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ПО ІСТОРИЧНИХ 
МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ Р у с і

U p  ей путівник розповідає про архітектурні пам’ятки, істо- 
рію їх виникнення, про відомих історичних осіб, з чиїми 
іменами пов’язана доля тої чи іншої споруди, села чи міста 
на північному сході України. Колись і ці землі входили до 
складу ранньофеодальної держави Київська Русь, яка існу
вала у IX — середині XII століття.

Подорож «По історичних містах Київської Русі» знайо
мить не тільки з сивою давниною, але й з усім тим цінним 
із архітектурної спадщини, що залишило друге тисячоліття 
нашої ери на просторі від Києва до Чернігова й Новго- 
рода-Сіверського на півночі, Путивля — на сході, Канева — 
на півдні. На терені цього благодатного родючого краю в 
басейні річок Десна, Остер, Снов, Сейм, у верхів’ях Удаю 
та Супою збереглися археологічні й архітектурні пам’ятки, 
мальовничі парки, діють краєзнавчі та меморіальні музеї, 
і все це становить головний інтерес нашої подорожі.

Старовинні шляхи ведуть від київського берега Дніпра 
до Остра, Чернігова, Борисполя, Канева, від Чернігова — на 
Новгород-Сіверський, від Борисполя — на Пирятин і Пере
яслав і далі, до історичних міст на нашому маршруті.

Кожна історична доба полишила про себе пам’ять в 
краї у вигляді властивих їй споруд. Від часів ранніх слов’ян 
збереглися кургани, городища, печери. Розквіт власне Київ
ської Русі засвідчений монументальними будівлями серед
ньовічних Києва і Чернігова, Остра і Канева. Серед майже 
суцільної дерев’яної забудови гордо височіли перші у Давньо
руській державі муровані храми — в будівельних конструк
ціях, запозичених разом із релігією з Візантії. Муровані 
собори з’явилися і в Новгороді-Сіверському, Путивлі, Пере
яславі; значно більше, ніж лишилося тепер, було їх і в Києві 
та Чернігові, але спустошлива навала татаро-монгольських 
орд 1239—1240 років перервала розвиток краю.

У другій половині XIV століття на південно-західні 
землі Русі поширилася експансія феодальної Литви, у 
XVI — Польщі. Утиски й поневолення привели до загально
народного опору, виникли культурно-освітні братства, бо
ротьба загострилася, і спалахнула національно-визвольна
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війна 1648—1654 років під проводом Богдана Хмельницько
го. Її наслідками стало возз’єднання України з Росією, 
піднесення національної самосвідомості, і це знайшло 
втілення в монументальному будівництві. Для архітектури 
Лівобережної України і Києва другої половини XVII — 
першої половини XVIII століття характерні взаємопро
никнення і взаємозбагачення культур братніх українського 
і російського народів. Знов, після багатовікової перерви, 
поновилося муроване будівництво культових, світських 
і оборонних споруд. У поділеній адміністративно на полки 
й сотні Лівобережній Україні споруджуються численні храми 
на честь перемог козацької зброї, розбудовуються мона
стирі й прикрашаються заново старі, часів Київської Русі, 
собори. У мистецтві панує життєрадісний, насичений соко
витим декором стиль барокко, і пам’ятки його зустрінуться 
на нашому шляху.

Розвиток економіки краю, поширення освіти й культури 
наприкінці XVIII століття сприяли появі нових численних 
величних мурованих споруд. На цей час припадає ліквідація 
залишків політичної автономії України, посилюється за
кріпачення селян, зміцнюється самодержавно-поміщицький 
лад Російської імперії. На засадах стилю класицизм, що 
прийшов на зміну барокко, будуються розкішні дворянські 
палацово-паркові ансамблі у Батурині, Вишеньках, Сокирин- 
цях, Качанівці, Ташані. В культовій архітектурі внаслідок 
заборони Синодом 1803 року споруджувати церкви в тради
ційному народному стилі остаточно втрачається національна 
самобутність, і з того часу вже все будується в стилі кла
сицизму.

Для другої половини XIX століття в архітектурі харак
терні еклектика, «історизм», пошуки національного стилю, 
а наприкінці XIX століття виникає вишуканий стиль модерн. 
Усі ці художні напрямки теж залишили по собі пам’ять в 
описуваному краї.

Прикметою архітектури нашого часу стало вирішення 
в грандіозних масштабах перш за все соціальних проблем — 
надати кожній сім’ї максимально зручне житло, створити 
новий тип громадської будівлі. Але художні якості посту
пилися кількості, індустріальні методи будівництва породили 
й невиразний індустріальний стиль.

Подорожуючи за пропонованим путівником маршрутом, 
щоразу згадуватимемо слова М. В. Гоголя про те, що краса 
ніколи не буває такою яскравою й помітною, як у контрасті... 
Чим більше в місті пам’яток різних видів архітектури, тим 
воно цікавіше, тим частіше воно примушує розглядати себе, 
зупинятися з насолодою на кожнім кроці.

Маршрут кільцевої подорожі від Києва до Новгорода- 
Сіверського й Канева проходить трасами автомобільних 
шляхів, загальна довжина перевищує 1000 кілометрів. Від
хилення від траси до інших населених пунктів, що не лежать 
безпосередньо на шляху, але становлять інтерес своїми 
пам’ятками, зроблено лише у виняткових випадках. Втім, 
при відповідній підготовці побачити можна значно більше...
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О Вид на київське Лівобережжя. На 
передньому плані — ансамбль 
пам’яток архітектури XI—
XVIII ст. Видубицький монастир. 
Стор. 17.

<3 Святкування 1500-річчя Києва 
на Республіканському стадіоні. 
1982 р.
Панорама Києва з лівого берега
Дніпра. В центрі — міст імені
Є. О. Патона.

війн і революцій, відновлен
ня і перебудов. Невблаган
ний час не зберіг для на
щадків те нетривке, що не 
могло б довго простояти 
через технічну недоскона
лість або зникло, коли стало 
на заваді чужинцям.

Сьогоднішній Київ зовні 
не нагадує стародавнє місто, 
адже вік його забудови — то 
переважно кілька останніх 
десятиліть; сива старовина
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лише вкраплена в нові шати 
міста над Дніпром окремими 
дорогоцінними прикрасами.

На території Києва посе
лення людини відомі ще 
20 тисяч років тому. Місця 
стоянок тих далеких предків 
виявлено археологами май
же в усіх мальовничих місце
востях Києва. Найвідомі- 
ша — Кирилівська стоянка 
на Подолі. Здавна жили лю
ди і в Протасовому яру, на

Площа Ленінського Комсомолу. 
Праворуч — Київський філіал 
Центрального музею В. І. Леніна. 
Архітектори В. І. Гопкало,
В. М. Гречина, Л. І. Філенко,
В. Є. Коломієць, 1982 р.
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Будинок Президії Верховної Ради 
УРСР. Архітектор В. Г. Заболот
ний. 1936— 1939 рр.
Вечірні вогні на площі Жовтневої 
Революції.
Готель «Москва». Архітектори 
А. В. Добровольський, Б. І. Прий
мак, В. О. Созанський,
А. М. Милецький, А. Я. Косенко, 
1959— 1966 рр.

Солом’янці, Оболоні й Прі- 
орці, Лисій горі, в Пирогові, 
поблизу сучасного села Ча- 
паєвка, в Совках, Корчувато
му, на Вигурівщині. Тепер ті 
місцевості злилися з власне 
Києвом.

Поселення, що з’явилися 
в різних районах сучасного 
Києва в останніх століттях 
до нашої ери, досягають най
вищого розвитку у II — III 
століттях н. е., після чого
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спостерігається поступове 
згасання їх життя.

Новий підйом розвитку 
матеріальної культури сло
в’янського населення почав
ся з кінця V століття.

З тої пори Київ поступо
во розвивався, набираючи 
ознак феодального міста.

Збереглася легенда про 
те, як брати Кий, Щек, Хо- 
рив та сестра їхня Либідь 
десь у V столітті дісталися

Павільйон-ротонда «Аскольдова 
могила». Архітектор А. І. Ме- 
ленський. 1810 р. Реконструк
ція 1935 р. Архітектор 
П. Г. Юрченко.

Фундаменти першої мурованої 
церкви Київської Русі — Деся
тинної (кінець X ст.). На друго
му плані — Державний історич
ний музей УРСР. Архітектор 
Й. Ю. Каракіс. 1937 р.

водою стрімких стометрових 
круч, що височать над Дні
пром нижче гирла Десни, і 
заснували місто. Від них і 
пішли назви гір Києвиця 
(згодом — Замкова), Щека- 
виця, Хоревиця, річки Ли
бідь та, власне, і самого міста 
князя Кия — Києва.

Археологічні досліджен
ня підтвердили ймовірний 
вік найдавнішого київського 
укріплення-городища — ос

танню чверть V століття но
вої ери. Отож 1982 року 
Київ святкував своє 1500- 
ліття. До цієї події було при
урочене зведення ряду пом
пезних споруд: Київського 
філіалу Центрального музею 
В. І. Леніна, меморіального 
комплексу «Український дер
жавний музей історії Вели
кої Вітчизняної війни 1941 — 
1945 років», обеліска на 
честь міста-героя Києва, мо-
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нумента в ознаменування 
возз’єднання України з Росі
єю, пам’ятного знака заснов
никам Києва, павільйону у 
формах давніх Золотих во
ріт. Реконструйована цент
ральна площа міста дістала 
назву Жовтневої Революції.

Перша датована згадка 
про Київ у давньоруському 
літописі належить до 862 ро- 
ру, коли правили князі Ас
кольд і Дір. Наступний воло

дар, новгородський князь 
Олег, 882 року вбив Асколь
да і Діра, зайняв київський 
стіл і княжив тридцять років. 
Йому належать, за літопи
сом, пророчі слова про май
бутню велич Києва: «Це буде 
мати містам руським». І ма
льовниче урочище над Дніп
ром досі зветься Аскольдо
вою могилою. Часи князю
вання Олега, Ігоря, Ольги, 
Святослава Ігоревича від-
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Державний архітектурно-історич
ний заповідник «Софійський 
музей»:
Трапезна («Тепла» Софія). 
Пам'ятка архітектури. 1722— 
1730 рр. Добудови — 60-ті рр. 
XVIII ст.— архітектор І. Г. Гри
горович- Барський; 1822 р. — ар
хітектор А. І. Меленський;
1872 р.— архітектор Т. Юргенс.

значені приєднанням нових 
земель, розширенням еконо
мічних та політичних зв’яз
ків, зростанням могутності 
й міжнародного авторитету 
Києва.

Найбільшого розквіту Ки
ївська держава досягла за 
князювання Володимира. 
При Володимирі Святосла- 
вичі 988 року було запровад
жено на Русі християнство. 
Це мало велике прогресивне

значення, оскільки відіграло 
важливу роль у зміцненні 
єдності держави, сприяло 
розвиткові культури, освіти, 
мистецтва. Наочним свідчен
ням нової релігії стала перша 
на Русі мурована церква 
Богородиці, або Десятинна 
(989 — 996 рр.), названа так 
тому, що князь виділив на її 
спорудження й утримання 
десятину — десяту частку 
своїх доходів. Навколо церк
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ви височіли муровані князів
ські палаци, і центр міста, 
або Дитинець, боронили зем
ляні вали з ровами й кілько
ма міськими брамами. Про 
розташування споруд дав
нього «міста Володимира» 
дають уявлення вибрукувані 
тепер червоним кварцитом 
обриси їх підвалин.

Київ завжди пишався 
своїм мальовничим розташу
ванням. Панівне положення

Брама Заборовського. Пам'ятка 
архітектури. Архітектор Й.-Г. 
Шедель. 1746— 1748 рр.
Софійський собор. Пам'ятка 
історії, архітектури і монумен
тального живопису. Перша 
половина XI— XIX ст.
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Дзвіниця Софійського собору і 
фрагмент декору першого яру
су. Пам'ятка архітектури. 1699 — 
1706 рр. Відбудови— 1744—
1748 рр.— архітектор Й.-Г. Ше- 
дель; 1812 р.; 1851 — 1852 рр.— 
архітектор П. І. Спарро.

високих круч над Дніпром 
імпонувало київським кня
зям, які зводили над схила
ми ріки храми і палаци, що 
зримо свідчили про могут
ність влади і держави. І Воло
димир Святославич влаш
тував літню свою резиденцію 
над Дніпром, у княжому селі 
Берестове (тут він 1015 року 
і помер); потім там жили кня
зі Ярослав Мудрий, Свято
слав Ярославич, Всеволод
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Ярославич, Володимир Мо
номах. Місце й справді на
прочуд гарне. До наших 
днів дійшла, хоч і з великими 
змінами, мурована церква 
Спаса на Берестові, вперше 
згадувана в літописі під 
1072 роком.

Син і послідовник Воло
димира Ярослав Мудрий 
значно розширив межі «сто
льного града». У цей час було 
збудовано видатний твір

мистецтва — монументаль
ний, прикрашений мозаїками 
та фресками Софійський со
бор (перша половина XI ст.), 
Георгіївський та Іринин- 
ський монастирі (не зберег
лися), а всю територію «міс
та Ярослава» оперізував ви
соченний оборонний вал з 
дерев’яних городень-зрубів і 
землі, з мурованими із цегли- 
плінфи й каменю брамами. * 
Рештки одної з тих брам —



32 ПО ІСТОРИЧНИХ м іс т а х  київської Русі

«Сім’я Ярослава Мудрого». 
Фрагмент фрески в Софійському 
соборі. XI ст.
«Богоматір». Фрагмент мозаїчної 
композиції «Деісус» у Софій
ському соборі. XI ст.
Інтер’єр Софійського собору. Го
ловний вівтар. У глибині — мо
заїка «Оранта». XI ст.

всесвітньовідомі Золоті во
рота можна оглянути на ста
ровинній вулиці Ярославів 
Вал; 1982 року над пам’ят
кою споруджено захисний 
павільйон, який відтворює 
уявні первісні форми Золо
тих воріт і оборонного валу.

1051 року ченці Антоній і 
Феодосій заснували поблизу 
Берестового печерний мона
стир — майбутню Києво- 
Печерську лавру.

Всеволод Ярославич у 
другій половині XI сторіччя 
побудував свою літню рези
денцію Красний двір, а зго
дом і монастир у мальовни
чому наддніпрянському уро
чищі Видубичі, на південній 
околиці міста.

1108 року київський 
князь Святополк Ізяславич 
заснував на місці Дмитрівсь- 
кого монастиря Михайлівсь
кий Золотоверхий монастир 
на честь патрона Києва — 
архангела Михайла. Одной
менний собор, як і Софію 
Київську, прикрашали фрес
ки й мозаїки; то була одна з 
визначних споруд початку 
XII століття.

За часів Володимира Мо- 
номаха дещо зміцніла цент
ралізована влада великого 
київського князя, тимчасово 
затримався процес роздріб- 
лення Давньоруської держа
ви, однак після його смерті 
(1125 р.) цей процес приско
рився і Київська Русь розпа
лася на удільні князівства, 
найвпливовішими серед яких 
були Чернігівське і Пере
яславське. Обидва прагнули 
заволодіти великокнязів
ським столом.

У середині XII століття 
чернігівські князі Ольговичі, 
що намагалис я захопити 
Київ, спорудили на високій 
горі в урочищі Дорогожичі
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Золоті ворота. Пам’ятка фортифі
каційної техніки та історії. XI ст. 
Реконструкція 1982 р. Авторський 
колектив: Є. І. Лопушинська,
М. В. Холостенко, С. О. Висоцький.
Києво-Печерський державний істо- 
рико-культурний заповідник. Голов
ні вхідні ворота з Троїцькою над- 
брамною церквою ( XII— XVIII ст.) 
та Велика лаврська дзвіниця (ар
хітектор Й.-Г. Шедель. 1731 — 
1745 рр.). Пам'ятки архітектури.

родовий Кирилівський мо
настир (до наших днів збе
реглася однойменна церква).

Київський князь Мстис
лав Володимирович, син Мо- 
номаха, розпочав будівницт
во церкви Успіння Богороди
ці Пирогощі (1132—1136
рр.), згадуваної у «Слові о 
полку Ігоревім»,— з часом 
головний храм на Подолі, 
прибережній низинній час
тині міста. Тут, біля підніж
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Колишня друкарня Києво-Печер
ської лаври. Пам'ятка архітек
тури. XVIII— XIX ст. Тепер — 
Державний музей книги та кни
годрукування УРСР.
У залах Державного музею 
книги та книгодрукування УРСР.

