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ПЕРЕДМОВА 

 

Любов до Батьківщини починається з любові до рідної природи, 

архітектури.  

У кожного з нас є свої улюблені місця, які нам подобаються ще з 

дитинства, із якими в людини є свої спогади й асоціації. Кожній людині 

варто пам’ятати про те, що батьківщина і його рідний край завжди 

допоможуть йому набратися фізичних і духовних сил, які б тяготи він не 

випробовував у житті. 

Полтавщина – це не тільки одна з найяскравіших областей України, але 

і область з культурною спадщиною і безліччю неповторних міст і сіл, в яких 

все дихає історією і духом українського народу. Кожне місто, село може 

похвалитися своїми культурними цінностями. Відпочиваючи в Полтаві, 

можна поповнити свій багаж вражень від перегляду історичних і культурних 

визначних пам’яток, відчути на собі заворожуюче дихання історії, які 

відображені в архітектурних формах соборів, музеїв, відчути на собі 

заворожуюче дихання історії. Визначні пам’ятки Полтавщини багаті своєю 

різноманітністю і кожний район може похвалитися незабутнім колоритом.  

В рамках проекту, "Пізнай Полтавщину та її бібліотеки", який 

проходить протягом 2018-2021 років з ініціативи Полтавської обласної 

бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара та реалізується за сприяння 

Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної 

адміністрації ми започатковуємо серію інформаційно-бібліографічних 

покажчиків "Пізнай свій край".  

Перший випуск інформаційно-бібліографічного посібника  

"Мальовнича Полтавщина: туристичними стежками рідного краю" має такі 

розділи: Найвизначніші туристичні об'єкти Полтави, Більське городище, 

Гончарство, Історія ярмарків на Полтавщині, Піраміди – відголосок з Єгипту. 

Пропонуємо вам зануритися в дивовижний світ і насолодитися 

красотами полтавського краю, де дихається легко по-справжньому на повні 

груди і з’являється відчуття нескінченної свободи. 

... Мандруймо Полтавщиною, милуймося історичними містами, за 

якими вгадуються тіні благородної давнини, пишаймося честю іменуватися 

українцями! 
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НАЙВИЗНАЧНІШІ ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ ПОЛТАВИ 

 

На землі є міста, чий вік вимірюється тисячоліттями, чия історія 

писалася на бересті й пергаменті, міста, славні своїм історичним минулим, 

шедеврами архітектури, красою священних храмів або великими художніми 

галереями, прекрасними садами і парками.  

Історія Полтави – тема дуже популярна. А скільки таємниць, 

виявляється, зберігає наше місто! 

Давайте разом спробуємо погортати сторінки історії з найдавніших 

часів до наших днів. Пройдемося по тінистих вуличках міста і заглянемо в 

старовинні будівлі, які є архітектурними пам'ятниками. 

Полтава – одне з найдавніших міст, засноване сіверянами у IX ст. для 

оборони Русі від кочівників.  

Згідно з першою літописною згадкою міста, у давньоруському 

Іпатіївському літописі, під назвою "Лтава" сучасна Полтава походить від 

найменування річки Лтава, правої притоки Ворскли (згодом похідне          

"По-Лтава" себто По Лтаві) що текла Мазурівським яром на Поділ. Назві 

приписують слов’янське походження.  

На початку XX століття щодо міста також вживали термін "Духовний 

центр України", чому сприяли діяльність цілої плеяди видатних діячів 

культури і мистецтва, значні церковні та історичні пам’ятки. Окрім цього 

Полтава була найбільшим центром розвитку української культури того часу. 

Часто, щоб побачити щось красиве і нове ми їдемо за "тридев'ять 

земель"  і зовсім не задумуємося про те, що в нас самих, у нашій країні є, що 

самим подивитися, а ще й іншим показати.  

Окраса Полтави – розкішний 

Корпусний сад у центрі міста, що є 

пам’яткою садово-паркового мистецтва. Нині 

це улюблене місце відпочинку полтавчан, 

приваблива пам’ятка для мандрівників та 

туристів. Восени сад набуває своєрідної 

магічності. Золото дерев та пахощі хризантем 

створюють тут особливу атмосферу. 

Корпусний сад знаходиться у самому центрі міста Полтава на Круглій 

площі, а тому його ще часто називають полтавчани Круглим садом. Цей 

оригінальний сад створили ще у 19 столітті – сорокові роки. Сад носив назву 

Олександрійського  –  відповідно до тієї епохи його розробив відомий 

садово-парковий архітектор Олександр Куракін. 
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Нині парк має чудову садово-паркову архітектуру. Він являє собою 

вісім радіальних алей, які обсаджені різноманітними квітами та деревами. 

Видів дерев та кущів налічують понад 70. Площа, яку займає Корпусний сад 

– 6 гектарів.  

Існує цікава легенда, що саме в Корпусному саду Петро I зустрічався із 

захисниками Полтави.  

 

Адреса: м. Полтава,  

Корпусна площа – на стику вулиці Соборності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванова гора – місце для Полтави святе. Іванову гору історики 

ототожнюють з літописним городищем Лтавою, згаданим у 1174 році. 

