛИНСЬКОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ

Волинський краєзнавчий музей проводить значну науково-просвітницьку роботу, відшукуючи, 
зберігаючи і вивчаючи пам’ятки минулого краю, ознайомлюючи громадськість із невідомими (або 
незаслужено забутими) сторінками наш ої історії. В останнє десятиріччя до проблем, які активно 
досліджуються працівниками музею, додалося питання етапів ф ормування і національних 
особливостей життєдіяльності етнорелігійних гром ад євреїв, чехів, німців, поляків, караїмів, ро
сіян, вірменів, поєднаних долею з Волинню.

Варто нагадати, що впродовж довготривалого історичного періоду (XII - перша половина 
XX ст.) етнічна структура населення Волині характеризувалася неоднорідністю, а чисельні групи 
євреїв у всіх містах і містечках краю (а в Луцьку й громади вірменів та караїмів) справляли помітний 
вплив на ремісниче виробництво і торгівлю; сільські поселенці чеської і німецької національностей 
привнесли на Полісся нову агрокультуру; представники польської, а пізніше російської етнічних 
груп були активним и  провідникам и  держ авн о ї н ац іон ал ьн о ї політики . Ч им алий внесок 
національних меншин у розвиток духовної культури краю. Тому історія етнічних меншин, як 
невід’ємна частина всіх процесів, що відбувалися на Волині, заслуговує пильної уваги науковців.
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Інформативні матеріали, що стосуються різних аспектів життя етнорелігійних громад 
Волинських землях, зберігаються у фондах краєзнавчого музею і можуть бути використані у які 
джерела наукового дослідження. Окрему джерельну групу складаю ть м атеріали перш 
Всеросійського перепису 1897 р., статистичні огляди Волинської губернії, статистичні річні вида 
Волинського воєводства.1 Зібрані в них дані дозволяю ть з ’ясувати чисельність національ 
меншин (простежити зміни у кількісних показниках за певний період), релігійну приналежні 
соціальну структуру, зайнятість, територіальну локалізацію етнічних груп. У  оглядах Волинсі 
губернії, окрім статистичних матеріалів, вміщувалися дані про діючі заклади освіти краю (окр 
виділялися єврейські і німецькі), функціонуючі на Волині благодійні товариства, бібліоті 
інформація про власників промислових закладів, їх виробничу діяльність.

Своєрідними джерелами є законодавчі та нормативні акти вищих органів влади, губернсі 
установ щодо їх виконання на місцевому рівні. У фондах музею вони представлені збірк 
обмежувальних законів по землеволодінню у Західному краї та постанов по Міністерству наро, 
освіти.2 Документи, подані у збірниках, дозволяю ть визначити спрямованість націоналі 
політики царизму на обмеження прав поляків, євреїв, у 80-х роках чехів і німців, як в економій 
так і в культурній сферах та цілеспрямовану русифікацію населення регіону.

Заслуговують на увагу матеріали періодичної преси: видання Синоду у Волинській єпа{ 
“Волынских епархиальных ведомостей”.3 Редакція висвітлю вала на сторінках газети прої 
іноземної (чеської і німецької) колонізації, проблеми земельної власності, ведення господаре 
побуту переселенців, організації ними шкільної справи, приєднання чехів до православної цер 
Ряд статей стосувалося польської проблеми, у всіх з них визнавалася необхідність швидкогс 
силення російського елементу на Волині, що відповідало офіційній національній поліз 
Знаходимо тут і урядові постанови та розпорядження генерал-губернатора стосовно єврейсьі 
населення.

На основі особистих обстежень, опитування селян була написана розвідка про чехів Во 
дійсним  р ад н и к о м  К и їв с ь к о го , П о д іл ь с ь к о го  і В о л и н с ьк о го  ге н е р а л -гу б е р н а з  
Є.Крижанівським,4 яка також зберігається у фондах музею (рукописний варіант - у Централь* 
державному історичному архіві України у м.Києві,ф.442, оп. 617, спр. 128). Автор простежив істі 
чеського колонізаційного руху на Волинь, акцентуючи увагу на релігійній проблемі пере: 
колоністів у лоно православної церкви, торкнувся питань господарю вання, гром адсы  
управління, освіти волинських чехів. Йому вдалося зафіксувати також національні риси ж 
чеських громад, що робить працю Є.Крижанівського особливо цінною для дослідника.

Серед видань к.Х ІХ  ст., які представлені у фондах музею і містять наукові дані про еті 
групи Волині, слід назвати й дослідження, здійснене членами Російського географічного товарні 
“Живописная Россия”.5 У його спеціальному томі, присвяченому Україні, Поділлю і Волині, дас 
загальна характеристика народонаселення регіону, його історичного та економічного розв* 
особливостей побуту. О кремий нарис Г .Б о гр о в а 6 розп овід ає  про євреїв, як про од 
найчисельніших іноетнічних компонентів у структурі мешканців цієї частини Російської імг 
Автор звернувся до проблеми розселення євреїв в Україні, національних рис їх релігійного по( 
господарської діяльності, економічного впливу в регіоні.