жя гір, жили ремісники, тор
гові люди, і пам’ять про ті ча
си дійшла до наших днів у 
назвах урочищ Гончарі, Ко
жум’яки, Дігтярі.

Та спустошлива навала 
орд Батия в грудні 1240 року 
призвела до занепаду Дав
ньоруської держави і власне 
Києва. Нові величні споруди 
з’явилися досить нескоро.

У другій половині XIII — 
першій половині XIV сторіч
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чя почала формуватися ук
раїнська феодальна народ
ність, і Київ став не тільки 
топографічним та етнічним 
центром нації, але й виз
начним центром творення 
української культури. Друга 
половина XIV — перша по
ловина XVII століття посіда
ють особливе місце в істо
ричній долі українського на
роду. Впродовж XVII— 
XVIII століть загального
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1 Панорама Верхньої території 
Києво-Печерського заповідника. 
Вигляд з південного боку.
Нижня територія Києво-Печер
ського заповідника, нині передана 
Українській православній церкві.

піднесення здобула націона
льна культура, виплекана 
значною мірою в таких осе
редках, як Братська школа 
на Подолі, школи при київсь
ких церквах і монастирях.

Стараннями Київського 
братства (створене 1615 ро
ку), в яке з усім запорізьким 
козацтвом вступив і гетьман 
Петро Сагайдачний, засно
вано Братський Богоявлен- 
ський монастир. Школа при

КИЇВ 41

ньому (з 1632 року — коле
гіум), з 1701 року — Київсь
ка академія, перший вищий 
навчальний заклад на Украї
ні, дала освіту багатьом у 
майбутньому видатним дія
чам держави, науки і культу
ри нашої Батьківщини (за
крито 1817 року). Велику 
просвітницьку діяльність 
провадила тоді Києво-Пе
черська лавра, де теж працю
вало чимало видатних діячів

Панорама Києво-Печерського запо- О 
відника з Великої лаврської дзвіниці: 
Іоанно-Богословський вівтар Ус
пенської церкви (X I— XII ст.); ко
лишня Трапезна палата з церквою 
Антонія і Феодосія (архітектор 
В. М. Ніколаєв, 1893— 1895 рр.); 
митрополичі покої (1727 р.) з до
мовою церквою (архітектор 
Є. Ф. Єрмаков, 1905 р., тепер — 
Державний музей українського 
народного декоративного мистец
тва УРСР). Пам’ятки архітектури.
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освіти й культури. Заснована 
1615 року Єлисеєм Плетене- 
цьким лаврська друкарня 
видавала гарно оздоблені 
гравюрами книжки; серед 
авторів — тогочасні вчені й 
письменники П. Беринда,
А. Кальнофойський, Л. Зиза- 
ній, С. Косов та інші. Нині в 
приміщенні лаврської дру
карні — Музей книш й книго
друкування УРСР.

Князівська діадема і жіночі 
прикраси часів Київської Русі. 
XII—XIII ст. Музей історич
них коштовностей УРСР.

Поширення освіти й ку
льтури знайшло відбиток і в 
архітектурі. Нові можно
владці — гетьмани, полков
ники, старшина Війська За
порізького — так само, як 
колись київські князі, теж 
прагнули унаочнити свою ве
лич засобами монументаль
ної архітектури. В мистецтві 
панував своєрідно трактова
ний на українському грунті 
життєрадісний стиль барок

ко. Отож у нові бароккові 
шати вдягалися давньоруські 
собори — Софійський, Ми
хайлівський Золотоверхий, 
Києво-Печерський Успенсь
кий, Михайлівський Видуби- 
цького монастиря, Кирилів
ський; замість дерев’яних 
зводилися нові цегляні дзві
ниці, трапезні, келії, будинки 
настоятелів, оборонні мури 
з вежами й брамами — все 
те з ліпними прикрасами, під 
високими дахами з залома
ми *, під грушовидними ба
нями *, із позолоченими хре
стами й сонечками-рипіда- 
ми *. Тоді ж у Києві побудо
вано десятки нових мурова
них церков, обриси яких у 
цеглі повторювали прийоми

* Тут і далі слова, позначені зірочкою, 
пояснюються в «Короткому словнику 
архітектурних термінів» у кінці путів
ника
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української народної дере
в’яної архітектури: то тради
ційний тридільний храм (як 
приклади — однобанна Іл- 
лінська церква, 1692 р., та 
трибанна — Феодосія Пе
чорського, 1698—1700 рр.), 
а то не менш традиційний 
хрещатий п’ятибанний храм 
(церква Всіх Святих над 
Економічною брамою Киє
во-Печерського монастиря, 
1696—1698 рр., та Георгіїв

ський собор Видубицького 
монастиря, 1696—1701 рр.). 
Згодом набувають поширен
ня й своєрідного місцевого 
трактування архітектурні 
прийоми, запозичені з досві
ду Західної Європи та втілені 
в центричних тетраконхо- 
вих * однобанних храмах (у 
Києві — церква Миколи На
бережного, архіт. І. Г. Гри- 
горович-Барський, 1772—
1775 рр.). Все ширше до мо-
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нументального будівництва 
залучаються архітектори- 
професіонали (Велика дзві
ниця Києво-Печерської лав
ри, 1731 —1745 рр., найвища 
дзвіниця в Росії, архіт. Й.- 
Г. Шедель; Покровська церк
ва, 1766—1772 рр., архіт. 
І. Г. Григорович-Барський; 
Андріївська церква, 1747— 
1753 рр., архіт. В. В. Растрел- 
лі та І. Ф. Мічурін). Плідно

Бані церкви Різдва Богородиці 
(1696 р.) та дзвіниці на Дальніх 
печерах Києво-Печерської лаври 
(архітектори П. І. Неєлов,
І. Г. Григорович-Барський, май- 
стер-будівельник С. Д. Ковнір, 
майстер-ліпник С. Тальянець, 
1754— 1761 рр.). Пам’ятки архітек
тури.

Вид на Велику лаврську 
дзвіницю з-за Дніпра.

працюють у цей час і ро
сійські зодчі, намагаючись 
поєднувати в своїх творах 
прийоми української та ро
сійської архітектури (Ми- 
кільський військовий собор, 
1690—1696 рр., архіт. 
Й. Д. Старцев). І приклад 
Києва наслідували інші міста 
України.

Крім культового, за нови
ми принципами провадилося 
й цивільне та військове будів
ництво. Ще 1679 року козаки 
гетьмана І. С. Самойловича 
почали будувати нову земля
ну фортецю довкола Києво- 
Печерської лаври, маючи 
намір зміцнити Київ у зв’яз
ку із постійною загрозою 
турецького нападу. Потім 
коштом гетьмана І. С. Ма
зепи було побудовано нові 
цегляні мури з п’ятьма вежа
ми довкола Верхньої лаври 
(1698—1701 рр.; збереглися 
чотири). Нарешті, цар Петро І
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звелів розбудувати Печерсь- 
ку фортецю (1706—
1716 рр.), і цього разу ще 
більша територія була охоп
лена земляними валами з 
вісьмома бастіонами й трьо
ма равелінами. Згодом за
мість первісно дерев’яних 
було споруджено Київську 
(1733 р.; не збереглася), Ва
сильківську (1755 р.), Мо
сковську верхню (1765 р.) та

Кирилівська церква. Пам'ятка 
архітектури. XII ст. Реконструк
ція XVIII ст. Архітектор 
І. Г. Григорович-Барський.
Інтер’єр Кирилівської церкви. 
Центральний неф.

Московську нижню (1777— 
1779 рр.) цегляні брами з 
мостами, перекинутими че
рез рови, порохові погреби 
(1749—1751 рр., 1755 р.), 
величезний арсенал (1784— 
1798 рр.) та інші важли
ві фортифікаційні споруди. 
На терені фортеці розта
шувалися адміністративні 
установи, зокрема двоповер
ховий будинок генерал-гу
бернаторів (1750-ті рр., архіт. 
С. А. Карін). Серед цікавих 
громадських будівель Києва 
тих часів звернемо увагу на 
бароккові старезні поділь
ські кам’яниці кондитерів 
Балабух, будинок на Подолі, 
де, як вважається, зупинявсь 
Петро І, Кловський (1752— 
1756 рр.) і Маріїнський (1745— 
1752 рр.) палаци у Липках.

1811 року внаслідок ве
личезної пожежі згорів весі 
Поділ. Лише поодинокі му-
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Пам’ятник Богдану Хмельниць
кому. Скульптор М. Й. Мике- 
шин, архітектор В. М. Ніколаєв.
1888 р.
У святковий день біля мону
мента на честь возз’єднання 
України з Росією. Скульптор
0 . П. Скобликов, архітектори
1. М. Іванов, С. М. Миргород
ський, К. О. Сидоров. 1982 р.

ровані храми та кілька кам’я
ниць зосталися згадками про 
цей давній район, заново 
розпланований прямокутни
ми кварталами за проектом 
архітектора В. І. Гесте 
(1812 р.) на основі плану ар
хітектора А. І. Меленеького. 
У першій половині XIX сто
річчя докорінні зміни відбу
ваються і в забудові всього 
міста. За новим генеральним 
планом 1837 року, складеним
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<] Урочища Гончарі, Кожум'яки, 
Замкова гора та новобудови По
долу й Оболоні.
Будинок Петра І на Подолі. 
Пам'ятка цивільної архітектури. 
Кінець XVII — початок XVIII ст.
Будинок київських генерал-губер
наторів. Пам'ятка архітектури. 
Архітектор С. А. Карій. 1750-ті рр.
Верхня Московська брама Старої
Печерської фортеці. Пам'ятка фор
тифікаційної архітектури. 1765 р.

під керівництвом архітекто
ра В. І. Беретті, Київ, до того 
поділений на три частини 
(Верхнє місто, Печерськ і 
Поділ), об’єднується в одне 
ціле. Прокладаються нові 
прямі магістралі — Володи- 
мирська вулиця, Бульварна 
вулиця (з 1869 р.— Бібі- 
ковський бульвар, тепер бу
львар Тараса Шевченка), за
будовуються Липки, долина 
річки Либеді; споруджують-
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Навчальний корпус Київської 
академії (архітектор Й. Д. Стар
цев, 1703 р., реконструкція 
1732— 1740 рр., архітектор 
Й.-Г. Шедель) і пам'ятник 
Г. С. Сковороді (скульптор 
І. П. Кавалерідзе, архітектор 
В. Г. Гнездилов, 1976 р.).
Трапезна Михайлівського Золо
товерхого монастиря. Пам'ятка 
архітектури. 1712 р.
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Іллінська церква. Пам’ятка ар
хітектури. 1692 р.
Набережно-Микільська церква 
(архітектор І. Г. Григорович- 
Барський, 1772— 1775 рр.) і дзві
ниця (архітектор М. С. Іконников, 
1863 р.). Пам’ятки архітектури.
Покровська церква. Архітектор 
І. Г. Григорович-Барський.
1766— 1772 рр. Пам’ятка архітек
тури.

ся величезні будівлі в стилі 
пізнього класицизму: універ
ситет св. Володимира (1837- 
1842 рр., архіт. В. І. Беретті), 
Інститут шляхетних дівчат 
(1838—1842 рр., архіт. В. І. Бе
ретті), кадетський корпус 
(1857 р., архіт. І. В. Штром), 
Присутствені місця (1854— 
1857 рр., архіт. К. А. Скар- 
жинський, М. С. Іконников, 
І. В. Штром). Узвишшя над 
Дніпром і долиною Либеді

зайняли величезні споруди 
нової Печерської фортеці 
(1831—1861 рр.), побудова
ної з урахуванням тодішніх 
досягнень військової справи. 
Через Дніпро було переки
нуто капітальний Миколаїв
ський, або Ланцюговий, міст 
(1848—1853 рр., інж. Ч. Вінь- 
йоль). Всі ці монументальні 
споруди довгий час доміну
вали над одно-двоповерхо
вою забудовою Києва.
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Кловський палац. Пам’ятка архі
тектури. Архітектори 
Й.-Г. Шедель, П. І. Неєлов,
С. Д. Ковнір. 1752— 1756 рр. 
Тепер — Музей історії Києва.
Маріїнський палац. Пам’ятка архі
тектури. Архітектори В. В. Рас- 
треллі, 1. Ф. Мічурін, П. І. Неєлов. 
1745— 1752 рр. Реконструкція 
1870 р. Архітектор К. Я. Маєв- 
ський.

У другій половині XIX 
сторіччя Київ — адміністра
тивний центр трьох губерній: 
Київської, Волинської та По
дільської — швидко набуває 
значення важливого торго
вельного центру. Київські 
щорічні контрактові ярмарки 
стають місцем оптового збу
ту багатющої сільськогоспо
дарської продукції краю, а 
виникнення цілого ряду ве
ликих механізованих проми

слових підприємств, серед 
яких були металообробні, 
машинобудівні заводи, роз
виток промислового цукро
варіння, поширення пароплав
ства на Дніпрі та прокла
дення через Київ залізниці 
сприяють дальшому пос
тупу капіталістичних відно
син. Наслідком економічного 
піднесення стали відомі київ
ські «будівельні гарячки», 
які охопили місто з середини
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О Андріївська церква. Пам’ятка архі
тектури. Архітектори В. В. Растрел- 
лі, І. Ф. Мічурін. 1747— 1753 рр.
Колишній Контрактовий будинок. 
Пам’ятка архітектури. Архітек
тори В. І. Гесте, А. І. Мелен- 
ський. 1815— 1817 рр.
Головний корпус Київського 
державного університету імені 
Т. Г. Шевченка. Архітектор В. І. Бе- 
ретті. 1837— 1842 рр.

1880-х років. Усього лише за 
тридцять років (до початку 
першої світової війни) Київ 
невпізнанно змінює своє 
обличчя, стає, як тоді люби
ли говорити, «європейським 
містом». Справді, архітек
турний і містобудівничий об
рази Києва, принаймні його 
центральних районів, на кі
лька десятиліть залишають
ся саме такими.

У цей час збудовано сотні

багатоповерхових житлових, 
так званих прибуткових бу
динків, десятки громадських 
споруд: театри, бібліотеки, 
банки, критий ринок, музеї, 
храми всіх віросповідань, лі
карні, поліклініки, лазні, 
казарми, вищі й середні нав
чальні заклади, іподром; всі 
центральні вулиці було за
бруковано, освітлено спершу 
газом, потім — електрикою, 
обладнано водопроводом і
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каналізацією, в місті діяли 
телеграф, телефон, конка, а 
потім і перший у Росії елек
тричний трамвай, фунікулер. 
Модні архітектурні стилі — 
еклектика, а потім сміливий 
модерн мали в Києві харак
терну, суто київську особли
вість: усі фасади виконува
лися з цегли, і всі архітектур
ні прикраси, яких вимагав і 
стиль, і смак замовника, ви
конувалися теж виключно з

міцної київської жовтої цег
ли; а на початку XX сторіччя 
їй на допомогу прийшов про
гресивний залізобетон, ши
роко уживаний у стилі мо
дерн. Талановиті київські 
зодчі цього періоду — П. Ф. 
Альошин, М. П. Бобрусов, 
Г. П. Бойцов, Е. П. Брадт- 
ман, О. М. Вербицький, 
Г. Ю. Гай, П. І. Голландсь
кий, В. В. Городецький, 
А. Л. Гун, І. С. Кітнер,
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<] Один із перших фонтанів Києва — 
фонтан «Самсон». Фрагмент. Па
м’ятка архітектури і гідротехніч
ного мистецтва. Архітектор І. Г. Гри- 
горович-Барський. 1748— 1749 рр.
Володимирський собор. Пам’ятка 
архітектури. Архітектори 
І. В. Штром, П. 1. Спарро, О. В. Бе- 
ретті, Р. Б. Бернгардт, К. Я. Ма- 
євський, В. М. Ніколаєв. 1862—
1882 рр.
Інтер’єр Володимирського собору.

Е. Л. Клаве, О. В. Кобелєв,
В. Г. Кричевський, Р. Ф. Ме- 
льцер, В. М. Ніколаєв, 
В. М. Риков, Г. П. Шлейфер, 
В. О. Шретер — своїми тво
рами прикрасили місто, на
дали йому своєрідного, суто 
київського вигляду. Кращі 
споруди тих часів і сьогодні 
залишаються окрасою сто
лиці України: Міський те
атр — нині Державний театр 
опери та балету УРСР ім.
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Український республіканський 
банк. Архітектори О. В. Кобелєв, 
О. М. Вербицький. 1902— 1905 рр. 
Надбудова 1934 р.
Будинок Городецького.
Архітектор В. В. Городецький, 
скульптор Е. Саля. 1902— 1903 рр. 
Будинок Державного академічного 
театру опери та балету УРСР 
імені Т. Г. Шевченка. Архітектор 
В. О. Шретер. 1898— 1901 рр.