Археологи знайшли тут сліди життєдіяльності скіфського періоду.   

Трохи далі на Івановій горі стоїть біла ротонда (Біла Альтанка), на якій 

викарбувані слова Івана Котляревського "Де згода в сімействі, де мир і 

тишина, щасливі там люди, блаженна сторона…". Під час німецької 

окупації альтанка булла зруйнована. А в 1954 році на цьому місці було 

відкрито "Ротонду дружби народів", збудовану за проектом архітектора 

Вайнгорта.  

А поруч з нею улюблений туристами пам'ятник Галушці.  Пам'ятний 

знак полтавській галушці розміщений у затишному і мальовничому закутку – 

на Соборному майдані. Урочисте увічнення у камені традиційної української 

народної страви – галушки, відбулося в Полтаві 1 квітня 2006 року й 

присвячувалося дню народження українсько-російського класика Миколи 

Гоголя, який у своїх творах прославив галушку на весь світ.  
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Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на 

полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с 

галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не 

подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал 

жижу, схватывая по времени зубами галушки.  

М. Гоголь "Вечера на Хуторе близ Диканьки" 
 

 

Саме звідси з Іванової гори відкривається панорама на місто Полтаву. 

Ліворуч – Монастирська гора, а праворуч – Інститутська гора, внизу 

знаходиться місто і річка Ворскла та Хрестовоздвиженський монастир (XVII-

XIX ст.) на сусідньому пагорбі. Нашому оку відкривається дуже гарна 

місцевість.  

Свято-Успенський кафедральний собор на Івановій горі є визначною 

пам'яткою козацького (українського, мазепинського) бароко 2-ї половини 

XVIII століття. Тут, у самому центрі Полтавської фортеці, на місці сучасного 

собору, вже у 1695 році існувала дерев'яна Успенська церква, яка була 

"градським собором". У 1751 році за ініціативи полковника Андрія Горленка, 

обозного Андрія Рунівського, полкового судді Григорія Сахновського, 

бунчукового Димитрія Білухи та міського отамані Іллі Волховського 

розпочато спорудження нового храму. Через відсутність достатнього 

фінансування та інші причини будівництво тривало аж до 1770 року. Це був 

перший кам'яний собор Полтави. 

У 1934 році собор було зруйновано московсько-більшовицькими 

окупантами. Вціліла лише дзвіниця.  

З  1999 по 2005 року проводилися роботи з відновлення собору. 

Сьогодні Свято-Успенський собор належить Українській Православній 

Церкві Київського Патріархату. 

А на самій Івановій горі, практично під стінами Кафедрального собору 

– будинок класика української літератури Івана Котляревського. Саме на 

його честь за однією з версій гора названа Івановою.  

 

Адреса: м. Полтава, пл. Соборна 

 

Ошатна будівля в місті, в якому зараз 

розміщується обласне управління СБУ, було 

побудовано на початку XX ст. для Селянського 

земельного банку.  
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В наслідок проведення аграрної реформи періоду столипінської  Росії в 

губернських центрах з’являються банківські установи, що регулювали попит 

та пропозицію на землю. В межах Полтавської губернії такою установою стає 

Дворянський та Селянський банк, зведений протягом 1906-1909 років 

полтавським інженером С. Носовим за проектом київського архітектора О. 

Кобелєва. Двоповерхова будівля з декоративної червоної цегли містить 

елементи давньоруської (московської) архітектури і відповідає загальному 

спрямуванню стилю модерн початку XX століття. В оздобленні фасадної 

частини будівлі застосовані мозаїчні панно, різнокольорові керамічні 

вставки. Головний вхід прикрашає двоскатне стрілчате крильце, в нішах 

якого розміщені статуї птиці-фенікс – давньосхідні символи відродження.  

З 1937 року будівлю займає обласне відділення Комітету державної 

безпеки (КДБ), 1991 – регіональне відділення Служби безпеки України 

(СБУ). 

Адреса: м. Полтава, вул.  Соборності, 39. 

 

Пам'ятник українським козакам було 

створено у Полтаві у 1994 році. Авторами цього 

проекту були скульптор В. Білоус і художник В. 

Батурин. Його встановили на Панянському 

бульварі, де у ХVIII столітті стояла сторожова 

вежа фортифікаційних укріплень фортеці 

Полтава.  

Пам'ятник у Полтаві присвячений українським козакам, які загинули 

під час Полтавської битви у Північній війні у 1700–1721 роках. На 

масивному гранітному постаменті у формі кургану встановлено великий 

мармуровий козацький хрест з написом "Українським загиблим козакам". 

Біля підніжжя пам'ятника розташовані два бунчуки – це символи 

гетьманської влади і давній герб Полтави. На одному з каменів постаменту 

викарбуваний цікавий напис "Встановлено в день Покрови Божої Матерi 

року 1983".  Його відкриття було приурочене до свята Покрови Пресвятої 

Богородиці, яка вважається небесною покровителькою козаків і їхнього 

війська. 

Адреса: м. Полтава, бульвар Панянський 

 

В Полтаві жив і творив класик нової української літератури І. П. 

