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reklamowany za pomocą prostych, chwytliwych haseł np. „ceny najniższe”, 
„doskonała jakość” czy „największy wybór”. Przekaz był prosty, a przypadłości 
i kłopoty, którym producenci byli gotowi zaradzić były nazywane bardzo 
dobitnie by każdy czytelnik nie miał problemów z odczytaniem wiadomości. W 
tamtym okresie najwięcej reklam dotyczyło medykamentów, ale coraz więcej 
ogłoszeń odnosiło się do sprzętu technicznego czy rzeczy związanych z modą. 

Czas w jakim zamieszczano reklamę miał bardzo duże znaczenie. 
Przedsiębiorcy preferowali do zamieszczania ogłoszeń niedzielę i święta czyli 
dni wolne od pracy. W takie dni liczba stron z ogłoszeniami nawet potrójnie 
zwiększała swoja objętość, powodowało to też większą sprzedaż tychże 
czasopism1. Kolejną rzeczą która miała wpływ na skuteczność reklamy był 
wybór miejsca w piśmie np. najbardziej preferowanym miejscem dla ogłoszenia 
była strona pierwsza, co powodowało wzrost ceny ogłoszenia handlowego. 
Tańsze zaś były ogłoszenia w środku czasopisma bądź na ostatniej stronie2. 

Reasumując reklamy prasowe w XIX i na początku XX wieku miały 
wiele zalet. Ważne było dostosowanie się do wyznaczonych zasad dotyczących 
zamieszczania ogłoszenia. Publikowanie reklam w gazetach nie było rzeczą 
drogą, a dzięki nim możliwe było dotarcie do szerokiego grona odbiorców. 
Dlatego też ogłoszenia prasowe w tym czasie były jedną z najważniejszych form 
promocji. Jednak zbyt duża ilość reklam, a także ich złe zastosowanie mogło 
spowodować skutek odwrotny od zaplanowanego. Większość takich reklam 
była ignorowana przez odbiorcę, a sama reklama nie zwracała uwagi 
konsumentów3. 

Artykuł Historia reklamy przedstawia rozwój reklamy poprzez wszystkie 
epoki historyczne. W krótki sposób ukazuje jakie znaczenie miała reklama 
w poszczególnych epokach i jaką formę przyjmowała. Dokładniej Autorka 
opisuje reklamę na ziemiach polskich oraz szczególną uwagę zwraca na reklamę 
prasową. Na tej podstawie ukazuje główne nurty w reklamie prasowej 
zmieniające się w poszczególnych latach. Nieopisana jest natomiast reklama 
współczesna, gdyż praca koncentruje się tylko na aspektach historycznych i w 
swych rozważaniach dociera do początku XX wieku.  
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ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 
У статті проаналізовано духовно-етичну сторону особистого життя, 

родинних стосунків гетьмана, особливості основних рис характеру, 
психологія, ознаки неординарної особистості Богдана Хмельницького. 

Актуальність теми полягає в тому, що непересічна особистість 
                                                
1 Tamże, s. 25. 
2 A. Łuczak, dz. cyt., s. 120-121. 
3 E. Łukasiewicz, dz. cyt., s. 22. 
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Богдана Хмельницького привертала та продовжує привертати увагу 
дослідників. Особливо приватне життя і духовно-етична сторона гетьмана, 
яка майже не досліджувались, але викликає великий інтерес, як до людини, 
що створила  цілу епоху. 

Таємниці Богдана Хмельницького починаються з самого 
народження. Як з’ясував український історик М.О.Максимович, 
Хмельницький був іменинником 27 грудня 1595 року в день Теодора 
Начертаного. Загадкове місце його народження – Жовква, Суботів або 
Чигирин. У Наталії Полонської-Василенко є згадка про те, що вона бачила 
історичний документ, який свідчить, що малий Богдан ходив до братської 
школи при церкві Різдва Христового у Жовкві [6]. 

Ім’я полководця має свою таємничу історію. По одній із версій у 
Михайла Хмельницького  довгий час не народжувався син, і зраділий 
батько назвав «богом даним». Автор «Історії Русів» припускає, що своє 
ім’я хлопчик отримав на вшанування пам’яті діда по матері – Богдана, є 
думка, що вона походила з гетьманського роду. Тим часом, в усіх 
церковних документах, у різних офіційних джерелах Богдана Михайловича 
Хмельницького називали Зиновієм. У ті часи подвійне ім’я було 
звичайним явищем. Духовенство, вважаючи «мирське» ім’я Богдана 
Хмельницького неофіційним, зверталось до нього як до Зиновія, але сам 
Богдан іменем Зиновій ніколи не підписувався. В універсалах і в інших 
документах ім’я та прізвище гетьмана зустрічається лише в одній формі 
«Богдан Хмельницький» [7, с. 52]. 