Т. Г. Шевченка (1897— 
1901 рр.), Театр «Соловцов» 
(1898 р.) — нині Українсь
кий драматичний театр ім. 
І. Я. Франка, Миколаївський 
костьол (1899—1909 рр.) — 
нині Республіканський буди
нок органної і камерної му
зики, Педагогічний музей 
(1911 —1913 рр.), будинок 
Городецького (1902— 
1903 рр.), Держбанк (1902— 
1905 рр.), Бессарабський
критий ринок (1910— 
1912 рр.), Міський музей 
старожитностей і мистецтв 
(1897—1899 рр.) — нині Дер
жавний музей українського 
образотворчого мистецтва 
УРСР, будинки-особняки 
музеїв західного та східного 
мистецтва і російського мис
тецтва (1880-ті рр.), Полі
технічний інститут (1898— 
1901 рр.) тощо. Над Дніпром 
було встановлено пам’ятник
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На Андріївському узвозі під час 
святкування Дня Києва.
В центрі — житловий будинок 
«Замок Річарда Левове Серце». 
Пам’ятка архітектури. 1902 р.
Колишній Миколаївський костьол. 
Пам’ятка архітектури. Архітектори 
С. В.. Валовський, В. В. Горо- 
децький, скульптор Б. Саля.
1899— 1909 рр. Тепер — Респуб
ліканський будинок органної і 
камерної музики.

князю Володимиру Свято
славичу (1853 р.), на істо
ричній Софійській площі — 
пам’ятник Богдану Хмель
ницькому (1888 р.). Голов
ною, улюбленою вулицею 
киян став Хрещатик. А забу
дова робітничих околиць за
лишалася переважно одно- 
двоповерховою, позбавленою 
новітнього благоустрою.

Перша світова війна пе
ретворила Київ на прифрон

тове місто. У короткий строк 
виросли нові корпуси кіль
кох військових училищ, за
водських цехів.

Після закінчення грома
дянської війни та встанов
лення Радянської влади у 
Києві розпочався новий етап 
будівництва. Вперше зводя
ться багатоповерхові житло
ві будинки спеціально для 
робітників, для фахівців (ін
женерів, лікарів, письмен-
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Ікона «Розп’яття з портретом 
лубенського полковника Леонтія 
Свічки» з Пирятина. Кінець 
XVII ст. Державний музей україн
ського образотворчого мистецтва 
УРСР.
Будинок Державного музею укра
їнського образотворчого мистецтва 
УРСР. Архітектори Г. П. Бой
цов, В. В. Городецький, В. М. Ні- 
колаєв, скульптор Е. Саля. 1897— 
1899 рр.

ників), реконструюються й 
перетворюються фактично 
на нові підприємства заводи 
«Більшовик», «Ленінська 
кузня», «Укркабель», конди
терська фабрика ім. К. Мар
кса, трамвайний завод ім. 
Ф. Е. Дзержинського. У цей 
період побудовано заводи вер- 
статів-автоматів ім. М. Горь- 
кого і Дарницький вагоноре
монтний, трикотажну фаб
рику ім. Рози Люксембург,
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Дарницький шовковий ком
бінат, а також корпуси кіно
фабрики (1928 р., архіт.
В. М. Риков) — нині кіно
студія художніх фільмів 
ім. О. П. Довженка, публічну 
бібліотеку (1929—1930 рр., 
архіт. В. О. Осьмак, 
П. Ф. Альошин), залізнич
ний вокзал (1929—1932 рр., 
архіт. О. М. Вербицький), 
районну електростанцію 
(1926—1930 рр.) тощо.

Новий значний імпульс 
розвитку місто одержало 
1934 року, коли стало столи
цею республіки. У перед
воєнний час було спорудже
но монументальні урядові 
будинки Президії Верховної 
Ради УРСР (1936—1939 рр., 
архіт. В. Г. Заболотний), 
Раднаркому УРСР (1936— 
1938 рр., архіт. І. О. Фомін 
за участю П. В. Абросимо
ва) — нині будинок Ради

Міністрів УРСР, особливо 
багато шкіл, будинки культу
ри, кінотеатри, лікарні, фа
брично-заводські корпуси, 
теплоелектроцентраль, бага
топоверхові житлові будин
ки, дитячі садки та ясла, ста
діони тощо.

Цей етап розвитку віт
чизняної архітектури харак
терний переходом від раціо
нального конструктивізму та 
творчого використання укра

їнського барокко і класициз
му до вигадливих штучних 
форм псевдокласицизму, ус
кладнених прагненням ве
личності, «гідної епохи», як 
неодмінно наголошувалося з 
середини 1930-х років. Водно
час, поступаючись владній 
ході доби, загинуло чимало 
культових споруд — видат
них пам’яток архітектури: 
Михайлівський Золотоверхий 
собор із дзвіницею, Богояв-
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У Київському музеї російського 
мистецтва.
Ікона «Борис і Ґліб». Перша 
половина XIII ст. Київський музей 
російського мистецтва.
У залах Київського музею захід
ного та східного мистецтва.

ленський, Микільський вій
ськовий, Петропавлівський, 
Богородиці Пирогощі собо
ри, десятки церков...

Незліченних ран завдала 
Києву друга світова війна. 
Місто над Дніпром зазнало 
повітряної атаки в перші ж 
години гітлерівської агресії. 
Однак героїчна оборона Киє
ва, що тривала 71 день в лип
ні—вересні 1941 року, зірва
ла плани вермахту, затрима
ла наступ ворожих військ на 
Москву. Фашисти втратили 
під Києвом понад сто тисяч 
вбитими і пораненими, сотні 
танків і літаків. Про ті часи 
нагадують сьогодні три сотні 
колишніх дотів, що залиши
лися в лісах і на полях дов
кола Києва як згадка про 
Київський укріплений район, 
як згадка про мужність за
хисників столиці України — 
міста-героя.

У перші дні фашистської 
окупації Києва загинув у ви
бухах і пожежах Хрещатик 
з прилеглими вулицями, а 
згодом страшної сили вибух 
знищив пам’ятку світового 
значення — Успенський со
бор Києво-Печерської лаври. 
Вже восени 1943 року, ті
каючи з Києва під ударами 
Червоної Армії, гітлерівці 
спалили університет, багато 
житлових і громадських бу
дівель. За час окупації вони 
знищили в Бабиному яру, в 
концентраційних таборах у 
Дарниці, на Сирці, в інших 
місцях Києва понад 200 
тисяч радянських військово
полонених та мирних грома
дян, 100 тисяч киян вивезли 
у фашистське рабство до 
Німеччини.

6 листопада 1943 року 
Червона Армія визволила 
Київ. Почалася відбудова, і 
символом післявоєнного від-
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родження став для киян, як 
і для всієї країни, новий 
Хрещатик. По війні він став 
ширшим, зеленішим завдяки 
новому бульварчику. Великі 
керамічні облицювальні плит
ки та збірні керамічні деталі 
оздоблення надали спорудам 
Хрещатика своєрідного, ха
рактерного вигляду, власти
вого тій епосі.

На зміну насиченій над
мірними, вигадливими при-
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Одна з новобудов міста — готель 
«Турист». 1987 р.
Палац культури «Україна». Архі
тектори Є .. О. Маринченко,
П. Н. Жилицький, 1. Г. Вайнер. 
1970 р.

красами архітектурі першого 
повоєнного десятиліття при
йшло масове житлове будів
ництво із застосуванням 
збірного залізобетону, забу
довою великими житловими 
масивами приміських око
лиць. Вигляд новобудов, при 
всій величезній соціальній 
значущості розв’язання жит
лової проблеми швидко зро
стаючого міста, далекий вІ£ 
художньої виразності.
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Образ Києва в різні часи 
його історії сприймався по- 
різному, залежно від архі
тектурних домінант, від сма
ків і уподобань доби. 
О. С; Пушкіна вразив «то
поль киевских высот», 
Т. Г. Шевченко змальовував 
в уяві образ «златоглавого, 
садами овитого и тополя
ми увенчанного Киева», 
М. О. Булгаков вважав 
«лучшим местом в мире»

Обеліск на честь міста-героя Києва 
на площі Перемоги. Архітектори 
В. П. Лашко, Л. I. Семесюк. 1982 р.
Меморіальний комплекс «Україн
ський державний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941 — 
1945 років». У центрі — скульптура 
«Батьківщина-мати». Архітектори 
В. Д. Єлізаров, Є. М. Стамо,
Г. М. Кислий, М. М. Фещенко, 
скульптори В. 3. Бородай, Ф. М. Со- 
гоян, В. В. Швецов. 1981 р.

Володимирську гірку. По
воєнне покоління киян за
кохалося у київські каштани, 
що стали символом міста.

Так, Київ нікого не зали
шає байдужим.

І, вирушаючи у пропоно
вану путівником мандрівку 
по історичних містах Київсь
кої Русі, ще раз поглянь
мо на гори — Старокиївську, 
Замкову (Киселівку), Ди
тинку, Щекавицю, Михай

лівську, Володимирську, Ли
су, на вулички-струмки, що 
збігають поміж горами на 
Поділ та до Дніпра, на сучас
ні вулиці й парки, на велетен
ські простори житлових ма
сивів, місця масових розваг 
і відпочинку, на київські за
води, на пам’ятки старови
ни й пам’ятники — все то 
видно з наддніпрянських 
круч. І є в тому всьому щось 
дуже київське, суто київське,
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Експонати Музею народної архі
тектури та побуту УРСР.
Панорама лівобережного Києва.
В центрі — Метроміст, далі —
шлях на Чернігів. Стор. 78— 79.

невловиме, близьке й зрозу
міле насамперед киянам.

Подорож на Лівобереж
жя починається з Метромос- 
та через Дніпро, над яким 
височить у синьому київсько
му небі сірий гранітний обе
ліск над могилою Невідомо
го солдата, де палає Вічний 
вогонь і сплять вічним сном 
ще тридцять чотири Герої — 
довічні сини міста-героя 
Києва...

КИЇВ



78 ПО ІСТОРИЧНИХ М ІС ТА Х  к и їв с ь к о ї  Русі КИЇВ 79





82 ПО ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ київської Русі

ник стародавніх міст. Під 
цим самим небом, серед цьо
го ж роздолля степу й лісів 
віками йшли пішки, їхали 
верхи, возами й саньми. 
Битий шлях стелився і перед 
чумацькими валками та ку
пецькими караванами, бойо
вими дружинами й полками 
Війська Запорізького, пошто
вими диліжансами й роз
кішними каретами.

Річка Остер біля села Данівка.
На другому плані — Георгіївський 
собор.
Остер. Юр’єва божниця. Пам'ят
ка архітектури. Кінець XI ст.
Остер. Воскресенська церква. 
Пам’ятка архітектури. 1845 р.

За Києвом, та за
Дніпром,

Попід темним гаєм,
Ідуть шляхом

чумаченьки, 
П у г а ч а  співають,— 

писав Т. Г. Шевченко саме 
про цей шлях.

Колишнє чернігівське 
земство забрукувало було все 
шосе від Києва (бо кордон 
губернії проходив по Дніпру) 
до Чернігова спеціально 
виготовленим клінкером — 
міцною цеглою червоного, 
характерного в чернігів
ській архітектурі кольору, 
і кольору жовтого — зви
чайного для київських буді
вель. Призначене для екіпа
жів та возів, запряжених 
кіньми та волами, шосе ще 
добре служило й автомобі
лям аж до початку 1970-х 
років. На зміну клінкеру 
прийшов асфальтобетон, а
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стара бруківка на два кольо
ри залишилася як згадка на 
площі Куйбишева в Черніго
ві та ще в деяких місцях.

Один з клінкерних заво
дів містився за 22 кілометри 
від Києва — у містечку БРО- 
ВАРИ. Ця назва вперше 
зустрічається в письмових 
джерелах під 1628 роком і 
походить скоріш за все від 
«броварень», де варили пиво. 
Одвічне розташування міс
течка при битій дорозі спо
нукало місцевих жителів до 
винокуріння, шинкарства та 
пивоваріння. Втім, десятки 
тих закладів належали, як і 
самі Бровари, Києво-Печер
ській лаврі (до 1782 р.). 
Великі торги відбувалися на 
трьох щорічних ярмарках, 
уздовж шляху тягнулися за
їзди та крамниці. Отож і 
Шевченкова Катерина, про
стуючи в «Московщину», 
саме в Броварах «медяник 
купила». Великий Кобзар не 
раз бував тут проїздом у Ки
їв та з Києва. Старовини в 
Броварах не лишилося, а 
згадка про поета увічнена в 
назвах вулиці й площі, на 
якій встановлено пам’ятник 
Т. Г. Шевченку.

Роль міста-супутника 
здавна притаманна Брова- 
рам — з 1912 року сюди кур
сував з Києва мототрамвай.

Під час героїчної оборони 
столиці України від німець
ко-фашистських загарбників 
влітку 1941 року в Броварах 
розташувався командний 
пункт Південно-Західного 
фронту, війська якого очо
лював Герой Радянського 
Союзу генерал-полковник 
М. П. Кирпонос; у вересні 
цього ж року точилися тяжкі 
оборонні бої. Під час визво
лення Броварів від гітлерів
ських окупантів восени 1943

року тут полягло близько 
500 радянських бійців. Про 
події Великої Вітчизняної 
війни нагадують у місті обе
ліск Слави, пам’ятники на 
братських могилах радянсь
ких воїнів. Чимало цікавого 
можна побачити в Броварсь
кому краєзнавчому музеї.

А сучасність позначена 
великими промисловими під
приємствами та одноманіт
ною багатоповерховою забу
довою 1960—1980-х років, 
на жаль, позбавленою будь- 
яких рис оригінальності.

На 52-му кілометрі, за 25 
кілометрів від міста Бровари, 
лежить село СЕМИПОЛКИ. 
Воно пам’ятне подіями гро
мадянської війни. У січні 
1919 року, вибивши петлю
рівців із села, сюди увійшла 
бригада 1-ї Української ра
дянської дивізії, якою ко
мандував М. О. Щорс.
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Як і в Броварах, у Семи- 
полках характерним є вели
кий шлях. Сучасні швидкості 
пересування зумовили й спо
сіб місцевих жителів пропо
нувати для продажу городи
ну й продукти садівництва 
подорожнім: обабіч шосе
рясніють відра з яблуками, 
помідорами, лантухи картоп
лі, вінки цибулі. Серед садиб
ної забудови впадає в око ек-

м
Невідомий художник. Портрет 
Наталії Розумовської. Олія. 
Середина XVIII ст. Фрагмент. Дер
жавний музей українського образо
творчого мистецтва УРСР.
Козелець. Дзвіниця собору Різдва 
Богородиці. Пам’ятка архітектури. 
Архітектори А. В. Квасов,
І. Г. Григорович-Барський. 1766— 
1770 рр.

зотична будівля з гостровер
хою вежею — придорожній 
ресторан «Лелека» (1979 р.). 
А поруч, ніби підтверджуюча 
такий вибір назви, зручні 
вмостилася на сталевій водо
гінній вежі справжня лелека. 
Охоче гніздиться шанований 
народом птах і на ліхтарях 
просто вздовж дороги...

За Семиполками — кор
дон Київської і Чернігівської 
областей.

На 75-му кілометрі, н 
доїжджаючи Козельця, за
вертаємо ліворуч, до старо
винного міста ОСТЕР.

Тут, на правому підвище
ному березі річки Остер, не
подалік впадіння її в Десну 
заснував перше укріплення 
у 988 році київський князь 
Володимир Святославич. 
Наступні відомості датовано 
1098 роком, коли князь Во
лодимир Мономах спору
див муровану Михайлівську 
церкву, а укріплення звалося 
Городець Острецький. 1136 
року воно дісталося у спадок 
синові Мономаха Юрію Дол
горукому, князю Володими- 
ро-Суздальської землі, вели
кому князю київському (від 
1155 р.), засновникові міст 
Москва, Юр’єв Польський, 
Переславль-Залєський. Но
вий володар звелів розшири
ти місто, а дворову церкву 
Михайла прикрасити фрес
ковим розписом. Городець 
часто потерпав від міжусо
биць та нападів кочовиків. 
1240 року орди Батия зруй
нували Городець, та згодом 
життя відновлюється, але 
люди селяться ближче до 
Десни. Нове поселення, що 
виникло на початку XIV сто
ліття, вже зветься Остер, а 
частина його з давнім Город
цем — Старогородкою.