Котляревський (1769-1838). В кінці XIX століття прогресивні громадяни 

України порушили питання про відзначення сторіччя з дня виходу "Енеїди" 
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Котляревського та про спорудження з цієї нагоди 

пам`ятника письменнику. Лише через десять років 

царський уряд дозволив збирати кошти на пам`ятник. 

Кращі уми України завжди пам’ятали Шевченкові 

слова на шану Котляревському: 

 

           Будеш, батьку, панувати, 

Поки живуть люди, 

  Поки з неба сонце сяє, 

                      Тебе не забудуть! 

 

Пам’ятник Котляревському було відкрито на одному з чарівних 

бульварів Полтави – Протопоповському. 

Відкрито 30 серпня (12 вересня) 1903 р. і збудований на громадські 

кошти, які збиралися в 1895—1898 роках. Всього було зібрано 11768 крб. 67 

коп. Проект погруддя Котляревського належить Леоніду Позену.  Бюст і 

горельєфи полтавський скульптор Л. Позен виготовив безкоштовно як 

особистий внесок. Скульптор працював більше шести років.  

Бронзове погруддя І. Котляревського, встановлене на постаменті, 

увінчане лавровим вінком. Постамент оздоблено трьома горельєфами, що 

відтворюють три епізоди з творів Котляревського – по одному з "Енеїди", 

"Наталки Полтавки" і "Москаля-чарівника".  

На фасаді (вгорі) слова: "Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі 

там люди, блаженна сторона"  і слова Т. Г. Шевченка: "Слава сонцем засіяла: 

не вмре кобзар, бо навіки його привітала".  

 

Адреса: м. Полтава, вул. Котляревського 
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Стародавнє українське поселення, 

розташоване в районі села Більськ Котелевського 

району Полтавської області, в межиріччі Ворскли 

та правої притоки Псла – Сухої Груні.  
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Більське городище скіфської доби VII-III ст. до н. е. – рештки 

грандіозного міста Гелон часу існування Ніневії та розквіту міст Еллади. 

Більське городище здавна визнане вченими як одне із найбільших 

укріплених поселень Європи доби раннього залізного віку. Площа величезної 

фортеці становить майже 5000 га. Вона оточена глибокими ровами та 

високими валами, протяжністю понад 36 кілометрів. Більше 2500 років тому 

сучасник Більська – Вавілон, за розмірами, був у п’ять разів меншим.  

Уже століття на території городища проводяться археологічні 

дослідження. Щороку вчені відкривають тут нові свідчення існування на 

місці пам’ятки столичного центру давнього державного утворення племен 

Дніпровського лісостепу України скіфської доби – Гелону – міста згаданих 

давньогрецьким істориком Геродотом гелонів, будинів, неврів та степових 

скіфів. Під час археологічних досліджень виявлені рештки вуличної 

забудови, господарські споруди, храми і жертовники, об’єкти залізоробного, 

бронзоливарного, гончарного, сільськогосподарського та інших виробництв, 

численні поховання у курганах, ґрунтових некрополях. Відкриті на території 

та околицях Більського городища і виразні старожитності інших епох 

української й європейської історії – стоянки мисливців і рибалок доби 

фінального мезоліту-неоліту, поселення бронзового віку, ранньослов’янські 

та давньоруські селища, залишки діяльності селітроварників епохи пізнього 

українського середньовіччя, фортифікаційні споруди російсько-польського 

прикордоння XVII ст. 

З проведенням археологічних розкопок у Більську пов’язані імена 

визначних археологів В. Городцова, Б. Гракова, Б. Шрамка, чималої когорти 

сучасних українських та німецьких археологів. Значимість Більського 

городища як економічного, політичного і культурного центру скіфської доби 

стала приводом до створення у 2005 році на його території історико-

культурного заповідника "Більськ". 

У межах та в окрузі комплексу добре збереглися не тільки 

фортифікаційні споруди, значні групи курганів скіфської доби, а й 

давньоруські городища, майдани, рештки промислових виробництв. Тут же 

розташовані природні об’єкти з рідкісним рослинним світом та історичними 

ландшафтами. Серед них Ковпаківський дендропарк, Барвінкова гора, так 

званий дуб Г. Сковороди, гідрологічні пам’ятки – Більське джерело та 

Більське озеро. 

На сьогодні Більське городище – пам’ятка археології національного 

значення. На його території та в окрузі рішенням сесії Полтавської обласної 

ради від 15.02.2001 року створена найбільша в Україні археологічна 
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територія площею понад 7500 га, що знаходиться під охороною. Городище 

розташоване на території одного з мальовничих і найбільш сприятливих за 

екологічними характеристиками мікрорегіонів області. 

Сьогодні є можливість відвідати Більське городище, оглянути його 

грандіозні укріплення – вали, "за плечима" яких більше двох із половиною 

тисячоліть, але і в наш час ця величезна оборонна споруда вражає своєю 

величчю та масштабністю!  

