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Архівні джерела для історичних відтворювань

Відтворення минулого, а особ-
ливо відзначення річниць особливих
історичних епох, подій, заслуг уні-
кальних постатей, століттями було
і надалі залишається популярним
явищем. Відтворювання може від-
буватись різними способами. Іноді
задум реалізовують театральними
постановками, живими образами
(діорамами), музейними експози-
ціями, показами історичної ноші
тощо. Історичні відтворення вико-
нують важливу освітню ролю і
мають чимале освідомлююче зна-
чення для широкого загалу, а особ-
ливо для молоді. Тому відтворю-
вання повинно віддзеркалювати ви-
сокий рівень автентичности, вима-
гається вірного дотримування де-
талей та глибоко обдуманого по-
дання суттєвих елементів. Підго-
товка таких проєктів вимагає со-
лідних дослідів, перегляду наукових
праць, автентичних архівних мате-
ріалів, щоб зображення було прав-
доподібним і успішним .

Українці десятиліттями здій-
снювали відтворення важливих іс-
торичних та культурних епох та
подій. Для народу, який століттями

був підкорений чужою
владою, відтворення
свого славного мину-
лого було одним із ба-
гатьох способів збе-
реження історичної
пам’яті. Таким спосо-
бом можна відкрити,
доповнити та поши-
рити знання загаль-
ного населення, а
особливо молодого
покоління та надих-
нути їх гордістю, від-
даністю та рішучістю.
Українська діаспора
також послуговувала-
ся засобом відтворен-
ня історичної пам’яті
для просвіти молоді
українського поход-
ження, народженої в
Америці, заохочувала
їх цікавитися своєю
спадщиною і таким
чином зберегти свою
етнічну ідентичність.

У наших бібліо-
течних фондах збері-
гається значне число
унікальних видань та
архівних матеріалів з

історії України. Ці видання яв-
ляються корисним матеріалом для
дослідів над відтворенням особли-
вих історичних подій. Однією із
улюблених тем для відтворення є
доба Гетьманської Держави (1640-
1780), зокрема підкреслення полі-
тичних, дипломатичних та військо-
вих досягнень та високої інтелек-
туальної освіченості видатних діячів,
провідників і шляхти, а також над-
звичайний культурний розвиток
усіх суспільннх станів.

Декілька тижнів тому наша біб-
ліотека збагатилася рідкісним ви-
данням з цінним ілюстративним
матеріалом, яке включає виняткові
дані про добу Гетьманської Держа-
ви. Автор книги – Дмитро Бантиш
Каменський (1788-1850) - археограф,
історик дослідник української та
російської історії. Його науковий
твір, який ми одержали в подарунок
це!Історія Малої Росії”, який напи-
саний з ініціативи і спонсорства
князя Миколи Репніна (1778-1845),
друга і прихильника Тараса Шев-
ченка і батька Варвари Репніної.
Перший наклад вийшов 1822 року. У
1830 році вийшло друге видання у

трьох томах, доповнене
ілюстративним та архів-
ним матеріалом. І саме
це видання (1830 року) ми
одержали. Ілюстрації в
книзі включають зобра-
ження гетьманів, полі-
тичних та церковних дія-
чів, виконані вони відо-
мим ѓрафіком тих часів –
Алексієм Осиповим
(1770?-1840?). Його ѓра-
фічні роботи ілюстрували
й інші історичні праці і
використовуються вони
по сьогодні. Друга група
ілюстрацій складається з
26 кольорових зображень
українських типів різних
суспільних станів в одязі
гетьманської доби. Ці зоб-
раження – робота мистця
Тимофія Калинсько-
го(1740?-1809) – виготов-
лені для праці Олександ-
ра Ріѓельмана !Летопис-
ное оповествованіе о Ма-
лоі Росіі і ее народе і ко-
заках вообшще! написаної
1785-86 роках, але виданої
набагато пізніше. Бан-
тиш-Каменський у після-
слові пояснює, що
включені кольорові ілюст-
раціі він узяв з рукописноі
праці Ріѓельмана, роблячи
деякі зміни. Ці ілюстрації
дають цікаву і автентичну
інформацію про стиль
життя тодішнього насе-
лення, різновидність сус-
пільних станів, добробут
життя, естетичність одя-
гу тощо. 

Праця !Історія Малоі
Россіі! Дмитра Бантиш-
Каменського – безцінне іс-
торичне джерело, корис-
ний матеріал для відтво-
рення минулої епохи
України і ми вдячні жерт-
водавцеві за такий над-
звичайний дарунок.

Любов Волинець

На світлинах: діорами з ко-
лекції Українського музею і
бібліотеки у Стемфорді, КТ

соціальних груп на предмет впливу
руханки на їхній емоційний і розу-
мовий стан. Всі згадyвані вище до-
слідження показують позитивну ко-
реляцію між фізичною активністю
та відчуттям задоволенням від жит-
тя (beneficial relationship between
being physically active and being hap-
py). Підчас фізичних вправ покра-
щується кровообіг і разом з тим до-
ставка поживних речовин до всіх ор-
ганів і систем до клітинного рівня.
Тому не дивно, що підчас виконан-
ня улюбленої фізичної праці, спор-
ту чи руханки ми відчуваємо навіть
ейфорію.  

Exercise Makes Your Brain Bigger
and Smarter: Доктор Орніш стверд-
жує, що регулярна фізична актив-
ність підвищує наші розумові здіб-

ності від ранніх років нашого ди-
тинства аж до похилого віку. Цю за-
кономірність затверджують окремі
дослідження - експерименти на
предмет взаємозв’язку між фізич-
ною активністю та когнітивною
функцією головного мозку. Підт-
верджено, що діти шкільного віку та
студенти по університетах, які ре-
гулярно займаються фізичними
вправами чи спортом, показують
кращі показники у навчанні. По-
дібна динаміка спостерігається і
серед осіб старшого чи похилого
віку щодо збереження пам’яті та ро-
зумових здібностей. Цей позитив-
ний зв'язок між фізичною активні-
стю і функцією головного мозку зна-
ходить своє пояснення на фізіоло-
гічному рівні. Один із факторів

нейрогенезу (plasticity of human
brain) та збереження пам’яті є окре-
мий нейротропний протеїн (BDNF:
brain-derived neurotrophin factor),
який виробляється саме при фі-
зичному навантаженні. Підчас ре-
гулярних фізичних навантажень та
відповідної ментальної активності
збільшується вага головного мозку
(наприклад частина головного моз-
ку hippocampus, який відповідає за
збереження пам’яті). Прислів’я в
англійській мові може підвести під-
сумок вищесказаного: “If you do
not use it, you will lose it.”  

Коли професора Орніша запи-
тали підчас інтерв’ю який з цих
вище описаних факторів - реко-
мендацій щодо підтримки здоров’я
- LOVE more; EAT well; MOVE

more; STRESS less - є найважливі-
шим, відповідь була очікуваною -
LOVE more (більше любити). Ми всі
маємо внутрішнє природнє бажан-
ня любити і бути любленими. Це є
початок і мета нашого усвідомле-
ного духовного життя: пізнати Бога,
який є Любов’ю та жити у любові
один з одним. Коли зазнаємо любов
у нашому родинному, подружнь-
ому  житті, тоді будемо старатися
чим довше втішатися один одним
тут на землі. Відтак, інші рекомен-
дації професора Орніша (EAT well
(споживай добру їжу); MOVE more
(більше рухайся); STRESS less (мен-
ше стресу)) не будуть для нас  тяга-
рем, але радше нагодою ефективно
підтримувати своє здоров’я, доб-
рий настрій та благополуччя. 