Огляд сучасного Остра
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варто розпочати саме звід
си, з південного в’їзду в міс
то, де одразу ж за мостом 
через Остер на узвишші 
давнього городища височить 
велична, незважаючи на 
скромний розмір, пам’ятка 
кінця XI сторіччя — фраг
мент Михайлівської церкви, 
або Юр’єва божниця. В 1753 
році від удару блискавки зго
рів дерев’яний верх Михай-

Козелець. Собор Різдва Богоро
диці і деталь його декору. Пам’ят
ка архітектури. Архітектори 
А. В. Квасов, І. Г. Григорович- 
Барський. 1752— 1763 рр.

лівської церкви, відбудовува
ти її не стали, потім камінь 
потроху розібрали, і лишила
ся вівтарна частина — абси
да * з трьома гарними висо
кими вікнами, з рештками 
фресок XII сторіччя. Пам’ят
ку законсервовано в 1977— 
1980 роках. За формами й 
будівельними прийомами 
церкву відносять до так зва
ної переяславської архітек
турної школи. Стіни храму 
вимурувано з плінфи й міс
цевого червоного пісковику 
в техніці мішаної кладки.

Старогородка і численні 
місця давніх поселень Поде- 
сення дали археологам безліч 
цінних знахідок, незначна 
частина яких експонується 
в Остерському краєзнавчому 
музеї. Тут можна побачити 
і кістки викопних тварин, і 
знаряддя праці первісної лю
дини, і слов’яно-руські ста
рожитності: кераміку, зброю, 
господарські речі; предмети 
матеріальної культури всіх 
часів, переважно остерсько- 
го походження. Музей роз
міщено в затишному черво- 
ноцегляному, декорованому 
полив’яними кахлями буди
ночку з мезоніном (1898 р.); в 
інтер’єрі загальну увагу привер
тає чудова кахляна піч-камін.

Планування вулиць Ост
ра підпорядковано радіаль
но-дуговій схемі, з центром 
на зручній пристані на ни
зинному березі Десни.

Із пам’яток пізніших ча
сів заслуговує на увагу ве
лична будівля Воскресенсь- 
кої церкви, спорудженої у 
1845 році на кошти остерсь- 
кого купця П. Г. Цирюлика. 
За основу взято досить по
ширений тип однобанного 
хрещатого храму в дусі піз
нього класицизму — з ви
довженим залом і прибудо-
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Козелець. Будинок полкової кан
целярії. Пам’ятка архітектури. 
Архітектори А. В. Квасов, І. Г. Гри- 
горович-Барський. 1756— 1760-ті рр.
Козелець. Вознесенська церква. 
Пам’ятка архітектури. 1866—
1874 рр.
Покорщина. Садибний будинок. 
Друга половина XV1I1 ст.
Покорщина. Кам’яниця. Перша
половина XVIII ст.

ваною дзвіницею, з портика
ми *. Однак місцеві будівничі 
додали від себе деякі «под
робиці», від чого пам’ятка 
набула рис провінційності, 
помітних у другому ярусі ві
кон, в допоміжних стовпах в 
інтер’єрі, у пропорціях фрон
тону * дзвіниці тощо.

На церковному цвинтарі 
збереглися гранітні й лабра
доритові надгробки — зразки 
смаків замовників на зламі 
століть.

Неподалік, у сквері біля 
Будинку культури,— пам’ят
ник на могилі засновника 
чуваської радянської літе
ратури Мішші Сеспеля 
(М. К. Кузьмін, 1899— 
1922 рр.), який прожив ос
танні роки свого короткого 
життя в Острі.

Повертаємось на трасу 
Київ—Чернігів, до розвилки 
при в’їзді в селище міського 
типу КОЗЕЛЕЦЬ, районний 
центр Чернігівської області. 
На роздоріжжі — пам’ятник 
на братській могилі воїнів 
Червоної Армії, що полягли 
восени 1943 року у боях за 
визволення Козельця від ні
мецько-фашистських загарб
ників.

Навесні розлогі береги 
річки Остер, на якій стоїть 
Козелець, вкривають суціль
ним килимом жовті квіти ко
зельці,— кажуть, від них і 
пішла назва селища. Відоме 
воно з документів початку 
XVII сторіччя. Вигідне поло
ження при великій дорозі 
сприяло швидкому зростан
ню містечка, і від 1656 року 
воно вже користувалося маг
дебурзьким правом, наданим 
Богданом Хмельницьким за 
стійкість і мужність населен
ня сотенного Козельця в бо
ротьбі проти польських по
неволювачів.
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...Навесні 1731 року ро
сійський полковник Ф. С. Ви- 
шневський, повертаючись з 
Угорщини, де він закупову
вав знамениті вина для пог
ребів імператриці Анни Іва
нівни, зупинився в селі Чемер, 
неподалік від Козельця. 
Зайшовши, як годилося, по
молитися, офіцер був враже
ний могутнім басом, від яко
го, як то кажуть, мало не хи
талися дерев’яні стіни че- 
мерської церкви: співав син 
реєстрового козака Григорія 
Розума із сусіднього села 
Лемеші — пастух Олекса. 
Вишневеький запросив здіб
ного парубка до придворної 
капели. Пропозиція була аж 
надто принадна, навіть фан
тастична. Так Олексій опи
нився в блискучому Петербурзі 
і невдовзі став царським прид
ворним співаком. Через роки 
він — вже не Розум чи Ро- 
зуменко, а граф Олексій 
Григорович Розумовський 
(1709—1771 рр.) — взяв мо
рганатичний шлюб з імпера
трицею Єлизаветою Петрів
ною. Відтоді й пішов дивний 
рід графів Розумовських, які 
залишили по собі помітний 
слід в історії. Нижче розпо
вімо і про брата Кирила.

На знак вдячності щасли
вій долі мати Олексія — 
козачка й лемешівська шин

карка Наталія Дем’янівна 
Розумиха збудувала своїм 
коштом у Козельці храм- 
подяку, храм-усипальни- 
цю — собор Різдва Богоро
диці з чотириярусною дзві
ницею.

У повісті «Княгиня» 
Т. Г. Шевченко згадує про 
бідну хатку в Лемешах, на 
сволоці * якої йшов традиці
йний напис: «Сей дом соору
дила раба божия Наталия
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Козелець. Остерський краєвид.
На другому плані — собор Різдва
Богородиці і дзвіниця.

Розумиха, 1710 року божо
го»; і про розкішний козеле- 
цький собор з текстом на 
мармуровій дошці: «Сей
храм соорудила графиня На
талия Разумовская...» А далі 
підсумовує: «Странные два 
памятника одной и той же 
строительницы!»

Ще здалеку помітна ве
лична дзвіниця (1766— 
1770 рр.) — висотна домі
нанта Козельця й незмінний
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супутник собору Різдва Бого
родиці (1752—1763 рр.), що 
стоїть поруч, на тому майже 
місці, де шлях з Києва по
вертає на Чернігів. Цей сво
єрідний давній маяк було 
видно на далекій відстані 
степового простору.

Особливої принадливої 
святковості надають дзвіниці 
гра світла й тіней на згрупо
ваних попарно на кутових 
контрфорсах * — колонах

та ввігнуті в плані, енергійно 
трактовані антаблементи * 
розчленованих ярусами фа
садів. Легкість, повітряність 
споруди підкреслені рус
том * першого ярусу і глибо
кими отворами-арками * на 
трьох горішніх поверхах.

Така ж святковість, по
силена насиченим декором 
у вигляді гарно оздоблених 
наличників * високих вікон, 
рокайлевих * завитків дов-
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кола картушів * на півкруг- 
лих фронтонах, грайливих 
зірок на фризі *, що перегу
куються із золоченими со- 
нечками-рипідами на шпи
лях, які увінчують ганки, яск
раво проступає в образі бі
лостінної будівлі козелець- 
кого собору. Здається, всі 
можливі бароккові та роко- 
кові прикраси закликані вра
зити глядача не просто мону-

Данівка. Георгіївський собор. 
Пам’ятка архітектури. 1741— 
1756 рр.
Гай поблизу села Данівка.

ментальністю споруди, а й її 
вишуканістю, багатством, що 
нагадують тонкий витвір юве
лірного мистецтва. Рівнобіч
ний у плані храм з чотирма 
симетричними абсидами увін
чують п’ять бань на високих 
барабанах *. Сходи трьох 
ганків ведуть на другий по
верх: храм двох’ярусний.
Внизу, у низенькому першо
му ярусі, т. зв. «теплій» цер
кві,— усипальниця Розуми- 
хи, фундаторки величного 
собору.

А інтер’єр другого ярусу 
підпорядкований головному 
композиційному акценту — 
гігантському, заввишки два
дцять сім метрів, іконостасу, 
різьбленому й позолоченому. 
Яскрава позолота ще більше 
виграє на синьому з білими 
й жовтими прожилками тлі 
іконостаса. Вражають не ті
льки розміри, але й високо
художнє виконання різьби 
та живопису цього шедевра.

Не можна не вклонитися 
майстрам XVIII сторіччя 
(зводили собор і дзвіницю 
вітчизняні зодчі — росіянин 
А. В. Квасов та українець 
І. Г. Григорович-Барський, 
ікони для іконостаса писав 
зі своїми помічниками ху
дожник Г. А. Стеценко, а 
різьблення виконав різьбяр- 
підприємець С. 3. Шалма- 
тов), та не забуваймо і про 
титанічну працю радянських 
реставраторів, які відновлю
ють цю видатну пам’ятку ар
хітектури і мистецтва.

Монументальне будівни
цтво з цегли набуло у XVIII 
сторіччі широкого розмаху 
в Козельці й окрузі. Непода
лік собору, в сучасному пар
ку добре помітна старовинна 
двоповерхова кам’яниця. Іс
торія її ось яка.

Після Андрусівського пе-
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ремир’я кордон між Росією 
та Польщею проліг Дніпром, 
і на Правобережжі підпоряд
кованим Російській державі 
лишився тільки Київ з при
леглими землями по річці Ір
пінь. Отож 1708 року з війсь
ково-політичних міркувань 
управління Київським пол
ком було перенесено на Ліво
бережжя — в найближчий 
до Дніпра значний населе
ний пункт Козелець.

Перша канцелярія полку 
розміщувалась у звичайній 
хаті. Майже водночас із спо
рудженням собору з такої ж 
цегли вимурувано неподалік 
для Київської полкової кан
целярії будинок на два по
верхи із глибокими підваль
ними приміщеннями — су- 
теренами *. Будівництво, що 
тривало з перервами у 1756- 
му _  1760-х роках, розпочав 
за власними кресленнями

А. В. Квасов, а закінчував, 
прикрасивши фасади ліплен
ням, І. Г. Григорович-Барсь
кий. Проста, та напрочуд 
гармонічна в пропорціях бу
дівля вважається визначною 
пам’яткою бароккової циві
льної архітектури XVIII сто
річчя на Лівобережжі.

Ще один самобутній ко- 
зелецький храм, спорудже
ний на невеличкому узвишші 
над берегом Остра 1784 ро
ку,— церква Миколи. Вель
ми популярний на Україні 
святий вважався покрови
телем усіх подорожуючих 
сушею й водою, отож храм 
такого імені при великому 
шляху — річ звичайна.

Будівничі другої козеле- 
цької церкви вже не мали 
можливості запросити ви
датних зодчих, тому зводили 
її за давніми народними тра
диціями, прагнучи, втім, не
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відставати від все ще модно
го барокко.

На видовженому хреща
тому плані виросла будівля, 
схожа в деталях на кам’яни
цю цивільного призначення, 
а об’ємно-просторовим вирі
шенням — на хрестовокуполь- 
ну дерев’яну церкву. Бажан
ня гідно височіти поруч із явно 
неперевершеним собором Рі
здва Богородиці помітно у 
дуже витягнутій вгору бані 
з двома заломами, увінчаній 
велетенським позолоченим 
хрестом. У поєднанні з біли
ми стінами, декорованими 
гарними барокковими налич
никами, які посилюють гру 
світлотіні, несподівано ефект
но виглядає глибокий виш
невий колір бані. Церква Ми
коли залишає своєрідне вра
ження.

А от третя козелецька 
церква — Вознесенська. Не
зважаючи на цілком імпо
зантні, мальовничі вікна-лю- 
карни *, щільно стулені п’ять 
бань і загальні бароккові об
риси, вона є, між тим, па
м’яткою не барокко, а архі
тектурного «історизму» (1866— 
1874 рр.).

Уважно придивившись, 
можна помітити в Козельці 
інші старезні будівлі, але 
вони не такі цінні, хоч і 
дають уявлення про харак-

Вид на Козелець з-за річки Остер.

тер старої забудови містечка. 
Тепер більш помітними ста
ли нові, споруджені у пово
єнні десятиріччя, житлові й 
громадські будинки районно
го центру, на жаль,— зви
чайні, буденні, невиразні. 

Неподалік, на східній 
околиці Козельця, праворуч 
дороги на село Данівка ле
жить колишня садиба ПО- 
КОРЩИНА, названа, як 
переказують, на згадку про

часи, коли цариця Єлизаве
та «покорилася» Олексі Ро
зуму. Садиба належала його 
сестрі Вірі Григорівні, яка, 
теж завдяки щасливому ви
падкові, з простих козачок 
стала дружиною полковника 
Дарагана.

Невеличкий затишний 
садибний будиночок (друга 
половина XVIII ст.) в один 
поверх — дерев’яний, поти
нькований та побілений, з
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чотирисхилим бляшаним да
хом і двома коминами над 
ним — декоровано вже на 
початку XIX століття в ду
сі класицизму ампірними * 
портиками під трикутними 
фронтонами з неодмінним 
півкруглим вікном у тим
пані *. Невідомий зодчий 
цілком доречно обрав заради 
практичності тосканський 
ордер *. Колони виконано із 
ретельно обтесаних та побі

лених липових стовбурів. 
Дерев’яні наличники вікон 
прикрашено, за місцевою 
традицією, що сягає, можли
во, ще дохристиянських ча
сів, колами й ромбами. 
Цікаво, що кола з різьблени
ми променями — символами 
сонця — можна побачити й на 
віконницях старих козелець- 
ких хат, і, разом з ромба
ми,— на сучасних металевих 
стулках воріт козелецьких

садиб. Перетворившися з ча
сом на суто декоративні еле
менти, старовинні язичеські 
символи живуть і досі, хоч 
сьогодні нікому й на думку 
не спаде, що колись сонечка 
на вікнах, а рипіди на храмах 
«відганяли злих духів»...

Та повернемось до будин
ку. Його інтер’єри було оз
доблено розписом (худож
ник Г. А. Стеценко), шпале
рами, гарними меблями та

кахляними печами. Край 
славився своїм кахляним ви
робництвом, і печі в покор- 
щинському будинку милува
ли око малюнком синього, 
брунатного, жовтого, зелено
го кольорів на білому тлі. 
Сюжет, як правило, повто
рювався: родинний герб, вель
можі в перуках, персонажі в 
каптанах і чумарках, пред
ставники духівництва.

Старий, колись ретельно
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доглянутий парк межує із 
заплавою Остра з її мальов
ничими луками.

Неподалік панського бу
динку стоїть двоповерхова 
кам’яниця із сутеренами, із 
загратованими віконечками, 
з кованими віконницями 
й дверима, зовні дуже схо
жа,— маленька й міцна,— і 
на невеличку фортецю, і на 
величезну скриню — старо
винну родову скарбницю. 
Пам’ятку датовано першою 
половиною XVIII сторіччя.

За три кілометри звідси, 
в селі ДАНІВКА над Остром, 
у 1741 році засновано на 
кошти місцевого населення 
Георгіївський монастир для 
старих та немічних козаків. 
Комплекс споруд, оточених 
муром, складався з монумен
тальної будівлі однойменно
го собору, трапезної, двопо-

Лемеші. Земська початкова школа. 
Інженер І. М. Якубович. 1909— 
1910 рр.

Лемеші. Трьохсвятительська цер
ква. Пам’ятка архітектури. 
Архітектор І. Г. Григорович- 
Барський. 1755 р.

верхового корпусу келій, бу
динку настоятеля та велич
ної, як у Козельці, чотири
ярусної дзвіниці. Остання, 
на превеликий жаль, не збе
реглася. Собор конструктив
но повторює стародавню 
схему тринефного чотири- 
стовпного храму, а три мо
гутні бані поставлено вздовж 
центральної нави * — так, 
як в українських дерев’яних 
тридільних церквах. Оче
видно, така схема певною 
мірою мала різнити данівсь- 
кий собор від козелецького, 
нагадуючи ченцям — колиш
нім козакам — минулі часи. 
Зводили споруду будівничі 
й майстри з Козельця, але, 
як свідчить напис над вхо
дом, теж досить довго — від 
1741 по 1756 рік. Будівля го
ріла, відновлено її 1770 року.