Побувайте на археологічних розкопках, помилуйтесь краєвидами 

Поворскля, попийте воду із цілющого Більського джерела, ввійдіть у 

Ворсклу край урочища Рубіжного – колишньої межі Речі Посполитої і 

Гетьманщини, Московського царства і Російської держави, вклоніться 

мальовничій котелевській землі – батьківщині перекладача Гомера Миколі 

Івановичу Гнєдичу та легендарного партизанського командира Сидора 

Артемовича Ковпака.  

Адреса: Полтавська область,  

Котелевський район, с. Більськ 
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ГОНЧАРСТВО В КРАЇ 

 

Куди ж українцям без гончарства? Столицею гончарної справи в 

Україні є Полтавщина. Головним осередком – селище Опішня, яку ще 

називають "українським Римом".  

Понад річкою Ворсклою на семи 

мальовничих пагорбах розкинулося селище 

Опішня. Археологічні знахідки свідчать, що на 

цьому місці ще до нашої ери існувало кілька 

городищ. Однак перша писемна згадка про 

"український Рим" датована лише ХІІ 

століттям.  
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Офіційна назва селища "Опішня". Однак самі жителі здебільшого 

вживають давню етнографічну назву "Опішне". "Під впливом російських 

канцеляристів назву було змінено ще за радянської доби на "Опішня".  

Але населення ще досі говорить "Опішне", "Опішнє", "в Опішному", "в 

Опішньому", – пояснює заступник голови Наглядової ради Національного 

музею-заповідника українського гончарства в Опішні Олесь Пошивайло. 

З давніх-давен гончарі створюють кераміку, яку знають та цінують в 

усьому світі. Місцеві мешканці кажуть, що саме місцеві майстри вигадали 

глиняних баранців та свистунців. Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в 

Опішні працювало близько 1000 гончарів, продукція яких експортувалася 

майже на всі континенти світу. Саме тут функціонували найбільші в Україні 

гончарні заводи, а в 1894 р. було відкрито першу на Лівобережній Україні 

земську губернську навчально-показову гончарну майстерню.  

Ще у середині минулого століття Олександр Довженко записав у 

своєму щоденнику, що саме Опішню варто перелаштувати у "зразковий 

центр уваги всіх будівників, колгоспників, туристів, мистецтвознавців". 

Колгоспники залишилися в історії, а мистецтвознавці й туристи Опішню 

увагою не оминають. Хоча місцева молодь не вважає своє селище зразковим і 

намагається шукати кращої долі не в "українському Римі".  

На території селища розташований Національний музей-заповідник 

українського гончарства, що є справжнім культурним осередком. До його 

складу входять три меморіальні музеї-садиби опішнянських гончарів та 

колекціонерів і Музей родини Кричевських. Знамените полтавське село, на 

території якого знаходяться унікальні пам’ятки археології, включене до 

"Списку історичних населених місць України". У селищі розвивається 

необхідна для прийому гостей інфраструктура.  

 

 Національний музей-заповідник українського гончарства 

 

11 березня 1986 року в Опішному засновано Музей гончарства –  

етномистецький науково-дослідний і культурно-освітній заклад, національної 

гончарської Скарбниці України. 

У структурі музею функціонують: 

 гончарська книгозбірня України, яка має найбільшу в Україні збірку 

літератури з проблем українського та світового гончарства;  

 Національний архів українського гончарства;  

 видавництво "Українське Народознавство", друкує літературу з 

проблем гончарства та українського народознавства, зокрема 
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національний культурологічній щорічник "Українське гончарство", 

національні наукові щорічні  "Українська керамологія", "Бібліографія 

українського гончарства", національний науковий часопис 

"Український керамологічний журнал";  

 аудіовізуальна студія українського гончарства;  

 меморіальні музеї-садиби гончарської родини Пошивайлів, гончарки 

Олександри Селюченко та філософа й колекціонера опішнянської 

кераміки Леоніда Сморжа. 

Архів найбільше багатство музею – фондова колекція гончарних 

виробів, на сьогодні найбільша в Україні, яка щороку поповнюється. 

Музей ініціював проведення в Опішному Всеукраїнських симпозіумів 

монументальної кераміки "Поезія гончарства на майданах и в парках 

України", Національних симпозіумів гончарства, у результаті яких з'явилася 

унікальна Національна галерея монументальної кераміки, розміщена просто 

неба. Всеукраїнських гончарських фестивалів, Національних конкурсів 

художньої кераміки, свята утвердження гончарних традицій – "День 

гончаря". 

 

Адреса: Полтавська область, Зіньківский район,  

селище Опішня, вул. Партизанська, 102. 

 

 

 Меморіальний музей-садиба родини Пошивайлів 

 

Музей розташований на мальовничій околиці Опішного, у будинку, де 

мешкали Явдоха Данилівна та Гаврило Ничипорович Пошивайло – славетні 

опішнянські малювальниця і гончар. Відкрито його було 24 липня 1999 року 

на правах відділу Державного музею-заповідника українського гончарства 

(нині – Національний музей-заповідник українського гончарства в 

Опішному). 