Прізвище гетьмана, скоріше, походить від назви населеного пункту, 
його предки вихідці із західного регіону України, проте з якого населеного 
пункту Хмельника, Хмелева, Хмеліва, Хмельного чи Хмелівки невідомо. 

Богдан був дуже освічений, окрім української, латинської, польської 
мов, він володів татарською, турецькою, французькою, російською. Мав 
добрі знання з історії, географії, права. Освіту він здобув у єзуїтів – 
чоловічого чернечого ордену Римо-католицької церкви, заснованого в 1534 
році. При цьому Хмельницький залишився вірним православ’ю [1, с. 298]. 

Стосунки в родинному колі неминуче накладають відбиток на 
діяльність людини. Обставини складалися так, що впродовж свого життя 
Богдан одружувався тричі.  

Першою дружиною Хмельницького була  гарна і розсудлива дівчина 
Ганна Сомківна, донька багатого переяславського купця Сомко. 35-літній 
Богдан, власник Суботова одружився у 1630 року, коли Ганні виповнилося 
18 років. Саме з нею Богдан прожив більшу частину свого життя, 
виростивши трьох синів, –Тиміш, Юрій та Остап і чотирьох доньок, – вона 
мати всіх його дітей, серед яких в тому числі – майбутній гетьман Юрій та 
славетний вояк Тиміш. У 1647 році за рік до початку великої національно-
визвольної війни, Ганна померла передчасно [2].  

Друга жінка, котра, сама того не відаючи, відіграла історично-
доленосну роль, дослідники називають кількома іменами – Геленою, 
Оленою, Мотроною. Стосунки певного змісту виникли в Богдана та 
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Гелени, яка працювала в його будинку у Суботові, ще до смерті першої 
дружини гетьмана, а після неї фактично переросли у «громадянський 
шлюб». Олена після викрадення, полюбовно чи силоміць стала дружиною 
чигиринського сусіда гетьмана польського шляхтича Чаплинського, 
взявши його прізвище та прийнявши католицьку віру [5].  

На початку 1649 року 54-літній гетьман вирішив одружитися з 
Оленою-Мотроною. Цей шлюб дійсно був «переступом», суперечив 
церковним канонам, адже Мотрона вже була вінчаною дружиною та її 
чоловік можливо був живий, окрім того, за свідченням М. Костомарова, 
вона була кумою Б. Хмельницького. Осуд людей і церкви був зрозумілим, 
але Хмельницького це не зупинило. У лютому 1649 року подружжя 
отримало офіційне визнання їхнього шлюбу в Києві від єрусалимського 
патріарха Паїсія, заочно повінчав Богдана, у той час, коли Мотрона була у 
Суботові [3, с. 132].  

Але, як зазначають М. Грушевський і М. Костомаров, Богдан 
Хмельницький перед битвою під Берестечком виявив нестачу коштів у 
козацькій скарбниці. Гетьман доручив розслідування цієї справи старшому 
синові Тимошу. У результаті він з’ясував, що гроші вкрала його мачуха 
Гелена-Мотрона та її коханець, управитель скарбниці, колишній 
годинникар зі Львова. У 1651 році за відсутності у Суботові гетьмана 
Тиміш наказав козакам стратити Мотрону. Її, за тодішніми звичаями, 
повісили привселюдно – на в’їзній вежі гетьманського палацу. Смерть 
Гелени досягла гетьмана якраз під Берестечком, місцем найболючішої 
поразки козацького війська у національно-визвольній війні [8]. 

Третьою супутницею великого гетьмана стала вже немолода, але 
мудра жінка з міста Корсунь – Ганна Золотаренко. Походячи з родини 
золотарів-ювелірів вона на момент шлюбу з гетьманом звалася 
«полковничихою» через те, що її брати були вже відомими козацькими 
полковниками, а сама вона була вдовою полковника, який загинув 
напередодні [1, с. 300]. 

В історичних хроніках зазначено: «К удивлению врагов 
Хмельницкий, в самом критическом положении, женился».Урочиста 
весільна церемонія проходила у Корсуні наприкінці липня – на початку 
серпня 1651 року. Увійшовши в дім Хмельницьких, 45-річна Ганна відразу 
зуміла побудувати нормальні стосунки як з дітьми Богдана, так і з його 
близьким оточенням та козацькою старшиною. Третя дружина 
Хмельницького керувала скарбницею козацької держави, робила 
революційні перетворення в гетьманському палаці, – там з’явилися сад, 
оркестр, зоопарк [4, с. 95].  