Високі, розчленовані пі
лястрами * грубезні стіни 
прорізано вузькими видов
женими вікнами, піднятими 
далеко від землі. Знизу ма
ленькі віконечка навкісно 
дають світло й повітря у гли
бокі таємничі сутерени... 
Художньому образу Георгі
ївського собору притаманні 
риси суворої величі й фор
течної неприступності. На 
такому аскетичному тлі над
звичайно ефектно вигля
дають ліплені прикраси ба
рабанів та грайливо оздобле
ні портали * сіней. Над две
рима західного входу ще 
можна роздивитись рештки 
ліпленої «військової армату
ри»: гармати, ядра, списи, 
прапори. Тут також тради
ційні для барокко амурчики 
між закручених, мов пелюст
ки троянд, хмаринок.

Ми знов на чернігівській 
трасі. За 9 кілометрів від 
Козельця розташоване ста
ровинне село ЛЕМЕШІ, де
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;рай садиб височить біло
пінна будівля, підкреслено 
витягнута вгору. Урочиста 
монументальність Трьохсвя
тительської церкви в Леме
шах невипадкова. Це ще 
один храм-пам’ятник вдяч
ності долі, зведений 1755 
року на кошти Розумовеьких 
на їхній батьківщині.

Всефасадна центрична 
споруда оздоблена трикут
ними фронтонам# та абсидат

ми, перекритими конхами *. 
Над високим тетраконхо- 
вим об’ємом підноситься мо
гутній барабан, увінчаний ви
тягнутою вгору сферичною 
банею з главкою. А вже там 
піднято величезний позоло
чений хрест. Ефект стовпо- 
подібності, такий суттєвий 
на рівнині, де стоїть будівля, 
посилюється в інтер’єрі з 
його дивовижною акусти
кою: кожен найменший звук
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За деснянськими луками і старо
річищами видніють обриси древ
нього Чернігова.

немов злітає до самісінького 
неба.

Подібні тетраконхові 
центричні муровані храми 
мали велике поширення на 
Україні в другій половині XVIII 
століття; зустрінуться такі 
пам’ятки, шо прийшли до нас 
від італійського Відроджен
ня, і далі у нашій подорожі. 
Органічна цілісність леме- 
шівської церкви зіпсована 
прибудовою до західного
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порталу дзвіниці (1875 р.) 
з шатровим верхом.

Про цікаву історію села 
Лемеші розповість краєзнав
чий музей, який планується 
розмістити в приміщенні 
цієї пам’ятки архітектури, 
а також у ще одній цікавій 
споруді — меншій і молод
шій — земській початковій 
школі, побудованій у 1909— 
1910 роках у формах україн
ського модерну. Характерні

для цього стилістичного 
напрямку пропорції подібні 
до пропорцій народної архі
тектури. Схожі стилізовані 
вікна із зрізаними верхніми 
кутами, майолікові вставки 
тощо зустрінуться, крім 
Лемешів, і в Чернігові, і в 
Ніжині. До творчого викори
стання національних стилів у 
той час зверталися архітек
тори багатьох європейських 
країн...
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матеріальної культури. В IX 
сторіччі Сіверщина входила 
до складу Київської Русі.

А Чернігів — то ціла пое
ма, не менш цікава й значу
ща, ніж поема про Київ.

Чернігів — то давня ве
лич, давнє суперництво з 
Києвом, то власна глибока 
культура, традиції, стильові 
прийоми.

Виникнення Чернігова 
губиться в глибині віків. За

Ансамбль Троїцького монастиря. 
XVII— XVIII ст. Стор. 101.
Окраса Чернігівського Дитинця: 
Борисоглібський (перша половина 
XII ст.) і Спасо-Преображенський 
(30-ті рр. XI ст.) собори. Пам’ятки 
архітектури.

Срібні царські врата іконостаса 
з Борисоглібського собору. 
Початок XVIII ст.
Спасо-Преображенський собор.

археологічними даними, десь 
у VII—VIII сторіччях на пра
вому, високому березі Десни, 
так само, як у Києві, з’яви
лися городища давніх сло
в’ян. З тих городищ поступово 
виросло місто, перша пись
мова згадка про яке нале
жить до 907 року. Існує кіль
ка версій походження на
зви Чернігів: і згідно з попу
лярною легендою про князя 
Чорного і його доньку-кра- 
суню Чорну, або Цорну, і 
від імені першого, а ймовір
ніше, визначнішого поселен
ця на ймення Чернег, Черниг, 
Черніг. Уже на початку X 
сторіччя Чернігів за розмі
рами й значенням серед ін
ших руських міст поступався 
лише Києву.

...Досить довго за дорож
нім покажчиком «Чернігів» 
не зустрічається ознак ве
ликого міста; за деревами 
обабіч шосе — широкі зап
лави й соковиті луки — ті ж 
самі, що й сотні років тому, 
коли битий шлях петляв між 
озер та старорічищ, поволі 
наближаючи подорожнього 
до переправи через Десну. 
А там вже, на горі, височіли 
бані й дзвіниці церков черні
гівських. Тепер висока дамба 
й міст через Десну скороти
ли шлях до центра, та, крім 
старовинних храмів, обабіч 
них підноситься над горами 
труба теплоелектроцентра
лі — неминуча домінанта ве
ликого промислового міста.

Проминувши одно-дво- 
поверхову забудову чернігів
ського Подолу — Ліскови- 
цю, дорога йде узвозом попід 
валами старого Дитинця, що 
так і зветься в народі — Вал. 
Нагадуючи про минулі дні, 
грізно дивляться з Валу жер
ла дванадцяти чавунних ста
ровинних гармат XVII —
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початку XVIII століття, по
ставлених на стандартні ко
вані лафети кінця XIX сто
ліття з київського арсеналу. 
Гармати на Валу стали вже 
своєрідною «візитною кар
ткою» Чернігова, і зобра
ження гармати включено в 
сучасний герб міста.

Територія Валу — Кремль, 
або Дитинець,— ідеологіч
ний, адміністративний, гро
мадський центр древнього

Нартекс, фрагмент іконостаса і 
центральний неф Спасо-Преобра- 
женського собору.

Чернігова. Саме тут зосе
реджено і пам’ятки старо
давньої культури, оправлені 
в сучасне паркове оточення. 
1967 року в Чернігові ство
рено Державний архітектур
но-історичний заповідник, до 
якого увійшли численні па
м’ятки древнього міста Серед 
них ансамбль споруд XI— 
XIX століть на Валу.

Ось один з найдавніших 
архітектурних шедеврів XI

Чернігів 107



108 по історичних МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ РуС!

століття — Спасо-Преобра- 
женський (Спаський) собор, 
який почав будуватися у 
30-ті роки XI століття на 
кошти чернігівського князя 
Мстислава Володимировича 
Хороброго (похований у со
борі). Тринефний храм зве
дено з брил пісковику й плін- 
фи на вапняно-цем’янковому 
розчині. П’ять позолочених 
бань характерного давньо
руського малюнка увінчують

Колишній Колегіум. Пам’ятка 
архітектури. XVI— XVIII ст.
На виставці «Мистецтво Чернігів
щини XVII — початку XX ст.» 
у приміщенні Чернігівського Коле
гіуму.

споруду. За час свого існу
вання пам’ятка неоднора
зово зазнавала пошкоджень 
і руйнувань; після рекон
струкції кінця XIX— почат
ку XX століття її сучасний 
вигляд різниться від первіс
ного. З північного боку до 
нартексу * було прибудовано 
сходову вежу, а для симетрії, 
з південного на місці давньої 
хрещальні пізніше зведено 
другу вежу з таким само зо

лоченим верхом-конусом. В 
інтер’єрі, як і в Софії Київ
ській, хори влаштовано з трьох 
боків головного нефа. Особ
ливої урочистості надають 
приміщенню двох’ярусні ар
кади, прикрашені у нижньо
му ярусі мармуровими ко
лонами. В оздобленні собору 
було застосовано фресковий 
розпис, візерунчасті мозаїчні 
підлоги. Наприкінці XVIII 
сторіччя, згідно з новими
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смаками, поставлено позо
лочений та посріблений різь
блений барокковий іконостас 
роботи ніжинських майстрів.

Протягом свого життя па
м’ятка була не тільки го
ловним собором міста і кня
зівства, а й місцем, де вирі
шувались найважливіші по
літичні справи. 28 січня 1654 
року в Спаському соборі уро
чисто освячено договір про 
дружбу України з Росією.

За старим звичаєм, у соборі 
зберігалися зброя давньо
руських князів, бойові пра
пори козацьких полків Чер
нігівщини, прапори з’єднань 
народного ополчення 1812 
року, Чернігівського пол
ку — учасника Севастополь
ської оборони 1853—1856 
років.

Спадкоємно, від черні
гівського Спаського собору 
(пізніше — Спасо-Преобра-

женського), названого на 
честь відомого християнсь
кого свята, з яким пов’язу
валися звичайно видатні зви
тяжні вчинки та події в житті 
суспільства, згодом поши
рилася традиція такої назви 
на собори й монастирі в ба
гатьох містах України, зок
рема й у Новгороді-Сіверсь- 
кому, Путивлі, Прилуках — 
славних історичних центрах. 
До речі, головна вежа Мо

сковського Кремля, за куран
тами якої звіряє час вся 
країна,— Спаська.

У головній святині міста 
і землі Чернігівської, святині, 
що служила також за уси
пальницю, поховано, крім 
засновника собору князя 
Мстислава, також його дру
жину Анастасію, сина Єв- 
стафія, князів Святослава 
Ярославича та, як гадають 
дослідники, князя Ігоря Свя-
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тославича — одного з героїв 
«Слова о полку Ігоревім».

Ліворуч від Спасо-Пре- 
ображенського собору біліє 
не менш величний Борнео- 
глібський собор, вимурува- 
ний з міцної золотавої плін- 
фи у першій половині XII 
століття князем Давидом — 
Глібом Святославичем. Храм 
будувався як друга усипаль
ниця чернігівських князів на 
місці більш давньої — XI

Ікона «Коронування Марії» з 
Успенського собору Новгорода- 
Сіверського. XVIII ст. Виставка 
«Мистецтво Чернігівщини XVII — 
початку XX ст.».
Головний виставочний зал Коле
гіуму.

сторіччя — споруди. Це — 
однобанний тринефний шес- 
тистовпний храм, в архітек
турі якого з’явилося, на від
міну від сусіднього, кілька 
нових елементів оздоблення: 
горизонтальні аркатурні * 
смуги із збірних керамічних 
піварок, вертикальне члену
вання фасадів півколонами з 
різьбленими капітелями * так 
званого «звіриного стилю», 
що традицією сягає ще дале
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ких, а на той час близьких 
дохристиянських часів.

Видатним витвором юве
лірного мистецтва є срібні 
царські врата Борисогліб- 
ського собору, виготовлені 
на початку XVIII століття 
за наказом гетьмана І. С.Ма- 
зепи гданськими майстрами 
із срібного ідола, знайденого 
при ремонтних роботах 
1700—1702 років. У склад
ний малюнок акантового

стилізованого листя вишука
но закомпоновані традицій
ні три пари медальйонів із 
зображеннями князів Бо
риса і Гліба, Благовіщення 
і чотирьох євангелістів.

У соборі поховано видат
ного просвітителя XVII сто
ліття чернігівського архієпи
скопа Лазаря Барановича, 
ім’я якого буде згадано нами 
ще не раз.

За час свого існування
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собор зазнавав неодноразово 
пошкоджень, руйнувань, по
жеж і перебудов, і щоразу 
він набував нових рис. Зруй
новану під час Великої Віт
чизняної війни пам’ятку ре
тельно реставровано за про
ектом архітектора М. В. Хо- 
лостенка.

У приміщенні пам’ятки- 
музею, який розповідає про 
історію й архітектуру собо
ру, на хорах можна огляну

Кам’яниця Якова Лизогуба (пол
кова канцелярія). 1690-ті рр.
Будинок генерал-губернатора. 
Архітектор А. Д. Захаров. 1804 р. 
Тепер — Чернігівський історичний 
музей.

ти виставку «Художній ме
тал XVII — початку XX сто
ліття» з фондів Чернігівсько
го державного архітектурно- 
історичного заповідника.

Колись забудова на Валу 
була досить щільною, і між 
обома соборами й навколо 
них стояли князівські пала
ци, інші споруди. Після ор
динської навали 1239 року 
суспільне життя надовго зав
мирає на берегах Десни.

Відповідно до історичної 
долі краю формувалися й ар
хітектурні смаки після воз
з’єднання України з Росією. 
Взаємопроникнення, взаємо
збагачення культур братніх 
народів набуло особливого 
поширення на Лівобережжі 
саме наприкінці XVII— на 
початку XVIII століття. Про 
цей взаємозв’язок нагадує 
цікава будівля на Валу — 
Колегіум, що входила до
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складу споруд колишнього 
Борисоглібського монастиря. 
В архітектурному вирішенні 
самобутньої пам’ятки, яка 
складається з кількох, зведе
них у різні часи, частин 
(XVI—XVIII ст.), досить 
помітний вплив московсько
го зодчества — так званого 
«наришкінського барокко»; а 
висока вежа-дзвіниця (1700 
—1702 рр.) з церквою Іоанна 
Богослова (на четвертому

поверсі) своєю незвичною 
формою нагадує відому па
м’ятку XVI століття — 
церкву Іоанна Предтечі в 
підмосковному селі Дьяково. 
Характерними елементами 
оздоблення Колегіуму є по
лив’яні керамічні вставки. 
Колегіум, який часто назива
ли «чернігівською академі
єю», виник на базі слов’яно- 
латинської школи, заснова
ної Лазарем Барановичем, і

вважався визначним центром 
освіти й науки в краї.

На другому поверсі ко
лишнього Колегіуму діє по
стійна експозиція «Мистец
тво Чернігівщини XVII— по
чатку XX століття».

До часів величі Чернігова 
наприкінці XVII сторіччя на
лежить ще одна з найвизна
чніших пам’яток цієї доби — 
житловий будинок — кам’я
ниця Якова Кіндратовича

Лизогуба, або Чернігівська 
полкова канцелярія — уні
кальний зразок цивільної ар
хітектури (1690-ті рр.), роз
ташований тут-таки, на Валу. 
Пластичне оздоблення фа
садів — до краю насичене, 
життєрадісне й соковите, ніби 
співає на всі голоси про ве
лич, ратні заслуги й могутню 
заможність господаря кам’
яниці. Творчо використавши 
традиційно українську схе-



114 по історичних м істах  київської Русі Чернігів 115



116 ПО ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ к и їв с ь к о ї русі

му «хати на дві половини», а 
в декорі — елементи росій
ської архітектури барокко, 
зодчий ніби нагадує ними 
про вдячність Петра І чер
нігівському полковнику на
казному гетьманові Я. К. Ли- 
зогубу. Адже відзначився 
він зі своїми чотирма, а се
ред них і Чернігівським, ко
зацькими полками при штур
мі турецької фортеці Азов 
російською армією у 1696 
році.

Роль адміністративно- 
ідеологічного центру зберіга
лася за Валом-Дитинцем аж 
до недавнього часу. З огля
ду на цю обставину тут 
було споруджено ще у 1804 
році за типовим (тоді нази
вали — зразковим) проектом 
видатного російського зод
чого А. Д. Захарова трипо
верховий будинок генерал-

<І Катерининська церква. Пам’ятка 
архітектури. 1715 р.
Вид на колишній Єлецький монас
тир з Валу.

губернатора. Пофарбований 
за традиціями класицизму у 
біло-жовті кольори, з неод
мінно рустованим цоколем і 
чітким ритмом прямокутних 
вікон, будинок прикрашений 
на головному фасаді шести
колонним портиком дорійсь
кого ордера. Нині тут розмі
щено Чернігівський історич
ний музей, експонати якого 
згадуватимуться в нашій по
дорожі.

Чернігів 117

Неподалік стоїть колиш
ній будинок архієпископа, 
споруджений 1780 року і пе
ребудований на початку XIX 
століття,— також цікавий 
зразок цивільного зодчества 
тих часів. Головний фасад 
прикрашено величним шести
колонним виносним порти
ком іонійського ордера і три
кутним фронтоном.