Не було в гончарстві такого, чого б не зумів зробити Гаврило 

Пошивайло. І не просто зробити, а викрутити на крузі чи виліпити, вклавши в 

ті творіння всю щирість власної душі. Форми посуду, виготовлені ним, є 

класичними зразками традиційного опішнянського гончарства. Саме Гаврило 

Ничипорович уперше на опішнянській землі розробив групові композиції на 

теми ярмарків…   

Явдоха Данилівна теж жила гончарством. Усім серцем, усією душею 

раділа кожному, хто досягав успіхів у осягненні таїни глини, переживала за 
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його невдачі. Вона тонко відчувала красу, була залюблена в глину. Але понад 

усе вболівала за збереження прабатьківських скарбів духовних. Саме тому, 

щоб зберегти для наступних поколінь пам’ять про родинне ремесло, на 

початку 1970-х років вона почала формувати свій власний музей кераміки, 

основу якого склали твори родини. Зусиллями господині було зібрано велику 

колекцію гончарських творів Гаврила Ничипоровича Пошивайла – корифея 

української кераміки. Ця колекція постійно розширювалася, згодом почали 

з’являтися керамічні вироби місцевих гончарів кінця ХІХ – початку ХХ 

століття. Збирала Явдоха Данилівна також традиційну вишивку (рушники, 

скатертини), народні картини, старовинні ікони. Словом, усе те, що було 

приречене на забуття. Все зібране вона розмістила у найбільшій і 

найсвітлішій кімнаті своєї оселі. Так виник домашній музей гончарської 

родини Пошивайлів.   

Згодом збірка поповнилася мистецькими творами старшого сина 

Миколи Пошивайла, який успадкував батьківське ремесло і любов до глини, 

ставши одним із провідних опішнянських гончарів.  

Нині тут зберігається найбільша колекція гончарних виробів, інших 

видів народного мистецтва, архівних документів, які відображають життєвий 

і творчий шлях видатних мистців.  

Адреса : 

Полтавская область, Зіньківский район,  

смт. Опішня, Заливчого, 63 

 

 Якщо вам, шановні читачі, пощастить побувати в гончарній столиці 

України – Опішному, обов’язково завітайте до музеїв, де ви зможете 

дізнатися про життя і творчість патріархів опішнянського гончарства, 

поринути у казковий світ справжнього українського гончарства. 
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ІСТОРІЯ  ЯРМАРКІВ НА ПОЛТАВЩИНІ 

 

Ярмарковий рух в Україні має багатовікову історію. Неповторний 

колорит і національна самобутність справжніх українських ярмарок була 

осередком суспільного життя народу з давніх-давен. Історія їх виникнення 

пов'язана з розвитком суспільства, з часами початку загального поділу праці і 

виділення окремих вузькоспеціалізованих виробництв. Не можливо впевнено 

сказати, коли саме ярмарки відділилися від звичайного торгу і в яких країнах 

це відбулося вперше, але сталося це ще за часів Стародавньої Греції.  

 

 

 

 

 

 

 

 

До нас ярмарки, як окремий різновид торгів, прийшли десь у ХVI 

столітті і одразу набули широкого розповсюдження. 

Славетний шлях "із варяг у греки" надавав українським землям 

помітних переваг в торговому відношенні. Власне, в добу піднесення 

Київської Русі так воно і було – оберталися монети різних держав, 

продавалися товари різних народів, рухались торгові каравани. Але воєнні 

набіги і княжі суперечки зруйнували торгові структури, розірвали стосунки. 

На Полтавщині ярмарки поширилися у XVII ст. були головним місцем 

оптового і роздрібного продажу вітчизняних та іноземних товарів. Початок 

приурочувався, як правило, до релігійного свята, від якого й одержували 

назву:  

 Хрещенський,  

 Воздвиженський,  

 Троїцький та ін.  

Тривали ярмарки від 1-3 днів до двох тижнів, а якщо враховувати 

окремі додаткові періоди ("кінні", "краснорядські" та ін.), то їх тривалість 

доходила до місяця, а то й більше. Наприклад, Георгіївський ярмарок у 

Гадячі тривав 5 тижнів.   

У 1817 р. у Полтавській губернії їх налічувалося 332. Поділялися на 

великі міські, на яких здійснювалися головним чином оптові операції, та 

Ярмарки (від. нім. Jahrmarkt, букв. – щорічний торг) – торги, що 

регулярно відбуваються у визначений час у певному місці, на які 

з'їжджаються люди для продажу та купівлі товарів, укладання торгових 

угод.  
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дрібні міські, а також містечкові й сільські, де торгували у роздріб місцевим 

товаром. Розмір торгового обігу коливався від кількох сот до кількох 

мільйонів карбованців. Продавали кримську сіль, донську рибу, 

мануфактурні вироби з Росії, "колоніальні" товари, вовну, сукно, вовняні 

тканини, посуд, папір, цукор, мед, віск. Торгували кіньми, худобою (кількість 

голів на продаж сягала 140 тис.). У середині XIX ст. оброблялися на продаж 

щорічно 264 тис. смушків.  

У 1862 р. на Полтавщині відбулося 526 ярмарків (72 – у містах, 454 – у 

повіті). Привіз товарів становив 39 995 тис. крб., продаж – 20 554 тис. крб. у 

містах і на 1474 тис. крб. у повіті.  