Ганна випускала свої власні розпорядження – універсали, що мали 
гетьманську вагу. Зокрема, в історичних архівах збереглася згадка про 
універсал на маєтності Густинського монастиря, виданий 22 липня 1655 
року з підписом – «Гетьманова Анна Богданова Хмельницька» з печаткою 
та родовим гербом «Абданк». Про визнання її авторитету на міжнародному 
рівні свідчить той факт, що королева Польщі Марія-Людвіга користувалася 
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її посередництвом під час польсько-українських переговорів. Цей випадок 
наводять польські дослідники [8]. 

На думку істориків, саме Ганна Золотаренко згуртувала молоду 
українську державу, припинивши чвари між козацькими родами, та 
налагодивши управління господарством і фінансами Гетьманату. Богдан в 
свою чергу кохав, поважав та довіряв дружині, всиновив всіх її дітей, які 
повноправно увійшли до родини та отримали прізвище Хмельницького. 
Приязно та тепло відносилася Ганна до дітей Хмельницького від 
першого шлюбу, наприклад, саме вона вмовила Юрася Хмельницького 
поїхати на навчання до Києва [5]. 

За цей час разом з Ганною Хмельницький одружив своїх дітей, 
дочекався онуків, спорудив за свій кошт у Суботові перлину української 
архітектури – родинний храм, котрий зберігся до наших днів. Кажуть, саме 
з Ганною великий гетьман нарешті відчув себе щасливим. Але життя 
Богдана Хмельницького підходило до свого завершення, і в 1657 року 
Богдан помер, його дружина залишилася жити в Суботові вже одна, а в 
1671 році  прийнявши постриг, під ім’ям Анастасії перебралася до Києво-
Печерського монастиря, де і померла [3, с. 139]. 

В. Кривошея, досліджуючи генеалогічні зв’язки козацької еліти 
України, натрапив на цікаві дані: «Під час гетьманування Сомка 
останньому допомагав брат Василь Титаренко, котрий водночас був 
братом мачухи Юрія Хмельницького. У разі достовірності цієї інформації: 
Гафія Сомко і Ганна Золотаренко – двоюрідні сестри»[8]. 

Гетьман був одружений тричі, але дітей мав лише від першої 
дружини Ганни Сомко – двох синів і чотирьох доньок, за деякими даними 
семеро дітей. Старший син Тимофій – Тиміш, молодший син 
Хмельницького – Юрій – Юрась, старша донька – Катерина, друга донька 
— Степанида – Степанія, в інших відомостях – Олена. Імена двох інших 
доньок гетьмана лишилися невідомими. Гетьманський рід Хмельницького 
згас у кінці XVII століття.  

Про особистість Богдана відомо не так уже й багато. Нестримний 
«Хмель», – так називали за яскраву вдачу та темперамент гетьмана, який 
був хорошим оратором, прикрашав свою промову народними приказками і 
яскравими прикладами з життя; любив веселі застілля, народні пісні, грав 
на бандурі і був привітним господарем, вважався знавцем зброї та коней, 
вів просте козацьке життя без надмірностей, курив люльку і полюбляв 
каву, до якої, напевно, призвичаївся в турецькому полоні [7, с. 53].  

Про зовнішність і характер Хмельницького посол Венеційської 
республіки Альберт Віміна, писав, що «на зріст він скоріше високий, ніж 
середній, широкий у костях, сильної будови. Мова його і спосіб керування 
показують, що він має зрілий і проникливий розум... У поведінці він 
м’який і простий і тим викликає до себе любов козаків, але, з другого боку, 
держить їх в дисципліні суворими карами» [6]. 

Підводячи підсумок вищевикладеного, слід сказати, що шлях 
блискучих перемог й гірких поразок загально-національного лідера, 
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глибоких роздумів, втрат і знахідок тісно переплетене з  його особистим 
життям, з долями його родини, дружин, дітей, друзів та ворогів. Богдан 
Хмельницький своїм характером, своїми діями залишився прикладом для 
подальших поколінь. 
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ЖІНКА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ІНДІЇ 

 
Сучасна Індія по-праву вважається «найбільшою демократією у 

світі». З населенням понад 1 млрд. чол., з динамічною й ефективною 
економікою, з унікальною культурою ця країна привертає увагу 
дослідників з різних галузей науки. Вчених цікавить феномен швидкого 
переходу індійської спільноти з доіндустріальної в постіндустріальну фазу 
суспільного розвитку. Вони намагаються встановити, які обставини 
сприяли тому, що відстала, консервативна, із майже непорушною, 
закостенілою варново-кастовою соціальною структурою Індія вийшла у 
світові лідери. Історики шукають в минулому країни вузлові періоди, під 
час яких були закладені основи сьогоднішнього прогресу. Фундаментальні 
здобутки індійського народу припадають на середньовіччя. Тоді 
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