Польські видання 20-30-х рр. XX ст., збережені в музеї, також торкаю ться окремих аспі 
історичного розвитку національних меншин Волині. Це дослідження А.Войніча “Луцьк на Вол* 
в якому автор визначає етапи формування у місті караїмської, татарської і єврейської гром, 
ставлення до них з боку влади і місцевого населення, описує єврейську синагогу і караїм 
кенасу. Також окремі статті “Рочніків Волинських”, “Рочніків земель Всходніх” з питань іс 
євреїв і татар у Польщі, минулого м.Луцька.8

Практично не збереглося в музеїречових пам’яток національних меншин Волині. Традиь 
матеріальна культура етнічних спільнот краю зазнала руйнації і знищення в роки Другої світ 
війни. Н а комплектуванні фондів у радянські роки наклав свій відбиток і партійний підхі 
трактування історичних подій на Волині. Не зважаючи на названі обставини, випадкові зна> 
все ж потрапляли до музею. Це стосується в першу чергу писемних пам’яток і речових матер 
єврейської громади Луцька. Працівниками краєзнавчого музею О.Огневою і Н .П уш кар у 19 
укладений “Каталог пам ’яток єврейської культури у фондах Волинського краєзнавчого муз 
до якого увійшли тори, ритуальні підсвічники (ханука) і чарки (“ ш абесувка”), підстакаг 
фотографії єврейського цвинтаря 30-х рр. ХХст. по вул.Болеслава Х ороброго (тепер пр.Е 
Працівниками музею започаткована робота по формуванню окремих фондових груп (блокі 
кументів і матеріалів), присвячених кожній національній меншині, які постійно поповнюют

Н алагодж ені і підтримую ться тісні контакти  з національним и товариствам и обл 
російським, польської культури імені Єви Фелінської, німців Волині “Відродження”, чех 
словаків “М атіца Волинська” , єврейської культури. Волинським краєзнавчим музеєм за уч 
польського товариства проведена наукова конференція “Уніатство в історії Волині”. За підтрі 
російської общини області у музеї відбувся творчий вечір родини Сметаніних, вечір російсь 
романсу. Музей співпрацює з чеською, німецькою, польською, єврейською громадами Воли 
виявленню на території краю їх історичних місць; по встановленню, взяттю на облік і підгої 
документів на взяття під державну охорону місць загибелі етнічних меншин в роки Другої сві: 
війни.
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З 1996 р. в музеї почала діяти виставка “ 3 історії національних меншин на Волині” . 
Представлені на ній матеріали відтворюють життя етнорелігійних груп у краї, знайомлять з тими 
волинськими містами і селами, які стали для них рідними. У 1998 р. підготовлена виставка “З 
історії чеського і німецького населення Волині ХІХ-ХХ ст.” . Цікаві підбірки документів, світлин 
для експонування були зроблені науковим працівником музею Л.Потапчуком. На сторінках газет 
він постійно знайомить мешканців області і з результатами своїх наукових пошуків.9

В останні роки працівниками краєзнавчого музею налагоджені контакти із закордонними 
громадами волинських чехів, німців, євреїв, завдяки чому його фонди поповнилися новими 
надходженнями. Головою  історичного товариства “Волинь” (м.Візентхайд, Ф РН) М.Арндтом 
музею передана книга “Німці на Волині” .10 Історія німецьких громад краю в ній розглядається з 
часів Київської Русі до 1940 р. - року депортації німців з Волині, розповідається про вихідців з 
краю, які меш каю ть у Ф Р Н , діяльність історичного товариства. Завдяки великій кількості 
фотографій, вміщених у книзі, можна познайомитися і з матеріальною культурою волинських німців 
першої половини XX ст.

Зберігається у фондах музею і дарунок Дж.Томанека - збірка віршів “Чеські пам’ятки”,11 яка 
є своєрідним спогадом про його юнацькі роки в с.Купичеві. Він же є автором хроніки про чеський 
Купичів. За допомогою  методу історичного картографування чеська колонізація на Волині досить 
детально проаналізована у празькому виданні,12 переданому музею. Видрукована карта складена 
на основі 48 хронік чеських сіл краю , списків реемігрантів з історичної Волині, що дало змогу 
визначити кількість поселень та їх назви. Фонди музею поповнилися і добіркою фотоілюстрованих 
матеріалів “Чеський Боратин (1872 - 1942 р .р .)” .13 У збірці вміщена копія положення Комітету 
міністрів “О водворении чехов в Волынскую губернию ” (від 10 липня 1870 р.) і ціла низка 
фотографій з життя чехів Боратина.

Серед нових надходжень праця Л .П опека про римо-католицькі храми Волині,1̂  підбірка 
матеріалів (спогадів і світлин) про єврейську громаду Лю бомля,15 яка склала основу Нью-Йоркської 
виставки, присвяченої єврейському населенню міста під назвою  “Згадуючи Л ібівне” (назва 
Любомля на мові ідиш).

Таким  чином, впродовж  років  у краєзнавчом у музеї склалася ціла система роботи з 
матеріалами з історії національних меншин Волині. Вона спрямована на всебічну реконструкцію 
розвитку етнічних громад за весь час їх проживання на теренах краю.

1. Первая всеобщая перепись населення Российской империи, 1897г. VIII. Волынская губерния,- М., 1904; 
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Ілона НЕСТОРУК (Луцьк)

ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ НА ПЕРГАМЕНТІ 
З ФОНДІВ ВОЛИНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Докумекти на пергаменті є складовою частиною багатьох музеїв та архівів України. Вони 
вивчались відомими українськими істориками і дослідниками. Частина такого роду документів 
введена до наукового обігу каталогами, упорядкованими вітчизняними істориками. До каталога, 
укладеного Я.Даш кевичем та Л .П роценко на основі документів Київської археографічної комісії, 
що зберігаються у фондах Ц Д ІА  України в Києві, увійшла 141 грамота на пергаменті. Каталог, 
упорядкований О.Купчинським та Е.Ружицьким на основі колекції пергаментних документів ЦДІА 
України у Л ьвові, включає 1133 грамоти.

Документи на пергаменті є складовою частиною документального фонду (КДФ) Волинського 
краєзнавчого музею (ВКМ ). їх  загальна кількість - понад ЗО од.зб., хронологічні рамки - 1536 - 
1850 рр. Документи складені латинською, польскою, російською мовами; Тори -на івриті, один
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