 Найбільшим був Іллінський ярмарок, переведений у 1852 р. з Ромен у 

Полтаву. До цього часу причини переведення Іллінського ярмарку до 

Полтави остаточно не з'ясовані і чекають ґрунтовного дослідження. 

У 1840-х роках Полтава майже не відрізнялася від повітового міста, 

ярмарку не було, тому губернське чиновництво заздрістю поглядало на 

Ромни. 

Першим приводом до переведення ярмарку стала непокора роменських 

власників лавок губернській владі з приводу введення фіксованих цін за 

оренду лавок у 1841 р. Тому цивільний губернатор Аверкієв надіслав 

генерал-губернатору Долгорукову прохання про переведення ярмарку до 

Полтави. Він писав, що ярмарок у Ромні зменшується, а в Полтаві повинен 

зростати. До Полтави зручніше дістатися купцям з Росії та південних 

губерній.  

Полтава заздалегідь підготувалася до переведення ярмарку. В центрі 

міста було побудовано 5 кам'яних корпусів на 134 лавки, 11 дерев'яних на 

168 лавок.  

Про відкриття ярмарку в Полтаві генерал-губернатор Кокошкін доповів 

царю, що всі задоволені й товарів на 14 мільйонів карбованців, що насправді 

не відповідало дійсності.  

У липні 1845 р. на Іллінську ярмарку приїжджав Т. Г. Шевченко. 

Пізніше, 20 липня 1857 р., він записав про це в «Щоденнику»: «Ильинская 

ярмарка, теперь, кажется, в Полтаве. В 1845 году я случайно видел это 

знаменитое торжище...» 

Іллінський ярмарок у Полтаві проіснував до 1870-х років. Близькість 

традиційних торгових центрів, таких як Харків та Кременчук, також було не 

на користь Полтаві. З побудовою Харково-Миколаївської залізниці, яка 

оминула Полтаву, він швидко занепав. Цьому сприяло також заснування в 

Харкові нового Казанського ярмарку. 
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Великі ярмарки відбувалися у Кременчуці, куди по Дніпру звозився 

крам з Білорусі, Чернігівщини, Київщини. Привозилося до 3-х млн. пудів 

солі, 1,5 млн. пудів хліба та ін.   

У 1862 р. п'ять ярмарків  відбувалося у Гадячі, Зінькові, Кобеляках, 

Лохвиці. Серед повітових найбільшими за торговим обігом були ярмарки 

Кобеляцького повіту. Відбувалися біля монастирів, зокрема, Троїцький і 

Успенський біля Густинського монастиря.   

Російський письменник І. С. Аксаков, який побував на Полтавщині в 

50-х рр. ХІХ ст. і цікавився життям і побутом українського народу, зокрема 

ярмарками, констатував у своїй статті-дослідженні "Об украинских 

ярмарках", що за їх кількістю в Росії "первые два места принадлежат 

Харьковской (425) и Полтавской (372) губерниям". Про один із таких 

ярмарків у селі Говтва Козельщанського району на Полтавщині у своєму 

нарисі "Ярмарка в Говтве" розповідав Максим Горький, який у 1897 році жив 

у полтавському селі Мануйлівка.  

У 1895 р. у Полтавській губернії налічувалось 1185 ярмарків у 374 

населених пунктах. Вони були тісно пов'язані з іншими ярмарками 

Лівобережжя, півдня України, слабіше – Правобережжя, утворюючи єдину 

ярмаркову мережу України. Через ярмарки здійснювався економічний зв'язок 

з губерніями центральної Росії, а також з Білоруссю, Польщею, 

Прибалтикою, Бессарабією, Кавказом, Середньою Азією. У кінці XIX ст. у 

зв'язку з розвитком залізничного транспорту ярмарки починають занепадати.   

У 1900 р. роздрібна торгівля здійснювалася через 7859 магазинів (811 – 

у Полтаві, 818 – у Кременчуці). У 1912 р. на Полтавщині були близько 9 тис. 

торгівельних підприємств з річним обігом 107,8 млн. крб.  

Останнім часом ярмаркова торгівля починає відновлюватися. 

 

 Сорочинський ярмарок 

 

Ярмарки починають відроджуватись, і започатковує та відроджує ту 

давню традицію Сорочинський ярмарок. На нього з'їжджалось багато 

представників різних організацій та підприємств – торгових та виробників не 

лише з Полтавщини, але й з багатьох інших областей України, з-за кордону. 

Багато людей приїздило в Сорочинці, щоб придбати різноманітні, дефіцитні 

на той час, речі, товари. Їх не зупиняло навіть те, що ярмарковий майдан 

являв собою необладнане поле, без будь-яких умов ні для учасників, ні для 

гостей. Основне ярмаркове дійство відбувається на Жабокрицькому майдані. 

Тут, на "Садибі Хіврі", відбувається театралізована вистава за участю 
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гоголівських персонажів, глядачі стають свідками дійства "Українського 

весілля"...  