У цьому ж кутку Дитин
ця до 1941 року стояв ко- Старовинні гармати на Валу.
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лишній будинок дворянських 
зібрань, побудований у 1859— 
1870 роках. Тут, у чудовому 
колонному залі, давалися ве
чори, ставилися спектаклі, 
діяв відомий самодіяльний 
театр під керівництвом 
О. В. Марковича та І. П. До
рошенка, виступали й 
Л. В. Собінов, М. К. Зань- 
ковецька та інші корифеї 
сцени. Збереглися фунда
менти й окремі приміщення 
підземної частини цієї пам’
ятки, яка буде відбудована 
для розширення музею. Не
подалік — скромний, вишу
кано граціозний пам’ятник 
О. С. Пушкіну (1900 р.) — 
монумент, що фактично за
початкував цілу низку па
м’ятників видатним людям у 
Чернігові, зокрема на Валу. 
Ось пам’ятник Т. Г. Шевчен
ку, пам’ятники на братських 
могилах героїв громадян
ської та Великої Вітчизняної 
воєн, «Партизанський ка
мінь» — пам’ятник на честь 
партизанського руху на Чер
нігівщині, що почався восени 
1941 року.

Давній військовій славі 
чернігівців присвячено па
м’ятник, збудований Лизогу- 
бами на протилежному від 
Дитинця (через узвіз) па
горбі,— Катерининську церк
ву (закінчено 1715 р.). Цей

Алея Героїв з пам'ятниками 
В. М. Примакову, В. О. Антонову- 
Овсієнку, Ю. М. Коцюбинському. 
1970— 1973 рр.

монументальний баштопо- 
дібний дев’ятикамерний п’я- 
тибанний храм, що повторює 
усталені прийоми народної 
архітектури дерев’яних цер
ков, нагадує за типом і 
стильовими особливостями 
Георгіївський собор київ
ського Видубицького мона
стиря. В інтер’єрі, розкри
тому у всю висоту, велич 
пам’ятки Слави відчутна в 
потоках світла, що ллється

згори через численні вікна 
м’яко й урочисто; шкода, 
що відсутнє первісне оздоб
лення (воно згоріло у 1941 
році). Нині в реставрованій 
пам’ятці розміщено Музей 
народного декоративно-при
кладного мистецтва: ми
лують око кролевецькі тка
ні рушники, ічнянські кахлі, 
волокитинська порцеляна, 
вироби сучасних майстрів 
Чернігівщини.
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І знов — перегук часів: від 
Катерининської церкви — 
свідка героїзму чернігівських 
козаків — веде в центр су
часного міста Алея Героїв з 
пам’ятниками славним чер
нігівцям — героям Жовтне
вої революції та громадян
ської війни В. О. Антоно- 
ву-Овсієнку, Ю. М. Коцю
бинському, В. М. Примако
ву, М. І. Подвойському, 
М. О. Щорсу, М. Г. Кропи

в’янському, герою Великої Віт
чизняної війни М. П. Кирпо
носу.

І вікова історія Чернігова 
проступає на кожнім кроці 
крізь силуети нових і нових 
споруд в найсучаснішому 
оточенні...

Саме так, древньою свя
тинею, височить порослий 
одвічними травами курган 
Чорна могила (ріг вул. Про
летарської та Воровського).
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Існує легенда, що тут похо
вано засновника міста князя 
Чорного. А при розкопках 
які здійснив у 1872—1871 
роках відомий російський 
археолог, уродженець Чер
нігівщини Дмитро Якович 
Самоквасов (1843—1911 рр.). 
виявлено цікаві знахідки ма
теріальної культури X сто
річчя.

Після досліджень на вер
шині кургану встановлено 
сірий гранітний обеліск, 
увінчаний стилізованим шо
ломом древнього воїна.

Напроти Чорної могили, 
в районі, що здавна зветься 
Третяк, розташований коли
шній Єлецький монастир. В 
центрі — величний Успен
ський собор (XII ст.), який 
довгий час завдяки доверше
ній архітектурі був своєрід
ним еталоном для споруд
ження інших храмів на Русі. 
Це тринефний шестистовп- 
ний та центральнокупольний 
храм із своєрідно вирішеним 
нартексом і вбудованою хре- 
щальнею. Особливої урочи
стості надають собору, крім 
дійсно великих розмірів та 
можливості вільно оглянути 
його з далекої відстані, суво
ра велич простих, ясних мас, 
розчленованих могутніми 
півколонами, накладеними 
на пілястри. Видовжені вікна 
і гладінь білих стін, лише 
один раз по висоті прокреслена 
легкою стрічечкою аркатури, 
посилюють враження підне
сеності, стрімкого руху вгору 
всієї маси будівлі.

У другій половині XVII 
сторіччя, після визвольної 
війни, зазнав оновлення й 
Успенський собор: центра
льну баню було реконструйо
вано в дусі українського ба- 

Курган Чорна могила (X ст.) з рокко, а ще три нові, такі ж 
пам’ятним обеліском (1873 р.) багатоярусні бароккові, з’я-
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вилися над вівтарем та по 
кутах нартекса.

Подібна за обрисами гру
шоподібна баня увінчала і 
36-метрову восьмигранну 
надбрамну дзвіницю, яка ма
ла й оборонне призначення 
(1670—1675 рр.).

У просторому, висотно 
розкритому і яскраво освіт
леному численними вікнами 
інтер’єрі Успенського собору 
частково збереглися первісні

фрески. За давньою тради
цією, в соборі поховано ге
нерального обозного, черні
гівського полковника В. К. 
Дуніна-Борковського. А зов
ні, вздовж південної стіни 
славетні Лизогуби прибу
дували родову усипальницю- 
каплицю з характерними ри
сами барокко й відповідним 
меморіальним написом,— не 
кожен мав честь поховання 
біля такої святині.
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Дзвіниця Єлецького монастиря. 
Пам’ятка архітектури. 1670— 
1675 рр.
Успенський собор Єлецького мо
настиря (XII ст.) з усипальницею 
Лизогубів (1698 р.). Пам’ятка 
архітектури.

Серед інших споруд ан
самблю слід відзначити де
рев’яний будиночок насто
ятеля монастиря Феодосія 
Углицького (1688 р.) — уні
кальну пам’ятку цивільного 
зодчества, палатний корпус 
та три братських корпуси ке
лій (XVI—XVII ст.). Один з 
них — північний — оздобле
но профільованою червоною 
цеглою з білими швами роз
чину — такою звично черні
гівською технікою. Корпус 
келій «набрано» з кількох 
блоків, кожен з яких являє 
«хату на дві половини».

А під Єлецькою горою 
ховається ще багато таєм
ниць — давніх і недавніх — 
у частково досліджених пе
черних лабіринтах.

Неподалік Єлецької го
ри підносяться над Ліскови- 
цею мальовничі Болдині го
ри — заповідний комплекс 
природи і старовини. Сюди 
можна прийти, спустившись 
давньою вуличкою вздовж 
монастирських мурів у до
лину — на вулицю Льва Тол
стого. Завернувши праворуч, 
невдовзі побачимо панораму 
величного пагорба з обеліс
ком Слави нагорі.

Біля підніжжя Болдиних 
гір — меморіал Слави радян
ським воїнам, партизанам і 
підпільникам, створений на 
честь Перемоги радянського 
народу в Великій Вітчизня
ній війні (1986 р.). Головною 
скульптурною групою мемо
ріалу є композиція з чоти
рьох бронзових постатей: 
чернігівський партизан і під
пільниця, червоноармієць і 
древньоруський воїн — з ме
чем, щитом і списом. На п’я
ти стелах рожевого грані
ту — бронзові рельєфні кар
тини, що розповідають про 
ратні подвиги чернігівців усіх

Чернігів
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В інтер'єрі ІЛЛІНСЬКОЇ церкви.
Іллінська церква. Пам’ятка архі
тектури. XII— XVII ст.
Інтер’єр церкви Феодосія Антоніє-
вих печер.

часів: від «Слова о полку Іго
ревім» до Великої Вітчизня
ної війни включно.

Від цього урочистого міс
ця ведуть нагору 120 сходи
нок, і там, на відкритому з 
трьох боків майданчику, ви
сочить над могилою Невідо
мого солдата тригранний обе
ліск Слави...

...Восени 1941 року жите
лька села Котів на Черні
гівщині поховала червоноар-
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мійця, що поліг у недавньому 
бою. Особу його встановити 
не вдалося, і 1967 року прах 
воїна перенесено на краєчок 
Болдиних гір, де запалено 
Вічний вогонь. Відтак давня 
чернігівська традиція курга
ну й вогню продовжилася в 
наш час.

Ця обставина набуває 
особливо символічного зна
чення, коли бачимо одразу ж 
за обеліском Слави величний
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курган Гульбище. Тут архео
логи виявили поховання 
воїна-чернігівця з найбіль
шим із досі знайдених у нас 
мечів, датувавши знахідку 
X століттям!

А на самому плато Бол- 
диних гір («болд» старо
слов’янською мовою озна
чає дуб), попід деревами й 
травичкою розташовується 
унікальне, величне кладови
ще тисячолітньої давнини —

Меморіал Слави радянським вої
нам, партизанам і підпільникам. 
Фрагменти. Скульптор Ю. М. Ло- 
ховинін, архітектор М. В. Чернов. 
1986 р.

десятки курганних могильни
ків. Видовище незабутнє!

На південному схилі Бол- 
диних гір скромненько тісни
ться старовинний колишній 
Іллінський монастир. Найда
вніша його частина — то Ан- 
тонієві печери (1069 р.) з 
трьома підземними церквами 
та системою галерей. Вони 
не схожі на Київські лавр
ські печери — приміщення 
тут вищі, гранчасті, а не «пе
черні», оформлені в стилі ук
раїнського барокко: не ви
стачає тільки вікон і денного 
світла. Загальна довжина цих 
печер сягає 315 м.

Біля входу в печери — 
церква Іллі Пророка, зведена 
ще наприкінці XII сторіччя, 
відновлена 1649 року коштом 
чернігівського полковника 
Стефана Подобайла і розши
рена у XVIII сторіччі. Так 
утворилася звична для тих 
часів, але напрочуд маленька 
затишна церковка — триді- 
льна, з трьома щільно-щі
льно поставленими, сильно 
видовженими вгору двох’ярус
ними барокковими банями. 
Пам’ятка архітектури є рід
кісним зразком однонефного 
безстовпного спочатку одно- 
банного храму.

Поруч з Іллінською цер
квою скромно височить неве
лика триярусна дзвіниця, 
побудована в добу архітек
турного «історизму» (1908— 
1910 рр.). Дещо спрощена 
псевдобароккова баня вдало 
наближається до мальовни
чих форм верхів сусіднього 
храму.

Неподалік — через ін
ший яр, що прорізує масив 
Болдиних гір, здіймаються 
величні будівлі Троїцького 
монастиря — одного з най
цінніших бароккових архі
тектурних ансамблів Украї-
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ни, заснованого 1677 року 
з ініціативи Лазаря Барано- 
вича. За задумом, цей заклад 
мав стати ще однією опорою 
в боротьбі проти католициз
му в складній політичній си
туації другої половини XVII 
століття.

Для розробки проекту й 
керівництва будівельними 
роботами запросили відо
мого німецького архітектора 
Йоганна Баптіста, виховано-

Пам’ятник на могилі Л. І. Глібова. 
1939 р.
Троїцький собор. Пам’ятка архі
тектури. Архітектор Й. Баптіст. 
1679— 1695 рр.

го, звичайно, на традиціях 
західноєвропейської архі
тектури. Отож Троїцький 
собор (1679—1695 рр.) — 
видатний твір кам’яного бу
дівництва Лівобережної Ук
раїни в стилі барокко — 
шестистовпний, первісно — 
семибанний, побудовано з 
урахуванням як давньорусь
ких звичаїв, так і україн
ських та західноєвропей
ських традицій. Чітка дина
мічність силуету, розчле
нованість та деяка подріб
неність масивів, насиченість 
інтер’єра Троїцького собору 
деталями стали загалом тим 
новим, що мало згодом роз
виток у стилістичних при
йомах українського барокко.

За монастирським звича
єм, на південь від собору 
стоїть трапезна з Введен- 
ською церквою (1677—1679 
рр.) — теж цікава пам’ятка 
українського барокко. Тра
пезна ця, найбільш принадна 
й затишна монастирська 
споруда, витягнута в плані 
згідно з призначенням при
міщень — молитовня, обід
ній зал, поварня, комора, 
пекарня тощо. Фасад будівлі 
розроблено із застосуван
ням уже знайомої по будинку 
Лизогуба, соковитої гри світ- 
лотіней. Проте трапезна — 
ранній зразок, до того ж спо
руда монастирська, і тому 
декор тут стриманіший.

Величезне господарство, 
яким був Троїцький мона
стир, знайшло своєрідний від
биток і в доборі монастир
ських споруд: будинок архіє
рея (1750 р.), келії (XVII— 
XVIII ст.), консисторія, дру
карня, каплиці родовитих 
чернігівських людей, нареш
ті, монументальна п’яти- 
ярусна дзвіниця над в’їзною 
брамою (1771 —1775 рр.) —
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Деталі декору дзвіниці та наріжна 
вежа огорожі Троїцького монастиря.
Дзвіниця Троїцького монастиря. 
Пам’ятка архітектури. 1771 —
1775 рр.

висотна домінанта всього ан
самблю. Важкий цоколь з 
аркою-брамою зміцнено во
лютами *-контрфорсами, а 
згруповані по кутах колони, 
згідно з умовами міцності й 
виразної довершеності, змен
шуються вгору. Розташована 
на краю узвишшя, добре по
мітна з усіх найвіддаленіших 
точок Задесення, дзвіниця 
разом із собором вражає мо
гутністю й величчю. У порів
нянні з Великою дзвіницею 
Києво-Печерської лаври або ж 
з Козелецькою дзвіницею, 
теж оздобленими згруповани
ми колонами, чернігівська 
висотна домінанта хоч і важ
кувата, проте цілком відпо
відає всьому ансамблю.

Велич і багатство мона
стиря підкреслюють і обо
ронні мури з мальовничими 
барокковими наріжними ве
жами, дві з яких збереглися.
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Троїцький монастир має 
повну назву: Троїцько-Іллін- 
ський, як єдине ціле з сусід
нім давнім Іллінським мо
настирем. А біля почесної 
південної стіни Троїцького 
собору — надгробок відо
мого українського поета-бай- 
каря Л. І. Глібова (1827— 
1893 рр.). Понад тридцять 
років прожив він у Чернігові, 
викладав у чоловічій гімна
зії, завідував земською дру

Меморіальний парк на Болдиних 
горах.
Пам'ятник на могилі М. М. Ко
цюбинського. Скульптори Ф. А. Ко
цюбинський, С. С. Андрійченко, 
архітектор Я. Ф. Ковбаса. 1955 р.

карнею, звідки вийшло в світ 
чимало гарних книжок. Н? 
території монастиря привер 
тає увагу і родовий склеь 
де 1902 року поховане 
Г. С. Щербину, відомого вче
ного і дипломата.

На тих же священну 
Болдиних горах — некр  ̂
поль. Тут, неподалік Іллін- 
ської церкви, поховано відо
мого українського фолькло 
риста й етнографа О. В. Мар

ковича (1822—1867 рр.), чо
ловіка видатної української 
і російської письменниці 
Марко Вовчок. Кілька років 
подружжя жило у Чернігові 
та на Чернігівщині. Вони 
збирали фольклорний мате
ріал та видали записи сотень 
народних пісень.

А край сусіднього урви
ща, під старезним дубом,— 
могила класика української 
літератури, громадського дія-
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Вітальня в Меморіальному бу- 
динку-музеї М. М. Коцюбинського.
Літературний музей М. М. Коцю
бинського. Архітектор Ю. М. Дмит
ру к. 1983 р.
У залах Літературного музею 
М. М. Коцюбинського.

ча, революціонера-демократа 
Михайла Михайловича Ко
цюбинського (1864—1913 рр.); 
поруч — могила його дру
жини Віри Устимівни.

1898 року Коцюбинські 
придбали у Чернігові неве
личкий одноповерховий бу
диночок і оселилися в ньому 
назавжди. Тут письменник 
написав і кращі свої твори: 
«Фата моргана», «Тіні забу
тих предків», «Дорогою ці-
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ною», «В дорозі» та багато 
інших. У домі Коцюбинсь
ких панувала творча, дружня 
атмосфера, щопонеділка зби
ралася революційно настроє
на місцева інтелігенція. В 
цьому будиночку провели юна
цькі роки син письменника 
Юрій Михайлович Коцю
бинський (1896—1937 рр.) — 
у майбутньому учасник штур
му Зимового палацу, член 
ЦК КП(б)У, дипломат, ви

датний радянський держав
ний і партійний діяч, і зять 
письменника Віталій Марко
вич Примаков (1897—
1937 рр.) — майбутній герой 
громадянської війни, один із 
засновників славного Черво
ного козацтва України. В па
м’ять про обох видатних рево
люціонерів на будиночку при
кріплено меморіальну дошку.