Своєю самобутністю і національним колоритом ярмарок приваблює 

численних туристів, які прагнуть осягнути духовне багатство української 

нації, збагнути природу народної мудрості та 

відкрити феномен щирості й щедрості українського 

серця. 

 Мабуть, немає на українській землі людини, 

яка б жодного разу не чула про славетний 

"Сорочинський ярмарок". Він проводиться кожного 

року наприкінці літа в с. Великі Сорочинці 

Полтавської області. Слава про нього розноситься 

далеко за межі України і, навіть, Європи.  

Село Великі Сорочинці Миргородського району, напевне, й 

залишилося б, як і багато інших сіл Полтавщини, маловідомим, якби його не 

прославив на вік великий земляк – український і російський письменник 

Микола Васильович Гоголь. 

У своєму першому творі з циклу повістей "Вечори на хуторі біля 

Диканьки" (1831-1832 рр.),  які принесли М. В. Гоголю велику популярності, 

письменник широко проявив і велику любов до України, і глибоке знання 

скарбів української народної творчості та своєрідність побуту свого народу. 

В повісті «Сорочинський ярмарок», що є складовою частиною «Вечорів на 

хуторі біля Диканьки», Микола Васильович відтворив поезію народного 

життя, реалістично відобразив різних представників українського народу, 

майстерно поєднавши все це з великим гумором. 

 

Ось М. В. Гоголь описує, як люди з усіх кінців їдуть на ярмарок десь на 

початку XIX ст.: «Такою розкішшю блищав один із днів спекотного серпня 

тисяча вісімсот. Так, літ тридцять буде назад тому, коли дорога, верст за 

десять до містечка Сорочинців кипіла народом, який поспішав з усіх 

навколишніх і далеких хуторів на ярмарок. З ранку ще тягнулися незмінною 

низкою чумаки з сіллю і рибою. Гори горщиків, закутаних у сіно, повільно 

рухалися, здається, нудьгуючи своїм ув'язненням і темрявою, місцями тільки 

якась розписана яскраво миска або макітра хвалькувато висловлювалася із 

високо накопиченого на возі тину і привертала розчулені погляди поклонників 

розкоші. Багато перехожих поглядали із заздрістю на гончара, який 

повільними кроками йшов за своїм товаром, турботливо обкутуючи 

глиняних своїх франтів і кокеток ненависним для них сіном. 
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Одиноко в стороні тягнувся на стомлених волах віз, навалений 

мішками, прядивом, полотном і різною домашньою поклажею, за яким брів, 

у чистій полотняній сорочці і забруднених полотняних шароварах, його 

господар...». 

 

З другої половини XVII ст. у селі періодично відбувались ярмарки, а в 

XIX  – поч. XX ст. щороку проходило 5 таких ярмарків, які тривали один-три 

дні. Ярмарки називалися: Василівський, Похвальний, Святодухівський, 

Здвиженський, і Пилипівський.  

З 1996 року Сорочинський ярмарок після багатьох років занепаду був 

відновлений, а з 1999 – одержав високий статус Національного, і став 

єдиним, що вдало поєднав історію і сучасність. На ярмарку немає місця суму, 

кожна складова створює свій неповторний настрій, який дуже швидко 

передається усім учасникам події. Саме тут можна з головою поринути в 

українську культуру, відчути багатство українського народу, зрости духовно, 

отримати безліч вражень та умінь.  

Адреса: Полтавська область,  

Миргородський район, село Великі Сорочинці. 
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ПІРАМІДИ – ВІДГОЛОСОК З ЄГИПТУ 

 

Українські піраміди не такі давні, як в Єгипті, проте від цього вони не 

стають менш таємничими і менш привабливими для мандрівників. 

Про лікувальні властивості пірамід ходить багато різних чуток. 

Єгиптологи впевнені, що їх особливий принцип будови акумулює космічну 

енергію, здатну зцілити тіло і душу. Так чи інакше, піраміди залишаються 

нерозгаданою загадкою людства вже багато століть поспіль. А, як відомо, все 

загадкове і потойбічне магнітом притягує мільйони вчених умів і шукачів 

пригод.  

Немає такої людини, яка не мріяла  хоча б одним оком поглянути на це 

диво світу. Однак, щоб побачити стародавні піраміди і доторкнутися до їх 

таємниці, вам не обов'язково їхати через півсвіту. 

На Полтавщині теж є піраміди і, хоча вони поступаються своїм 

заморським братам розмірами і старовиною, але зате не вимагають від 

мандрівників великих матеріальних витрат.  
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 Піраміда в Кіндрівці 

 Далеко від галасливих міських вулиць, серед 

просторів полів Полтавщини кілька років тому 

з'явилася 6-метрова піраміда. Вона була виконана в 

точності за прикладом єгипетської піраміди Хеопса. 

Стіни виготовлені з граніту, при зведенні не 

використовувалися ні цвяхи, ні метал. Всередині 

знаходиться двометровий колодязь, який з'єднаний 

з озером. Вода з'єднується  між озером і колодязем по спіралі. Як пояснюють 

ініціатори зведення піраміди, вони побудували цю споруду, щоб з'ясувати, як 

піраміди впливають на простір.  