Від 1934 року у будинку Ко
цюбинських — меморіальний
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Будинок колишнього Інституту фі
зичних методів лікування (тепер — 
поліклініки № І ). Пам’ятка архі
тектури. Архітектор І. М. Яку
бович. 1912 р.
Будинок колишнього державного
банку (нині — міськради). Пам’ят
ка архітектури. 1908 р.

музей письменника, а 1983 
року гостинно відчинила две
рі найсучасніша триповер
хова музейна будівля, в якій 
розгорнуто літературну екс
позицію, присвячену М. М. Ко
цюбинському. Тут завжди 
людно, не вщухає потік ша
нувальників творчості видат
ного письменника...

І знов — чернігівські ву
лиці з їх численними пам’ят
ками.

Ось у давньому Пред- 
градді невеличка Воскресен- 
ська церква (1772—1779 рр.) 
з дзвіницею, збудована, як 
вважається, учнями І. Г. Гри- 
горовича-Барського. Це вже 
знайомий за Лемешами тип 
центричного, але не тетракон- 
хового храму: до квадрат
ного основного ядра приєд
нуються теж квадратні ниж
чі об’єми, утворюючи в пла
ні хрест. Цікавим зразком
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Воскресенська церква. Пам’ятка 
архітектури. 1772— 1779 рр.
Будинок колишнього дворянсько- 
селянського земельного банку 
(нині — обласної бібліотеки імені 
В. Г. Короленка). Пам’ятка архі
тектури. Архітектор О. І. Фон- 
Гоген, інженер Д. Д. Афанасьев. 
1910— 1913 рр.
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пізнього барокко є мурована 
дзвіниця Воскресенської цер
кви, споруджена тоді ж, на
прикінці XVIII сторіччя. В її 
пластичних обрисах і декорі 
також вгадується рука ви
датного українського зодчого.

Продовжимо знайомство 
з пам’ятками старовинного 
міста.

Пошуки нових архітек
турних форм і образів на

Будинок колишнього губернського 
земства (тепер — облвиконкому). 
Пам'ятка архітектури. 1908—
1910 рр.
Залізничний вокзал. Архітектори 
А. І. Лоскутов, Г. І. Гранаткін. 
1950 р.
Обласний музично-драматичний 
театр імені Т. Г. Шевченка. Архі
тектори С. Д. Фрідлін, М. А. Ліб- 
ман, С. П. Тутученко. 1958 р.
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зламі XIX—XX століть, що 
поширилися по всій Європі, 
позначилися й у Чернігові. 
Проте тут не знайшов при
тулку «чистий» модерн, а на
томість з’явилося кілька ці
кавих за образними вирі
шеннями й деталями гро
мадських будівель у народ
ному стилі: колишні школа 
№ 6 імені М. В. Гоголя (те
пер Інститут удосконалення 
вчителів), дворянсько-се

лянський земельний банк 
(тепер обласна бібліотека 
ім. В. Г. Короленка) тощо. В 
оздобленні фасаду будинку 
Інституту фізметодів ліку
вання (тепер поліклініка 
№ 1) вдало застосовано тра
диційне для давньоруської, 
зокрема й чернігівської, архі
тектури використання двох 
кольорів — білого й червоно
го. Неокласицизм, як проти
вага модерну тих часів, добре
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виражений в архітектурі офі
ційних будинків: губернсько
го земства (тепер облвикон
ком), державного банку (те
пер міськрада); форми го
тики помітні в архітектурі 
вілли (тепер Інститут мікро
біології) та колишнього Іс
торичного музею по вулиці 
Шевченка. Цікавих і різно
манітних будівель багато в 
місті над Десною, і майже 
кожна з них пов’язана з до
лею видатних діячів нашої 
історії та культури.

Страшних втрат зазнав 
Чернігів під час Великої Віт
чизняної війни — численні 
братські могили на всіх кла
довищах і в урочищах нага
дують сьогодні про людські 
жертви; в згарищах і руїнах 
лежав центр. Від прямого 
влучення важкої авіабомби 
постраждала дорогоцінна 
пам’ятка кінця XII— почат
ку XIII сторіччя П’ятницька 
церква, побудована, ймовір
но, видатним древньорусь- 
ким зодчим Петром Мило- 
нєгом. Ця перлина чернігів
ського зодчества, добудову
вана й перебудовувана впро
довж століть, опинилася перед 
загрозою повної загибелі. Та 
сталося диво: завдяки праце
любності, громадянській сві
домості, нарешті, просто 
життєвому подвигу видатного 
радянського архітектора-рес-

ГГятницька церква. Пам’ятка архі
тектури. Кінець XII — початок 
XIII ст. Реставрація 1962 р. 
Архітектор П. Д. Барановський.

тавратора П. Д. Барановсь- 
кого унікальна споруда була 
не тільки піднята з руїн, але й 
відновлена в первісних фор
мах, без нашарувань XVII— 
XVIII сторіч. Пам’ятка нале
жить до типу чотиристовп- 
них, триабсидних та одно- 
верхих храмів, поширених у 
XII сторіччі. Однак співвід
ношення розмірів основних 
об’ємів і барабана, перехід 
від площин стін до барабана 
за допомогою триярусних 
арок-закомар * і піварок-арк- 
бутанів * надають будівлі, 
зведеній з червоної плінфи, 
динамічного, компактного та 
енергійного вигляду. Довер
шена всефасадюсть споруди, 
поєднана з пластичністю її 
форм, з простотою просторо
вого вирішення, посилює вра
ження величності й мону
ментальності загалом неве
личкого храму.

У тому ж сквері, де стоїть 
П’ятницька церква,— дуже 
скромний, дещо немасштаб- 
ний до оточення пам’ятник 
Б. Хмельницькому (1956 р.).

На місці зруйнованих 
центральних кварталів Чер
нігова протягом першого по
воєнного десятиріччя за но
вим генеральним планом 
здійснено забудову з улюбле
ним у той час парадним 
бульваром, із застосуванням 
в оформленні фасадів нових 
будинків спрощених форм 
українського барокко як згад
ки про минуле історичного 
міста. Цікавою пам’яткою 
повоєнної відбудови є новий 
чернігівський залізничний 
вокзал (1948—1950 рр.) — 
монументальний, репрезен
тативний, виконаний в дусі 
місцевих традицій з актив
ним використанням архітек
турних форм «наришкінського 
барокко».
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Універмаг і кінотеатр «Дружба». 
Архітектор П. Юзефович. 1974 р.
Готель «Градецький». 1983 р.

Однією з останніх пам’я
ток претензійно-помпезної 
архітектури кінця 40-х — 
50-х років XX століття ли
шився в Чернігові будинок 
Обласного музично-драма
тичного театру імені Т.Г. Шев
ченка (1958 р.), звернений 
врочистою колонадою голов
ного фасаду до площі імені 
В. В. Куйбишева. Тут, на пло
щі, збереглася як пам’ятка 
клінкерна бруківка двох ко
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льорів, що вкривала колись 
весь шлях на Київ.

Знайомство з містом, з 
його пам’ятками історії та 
архітектури спонукає до по
рівнянь, аналізу баченого.

Багатоповерхова забудо
ва житлових масивів Черні
гова, здійснювана останніми 
десятиріччями, вирішує ве
личезні соціальні проблеми, 
проте й тут, на берегах Дес
ни,— одноманітна й неви

разна. Поодинокі громадські 
будівлі все ж позначені інди
відуальністю. Це — Палац 
піонерів та школярів імені 
О. М. Горького (1972 р.), 
універмаг і кінотеатр «Друж
ба» (1974 р.), готель «Гра
децький» (1983 р.) тощо.

Шлях із Чернігова веде 
нас вулицею Шевченка че
рез річку Стрижень, на схід, 
далі — в глиб Сіверської зем
лі.
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Ранок над річкою Снов. 
Седнівський краєвид.

давньому церковищі. Одна — 
крихітна, трикамерна, одно- 
банна Казанська церква, по
будована у XVIII сторіччі в 
аскетичних прямокутних 
формах, друга ж, Вознесен- 
ська,— казенної сухої архі
тектури, напевно, твір єпар
хіального архітектора кінця 
XIX століття. Храми такого 
типу споруджувались за аль
бомами зразків, заміняли, як 
правило, попередні, народні
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будівлі, в кожній деталі по
мітний високий професіона
лізм і проектувальника, і бу
дівельника, але відсутня щи
ра відвертість, така властива 
народній творчості.

Але ж краєвид в Улянів- 
ці — чарівний: старорічище, 
озера, острови, високі дерева 
з цілими колоніями лелек...

Серед такої мальовничої 
краси височить і дерев'яна 
церква, побудована, ймовір

но, тим же зодчим в сусід
ньому селі КИСЕЛІВКА, що
лежить трохи вище гирла 
Замглаю.

За 12 кілометрів на схід 
від Чернігова — поворот лі
воруч, на Городню. Дорога 
біжить через ліси, поля, і ще 
за 8 кілометрів — покажчик 
СЕДНІВ, а поруч — курган, 
далі другий, третій...

Наприкінці минулого сто
ліття навколо Седнева вис о-
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чіло 74 великих та близько 
290 малих курганів. Розко
пки, розпочаті в той час ар
хеологом Д. Я. Самоквасо- 
вим, та подальші досліджен
ня радянських вчених дали 
можливість датувати найбільш 
ранні поселення та похован
ня в Седневі добою бронзи, 
потім — скіфськими часами, 
далі — ранньослов’янськими. 
Сіверське поселення VIII — 
IX сторіч називалося Сно- 
вейськом, Сновськом, і впер
ше воно згадується під 1068 
роком у «Повісті временних 
літ» у зв’язку з битвою Свя
тослава Ярославича з полов
цями під Черніговом; незва
жаючи на чотирикратну чи
сельну перевагу ворогів, Свя
тослав зі своїм тритисячним 
загоном переміг половців: «І 
так побив він їх, а другі пото
пилися в Снові...»

Лелеки — неодмінні супутники 
нашої подорожі.
Седнів. «Під гаєм в’ється річень
ка...»

Отже, виняткова зруч
ність цього місця з родючи
ми землями, густими лісами, 
широкою заплавою, розкіш
ними луками та високою кру
чею над річкою Снов здавна 
принаджувала людину. До 
того ж поселення лежало на 
битому шляху до міст Смо
ленська та Стародуба, як
раз на відстані денного пе
реходу від Чернігова.

У центрі сьогоднішнього 
селища міського типу Сед- 
нева застиг у скорботній 
тузі бронзовий червоноармі- 
єць над братською могилою 
96 воїнів 14-ї стрілецької ди
візії 7-го гвардійської о кава
лерійського корпусу 61-ї ар
мії, що полягли у боях за 
визволення Седнева від ні
мецько-фашистських загар
бників 20—21 вересня 1943 
року. Поруч височить обе
ліск пам’яті 168 седнівців, 
що загинули на фронтах Ве
ликої Вітчизняної війни: дов
гий перелік імен, цілі родинні 
клани. Тут завжди квіти. І 
так у кожному селі, селищі, 
містечку, місті на нашому 
шляху: жива пам’ять про
найстрашнішу з воєн...

А за дахами яскраво роз
фарбованих за стійкою міс
цевою традицією будиночків 
з ажурними наличниками й 
димарями проглядає могут
ня баня старої будівлі — точ
ний орієнтир колишнього 
центру. Там, на широкому й 
похилому на всі боки май
дані давнього торговиська, 
бачимо огрядну муровану 
церкву (1690 р.), трохи ліво
руч — стрункий силует де
рев’яного храму. Ця триді- 
льна, прикрашена різьблен
ням церква, побудована у 
XVIII столітті, вважається 
одним з кращих творів ук
раїнської народної архітек-
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Седнів. Георгіївська церква. 
Пам’ятка архітектури. XVIII ст.
Седнів. Вечірня зоря.

тури. Вона стоїть на найста
рішому седнівському городи
щі, з трьох боків оточеному 
крутими схилами до ярів та 
річки. Назва — Георгіївська, 
або Юр’єва,— вказує на ве
лику давність існування 
церков на цьому місці, 
оскільки звичай освячення 
храмів у такі суто грецькі 
імена сягає ще доордин- 
ських часів. Спадковість 
тут непорушна, а сам Ге
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Великій Вітчизняній війні 
1941 —1945 рр.». Недаремно 
й Георгій Змієборець був 
зображений на державному 
гербі Росії, а також на гербі 
міста Москви. Отож і в 
Юр’євій церкві висвячувало 
зброю перед військовими по
ходами козацтво Седнівськоі 
сотні Чернігівського полку в 
XVII — XVIII століттях.

Топографія городища до
сить ясно дає можливість

оргій (Юрій) Змієборець 
завжди символізував воїн
ську звитягу захисників рід
ної землі. Недаремно найпо- 
чесніша військова відзнака и 
старі часи — Георгіївський 
хрест, або відзнака Військо
вого ордена, мав оранжево- 
чорну стрічку (полум’я й по
рох), яка перейшла у спадок 
радянському солдатському 
ордену Слави та медалі «За 
перемогу над Німеччиною у

уявити контури древнього 
укріплення та віддати належ
не кмітливості предків. Десь 
у XV столітті вони витрима
ли найтривалішу облогу 
кримських татар. Не здолав
ши тривалого опору захис
ників, вороги пішли геть у 
Дике поле — місця кочувань, 
прозвавши сновичан «седня- 
ми». І містечко з XVI століття 
прибрало назву Седнів.

З кінця XVII сторіччя
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воно належало заможній ко
зацькій старшині з родини 
Лизогубів. Ознаки їхньої сла
ви та величі, знайомі по Чер
нігову, збереглися й у Сед- 
неві — у неофіційній, поза
міській приватній резиденції. 
Тут, серед укріпленого горо
дища, на горбі проти Юр’євої 
церкви Яків Лизогуб звів 
1690 року муровану з черво
ної цегли та потиньковану 
церкву-усипальницю, присвя-

Седнів. Кам’яниця Лизогубів. 
1690 р.
Седнів. Воскресенська церква 
(1690 р.) і дзвіниця (XIX ст.) 
Пам’ятки архітектури.

чену спершу Різдву Богоро
диці, пізніше перейменова
ну на Благовіщенську, потім 
на Воскресенську. її вираз
ний силует з одною навди- 
вовиж могутньою, схожою 
на вежу главою над серед- 
хрестям, з широко випроста
ними раменами * хрещатого 
плану нагадує погруддя гі
гантського казкового лицаря, 
що ніби виростає з гори над 
Сновом. Ця пам’ятка — один 
із ранніх зразків українсько
го барокко на Лівобережній 
Україні.

У сутеренах Воскресен- 
ської церкви протягом сторіч 
ховали Лизогубів. Сталі па
раметри повітря в підземел
лі, в сухих лесових грунтах 
сприяли природній муміфі
кації мерців, похованих у ве
ликих дубових і соснових 
прямокутних домовинах. Це 
явище в 1920-х роках при
вернуло увагу вчених і стало 
доречним прикладом у во
йовничій антирелігійній про
паганді, яка розгорнулася на 
початку 30-х років. Викри
ваючи з науково-атеїстичних 
позицій природу таємничої 
«святості» нетлінних мощей 
в лаврських печерах, пра
цівники Києво-Печерського 
державного історико-куль- 
турного заповідника виріши
ли музеєфікувати одне із се- 
днівських поховань Лизогу
бів, яке й досі експонується 
на постійно діючій виставці 
«Історія лаврських печер» у 
Києві.

Незрівнянно ціннішим є 
інший експонат з цієї ж 
церкви — в Чернігівському 
історичному музеї. Це — 
Євангеліє в срібному позоло
ченому окладі, майстерно ви
конане, ймовірно, чернігів
ським ювеліром, з дарчим 
написом, зробленим спеці-
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ально для седнівської церкви 
її фундатором: «...их царь- 
ского пресветлого величества 
воска запорозкого чернігов- 
ского полковника его ми
лости пана Якова Лизогуба» 
й датоване «рок. 1692 мца 
Септеврія, 21 дня».