З давніх-давен відомо, що піраміди – це джерело торсіонних полів. 

Вони впливають і на свідомість людини, а також перетворюють звичайну 

воду в структуровану. До речі, вони вже зараз відзначають благотворний 

вплив води на ґрунт. Так, восени зацвіли фруктові дерева, а виноград став 

плодоносити вдруге. У піраміду пускають всіх бажаючих.  

 

Адреса: Полтавська область, 

Кременчуцький район, село Кіндрівка. 

 

Також в Полтавській області можна відвідати ще дві не менш цікаві 

піраміди: піраміду-усипальницю Білевичів в Комендантівці і піраміду 

Закревського в Березовій Рудці. 

 

 

 Піраміда Закревських 

 

Піраміду-усипальницю династії Закревських, 

зведену за всіма єгипетським звичаям. Українська 

піраміда знаходиться в селищі Березова Рудка, де 

колись розташовувалася садиба Закревських. В 

середині ХVІІ століття їх маєток було відкрито для 

всієї української еліти. Садибу неодноразово 

відвідували такі знамениті письменники як Євген Гребінка і Тарас Шевченко. 

Подейкували, що відомий український художник і поет Тарас Шевченко був 

закоханий в пані Закревську. А сам Євген Гребінка створив в садибі 

Закревських свій шедевр – пісню "Очі чорні", яка так знайома всім 

українцям. Ігнатій Платонович Закревський в той час знаходився на службі у 
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царя Олександра III як посол Російської Імперії. Він часто бував у 

відрядженнях в країні великих фараонів і привозив звідти різні елементи 

інтер’єру. Також йому вдалося дістати стародавню статую богині Ісіди. 

Єгипетську скульптуру Ігнатій Закревський встановив біля входу в свою 

родову усипальницю.  

У 1899 році була зведена дев’ятиметрова піраміда Закревських. Її 

власник спочатку планував гармонійно об’єднати в ній дві абсолютно різні 

культури і релігії. Колись стіни піраміди Закревських були розписані 

цитатами з Біблії і прикрашені єгипетськими фресками. Стіни усипальниці 

були облаштовані за єгипетським традиціям – силікатна цегла заливалася 

шаром цементу, що збільшувало їх товщину до 30-35 сантиметрів. В середині 

внутрішнього приміщення піраміди Закревських був встановлений 

язичницький вівтар з дерев’яним хрестом, на якому зображувався розп’ятий 

християнський Спаситель. Зверху родового склепу також був розміщений 

залізний хрест. У цій піраміді і були поховані Закревські.  

З приходом на українські землі радянської влади іменна усипальниця 

була розграбована. Її неодноразово намагалися знести. Майже нічого не 

збереглося з часів її величі. Однак навіть зараз зарослі мохом і обвиті диким 

плющем стіни зберігають у собі таємницю роду Закревських.  

Жителі Березової Рудки кажуть, що піраміда має цілющі властивості. 

Якщо зайти всередину і встати посередині, прочитавши молитву, то можна 

зцілитися від усіх недуг.  

  

Адреса: Полтавська область, 

 Пирятинський район, село Березова Рудка 

 

 Піраміда Білевських  

  

Іншу полтавську піраміду у с. Комендантівка (Кобеляцький район) 

спорудили двома десятками років раніше. Офіцер російського флоту 

Олександр Білевич (Белевич), побувавши на 

початку 1860-х років у Єгипті, також був 

вражений величчю пірамід у Гізі, та вирішив 

збудувати щось подібне у себе. Різні джерела 

подають історію спорудження піраміди по-

різному. Одні стверджують, що піраміду він 

збудував спеціально як усипальницю своєї 
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раптово померлої дружини Софії у 1877 році. Інші стверджують, що 

будівництво було розпочате ще 1864 року – по поверненню Білевича на 

батьківщину, але затягнулося через брак матеріалу до кінця   1870-х років. 

Будувалася піраміда як церква (а не усипальниця).  

Піраміду будували з дикого каменю цілих 13 років. У висоту 

спорудження досягає 15 метрів, а його площа займає більше 100 квадратних 

метрів. Піраміда складається з трьох ярусів, які з’єднані між собою складною 

системою коридорів. На нижньому ярусі знаходиться склеп – це усипальниця 

роду Білевичів. Сьогодні піраміда відреставрована і користується великою 

популярністю серед туристів. 

Адреса: Полтавська область,  

Кобеляцький  район, село Комендантівка 
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КАРТА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Зіньківський район (смт Опішня, Національний музей-заповідник 

українського гончарства, Меморіальний музей-садиба родини Пошивайлів). 

Кобеляцький район (Піраміда Білевських).  

Котелевський район (Більське городище). 

Кременчуцький район (Піраміда в Кіндрівці). 

Місто Полтава (Корпусний сад, Іванова гора, СБУ, пам'ятник      

українським козакам, пам'ятник І. П. Котляревському). 

Миргородський район (Сорочинський ярмарок). 

Пирятинський район (Піраміда Закревських). 
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         Науково-виробниче видання 

 

 

 

 

Мальовнича Полтавщина: 

туристичними стежками рідного краю 
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