Двох’ярусна цегляна дзві
ниця перед західним фаса
дом побудована вже в XIX 
сторіччі. З протилежного бо
ку, за вівтарною абсидою

Воскресенської церкви біліє 
вгрузлий в землю вапняковий 
хрест. Сіре моховиння май
же цілком вкриває його по
верхню, і можна лише розі
брати обов’язкові «ИН—ЦИ» 
(Ісус Назаретянин — Цар 
Іудейський) над символічним 
зображенням хреста на Гол
гофі, далі ім’я або прізвище 
Яроша... та рік, вибитий за 
давнім звичаєм літерами 
(1650 р.).

Неподалік, звернена фа
садом до сходу сонця,— біла 
кам’яниця під двосхилим да
хом, з округлими хрестовими 
вікнами в трикутних фронто
нах на торцях. Проста, схо
жа на велику традиційну «ха
ту на дві половини», але 
менша від чернігівської кам’
яниці, одноповерхова спору
да з глибокими сутеренами 
та ганком у центрі зведена 
одночасно з церквою —1690

року. Чи не тут зупинявся й 
Петро І, гостюючи 1708 року 
в Седневі, у Якова Юхимо
вича Лизогуба — онука ге
роя Азова Я. К. Лизогуба?.. 
Генеральний бунчужний, по
тім генеральний обозний 
Я. Ю. Лизогуб (1675—1749 
рр.) — один із укладачів 
збірника норм українського 
феодального права, цікавої 
пам’ятки української істо
рії — «Права, за якими су-
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диться малоросійський на
род».

А мальовничу вежу над 
ганком із зубцями й стріл
частими готичними віконе
чками кам’яниця одержала 
вже в часи захоплення ро
мантизмом. Ішли 30-ті роки 
XIX сторіччя, коли в Седнів 
переїхали на постійне про
живання брати Андрій Іва
нович та Ілля Іванович Ли- 
зогуби.

Старший, І. І. Лизогуб 
(1787—1867 рр.), довго слу
жив у війську, брав участь у 
Вітчизняній війні 1812 року, 
був ад’ютантом М. Г. Рєпні- 
на-Волконського і в званні 
полковника вийшов у від
ставку. Стара седнівська осе
ля уявлялася вже надто тіс
ною, і садиба одержала даль
ший розвиток уздовж гори 
над Сновом. Для сполучення 
з новою ділянкою прокопано 
давній вал сновського горо
дища, а через рів перекинуто 
невеличкий місток, побудова
ний на честь перемоги Росії 
над Наполеоном. Парк нової 
садиби, згідно з тодішньою 
модою, теж прибрав риси ро
мантичності: стали в пригоді 
і мальовничі краєвиди За- 
снов’я, і старезна п’ятсот
річна (на тепер) липа-гіа- 
тріарх, з’явилася мурована 
«руїна», дуже доречними ви-

Седнів. Альтанка-ротонда над
Сновом. Перша половина XIX ст.

явилася вал з ровом, а в 
кінці валу, що виходить на 
крутосхил до річки, вмуро
вано просто в земляну товщу 
неодмінний у романтичних 
парках таємничий грот зі 
входом, колись декорованим 
під «морське дно» місцевими 
річковими черепашками. В 
склепінні — круглий отвір, а 
в бік Снову — невелике вік
но, обрамоване на фасаді 
пілястрами.

Садибний будинок (перша 
половина XIX ст.) — одно
поверховий, з характерними 
рисами еклектичної архітек
тури: з двома ризалітами * 
по боках та півкруглим ерке
ром * у центрі звернутого до 
річки фасаду, з подрібнени
ми деталями оздоблення. Бу
динок стоїть паралельно схи
лу, ніби продовжуючи істо
ричну вісь роду — від церкви 
та кам’яниці.

З горішнього плато сади
би вільними для огляду лиша
лися далі заріччя, не затулені 
дикорослими деревами. Всі 
споруди в маєтку теж ніби 
підкреслюють принадність 
мальовничого краєвиду, яким 
так любили милуватись го
сподарі: і вежа над ганком 
кам’яниці, і грот, і еркер пан
ського будинку орієнтовані 
саме на схід, в бік річки. А 
ще одна оглядова точка схо
вана, як сюрприз — трошки 
нижче краю урвища. Там, на 
невеличкому уступі, стоїть 
білоколонна альтанка-ротон
да, одна з таких, які в роман
тичних парках звалися зви
чайно «храмом дружби» і 
правили за місце замріяної 
самотності, побачень та пое
тичного натхнення.

Отож саме в седнівській 
альтанці, з якої колись від
кривався мальовничий крає
вид, і народилися широко
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знані тепер рядки, що стали 
народною піснею:

Стоїть гора високая, 
Попід горою гай,
Зелений гай, густесенький, 
Неначе справді рай.

Під гаєм в’ється
річенька...

Як скло вона блищить; 
Долиною зеленою 
Кудись вона біжить.

Цим віршем поетично 
змалював місцевий краєвид 
1859 року Л. І. Глібов. Він 
часто гостював у Седневі.

Освічені господарі розу
мілися й кохалися в мистец
тві, перебували в дружніх 
стосунках з відомими худож
никами доби. Молодший — 
А. І. Лизогуб (1804—1864 рр.) 
сам був здібним маляром- 
аматором і до родової церк- 
ви-усипальниці написав «міс-
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цеві» ікони Спасителя і Різд
ва Богородиці. Іконостас, 
крім того, прикрашали ікона 
«Тайна вечеря» — робота іс
панського живописця XVII 
століття X. Рібери, ряд ікон, 
виконаних італійським мит
цем XVII століття К. Дольчі, 
та твори Рафаеля, Маротті 
в копіях. У садибі Андрій 
Іванович мав добре облад
нану малярну майстерню. 
І коли на початку березня

Т. Г. Шевченко. Портрет Є. Ф. Кей- 
куатової. Олія. 1847 р. Фрагмент. 
Державний музей Т. Г. Шевченка 
в Києві.

1846 року до Седнева завітав 
художник Київської Архео
графічної комісії Т. Г. Шев
ченко, молодший Лизогуб не 
тільки радо зустрів давно 
відомого йому майстра, але 
й надав всебічну допомогу. 
На жаль, той флігель-май- 
стерня не зберігся, та живуть 
твори Т. Шевченка, що з’я
вилися в гостинному седнів- 
ському маєтку. Це портрети 
братів Лизогубів, сепія «В 
Седневі» та дві акварелі «Чу
маки серед могил» і «Коло 
Седнева». Тараса Григоро
вича глибоко вразила сива 
давнина сотень курганів-мо- 
гил, що бовваніли в степу 
коло містечка.

Вдруге він приїздив сюди 
через рік, навесні 1847-го. 
Тут написано поему «Відьма» 
та передмову до нездійсне
ного видання «Кобзаря». Звід
си художник їздив у сусіднє 
село Бігач на запрошення 
тамтешнього поміщика кня
зя М. І. Кейкуатова малю
вати портрети його дружиги 
та дітей. Тепер ці чудові ми
стецькі витвори зберігаються у 
Державному музеї Т. Г. Шев
ченка у Києві. А жорстокий 
визискувач селян деспот Кей- 
куатов, як вважають до
слідники, став прототипом 
князя Мордатова в Шевчен- 
ковій повісті «Княгиня».

Приїздив до Седнева й 
художник Л. М. Жемчужни
ков — брат російських пи
сьменників Володимира, Олек
сандра і Олексія, відомих 
разом з О. К. Толстим під 
псевдонімом Козьми Прут
кова. Зберігся оригінальний 
малюнок Льва Жемчужни
кова «Брама в Седневі»
(1861 р.).

Л іберально-демократичне 
середовище седнівського бут
тя, спілкування з таланови-
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тими прогресивно настроє
ними людьми виховало ще 
одного славного представни
ка родини Лизогубів, людину 
високих моральних принципів 
Дмитра Андрійовича Лизо- 
губа (1849—1879 рр.). Нав
чаючись у Петербурзькому 
університеті, він зблизився з 
революціонерами і згодом сам 
став на шлях боротьби з ца
ратом. Всі свої кошти Лизо
губ передав організації «Зем
ля і воля», а сам вів аскетич
не життя, являючи приклад 
безумовної чесності й відда
ності справі революції. За 
участь у підготовці замаху на 
царя він був страчений через 
повішення в Одесі, а в перед
день смерті написав у тюрем
ній камері пісню, яка, роз
повсюджувана у численних 
списках, й після загибелі по
лум’яного революціонера не
сла правду в народ. Глибоко 
схвильований долею Дмитра 
Лизогуба, Лев Толстой увіч
нив його в образі Світлогу- 
ба — героя оповідання «Бо
жеское и человеческое». А 
Седнів не раз служив при
тулком для друзів-революці- 
онерів; тут переховувались 
від поліції Андрій Желябов, 
Софія Перовська, Микола 
Колодкевич...

І знов імена митців, по
в’язані з Седневом. У 1890-х 
роках тут гостював відомий 
український художник, мис
тецтвознавець і етнограф 
О. Г. Сластіон (1855—1933 
рр.), ілюстратор Шевченко- 
вих творів.

А 1904 року до дев’яно
сторіччя від дня народження 
Кобзаря в маєтку Лизогубів, 
неподалік містка, встановлено 
пам’ятник-погруддя Т. Г. Ше
вченка роботи відомого укра
їнського скульптора Ф. П. Ба- 
лавенського. На той час така

подія могла носити тільки 
приватний характер, а через 
десять років Лизогуби одер
жали офіційну заборону від
значити сторіччя поета. Те
пер цей пам’ятник, один з 
перших на Україні, стоїть 
перед садибним будинком.

Неперевершена краса сед- 
нівських краєвидів незмін
но вабить митців. Тож не 
дивно, що на сусідньому з 
колишнім маєтком пагорбі,

Т. Г. Шевченко. Портрет І. І. Лизо- 
губа. Олія. 1846— 1847 рр. Дер
жавний музей Т. Г. Шевченка в 
Києві.
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за старим яблуневим садом, 
продовжуючи давню лінію 
споруд над річкою, виріс 
1964 року Будинок творчості 
і відпочинку «Седнів» Спілки 
художників УРСР. Відтоді 
седнівські мотиви в пейза
жах чи композиціях можна 
побачити на багатьох худож
ніх виставках.

А з лівого берега, розло
гих лук, укритих озерами-

Седнів. Садибний будинок. Перша 
половина XIX ст.
Седнів. Каштанова алея.

старицями, вимальовується 
панорама всього Седнева, бі
ліють поміж буйною зеленню 
його пам’ятки й новобудо
ви. Можна довго з насоло
дою блукати кривими седнів- 
ськими вуличками, знаходити 
безліч цікавих та мальовни
чих місць, що й роблять мит
ці. От старовинне кладовище 
попід віковими дубами, от 
гідроелектростанція на Сно
ві, а ще вище за течією, за 
здичавілим парком, де колись 
бив і водограй, виглядає за 
садочками й городами дивна 
двоповерхова споруда з чер
воної цегли — колишній бу
динок купця Усатова (кінець 
XVIII ст.). А на далекій горі 
за північною околицею Сед
нева біліє одноглава з при
будованою дзвіницею під 
шатровим завершенням цер
ква Успіння (1860р.).

На широкому розмаї лук
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за Сновом пасеться табун 
коней, ходить поважно у 
високій траві чорногуз, ви
стрибує з води рибка. Зрідка 
проторохкотить моторка, без
шумно просковзне зграйка 
байдарок або перетне річку 
плоскодонка з пуком сіна чи 
козою, вправно керована ді
дом, що працює одним вес
лом,— так само, як і далекі 
предки-сновичани.

З найвищої точки біля 
Будинку творчості, уважно 
придивившись до безмежно
го виднокраю, можна помі
тити над верхів’ям далеких 
сосен і дубів заповідного лісу 
маленьку церковну главку. 
Ото і є село БІГАЧ, назване 
так, за переказами, в ті часи, 
коли одні сновичани закри
лися у фортеці, щоб зажити 
слави седнів, а інші втекли, 
побігли за Снов, за ліси, поля 
й луки і осіли, бігачі, на но

вому місці — в Бігачі. Від 
Седнева туди можна діста
тися пішки: давній шлях веде 
від заповідного лісу через 
поле повз старезні, ніби в 
розлогих, до самої землі, 
кронах-кринолінах липи. В 
селі лишилися від панського 
маєтку Кейкуатових хіба що 
романтичний курган у зане
дбаному парку, обриси підва
лин колишнього палацу, спа
леного селянами в жовтні 
1905 року, та рештки бузкових 
алей. А за колишнім став
ком — чудова архітектурна 
пам’ятка — Троїцька церква 
(1787 р.), зведена у формах 
тосканського ордера, з гарно 
промальованими портиками 
й деталями, квадратна в пла
ні, з півкруглою абсидою на 
схід. Цікавий вигляд має ін
тер’єр Троїцької церкви: два
надцять колон несуть архі
трав *, на який спираються
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Седнів. Успенська церква. 1860 р. 
Седнівські далі.

підпружні арки, що тримають 
світловий барабан. Ясні й 
логічні відкриті конструкції, 
зроблені з дерева, майстерно 
оздоблено виразними худож
німи засобами класицизму. 
Все свідчить про руку тала
новитого зодчого.

Від Седнева повернімо на 
трасу чернігівського шосе, 
що веде із одного колишньо
го сотенного містечка до 
другого, майже за тим само 
прадавнім напрямком уздовж 
правого берега Десни.

За 37 кілометрів від Чер
нігова — селище БЕРЕЗ НЕ, 
або БЕРЕЗНА.

Це мальовниче поселен
ня вперше згадується в лі
тописних джерелах під 1152 
роком як Березой, — імовір
но, від великих березових 
гаїв. І річка тут звалася Бе- 
резнянка чи Березна. Під час 
ординської навали містечко 
було спалено дощенту. У 1618 
році, коли Чернігівщину за
хопили польські феодали, 
Берез не стало власністю маг
натів Потоцьких. Визволене 
від польського панування в 
1648 році, воно стало цент
ром козацької сотні. Як со- 
тенне містечко Чернігівсько
го полку Березне мало ук
ріплену цитадель із земля
ними валами, оточеними з 
трьох боків водою, з брама
ми, що, відповідно до нап
рямків, мали й назви: Сед- 
нівська, Менська, Стольнів- 
ська; головну вулицю Мосто
ву було замощено дерев’я
ними колодами. В центрі 
містився ринок з крамниця
ми й ремісничими цехами, 
ратушею, міською криницею, 
сотенною канцелярією і Воз- 
несенською соборною церк
вою. Остання ж славилася 
далеко за межами Березного, 
а тепер відома, на жаль, лише
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мистецтвознавцям. То була 
напрочуд монументальна 
споруда заввишки 36 метрів, 
зведена на замовлення гро
мади ніжинським майстром 
Панасом Шолудьком 1761 
року — «іскусно збудована», 
з п’ятьма банями, з грандіоз
ним іконостасом, деякі ікони 
з котрого зберігаються нині 
в Державному музеї україн
ського образотворчого ми
стецтва УРСР у Києві.

Березне — батьківщина 
українського радянського ком
позитора, організатора Дер
жавного заслуженого акаде
мічного українського народ
ного хору Г. Г. Верьовки 
(1895—1964 рр.), якому тут 
встановлено пам’ятник.

За 10 кілометрів від Бе
резного, на роздоріжжі, по
вертаймо праворуч, де ще за 
6 кілометрів — село СТО
ЛЬНЕ. Те саме, що колись
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цілком слушно дало назву 
одній з березнівських брам,— 
адже назва Стольного відома 
ще від XI століття. В роки 
національно-визвольної вій
ни українського народу 1648— 
1654 років Стольне — теж 
сотенне містечко Чернігів
ського полку.

У другій половині XVIII 
сторіччя ці землі належали 
відомому державному діяче
ві, видатному російському

Стольне. Андріївська церква.
Пам’ятка архітектури. 1782 р.

дипломату князю Олександру 
Андрійовичу Безбородьку. На 
його замовлення видат
ний петербурзький архітек
тор Дж. Кваренгі розробив 
проект великого палацу в 
оточенні розкішного парку. 
Час не зберіг цікавої будівлі 
в стилі класицизму, вона ві
дома тепер з архівних арку
шів авторських креслень, як 
і величний храм-мавзолей 
Безбородьків, збудований теж 
за проектом Дж. Кваренгі, 
що стояв на площі села нав
проти палацу.

Про багатовікову історію 
села розповідають і експо
нати сільського краєзнавчого 
музею, розташованого в цен
трі, біля меморіалу Слави на 
честь воїнів, що полягли 
1943 року, визволяючи Столь
не, та стольничан, які заги
нули на фронтах Великої 
Вітчизняної війни.

На східній околиці Сто
льного, куди можна і проїха
ти, а приємніше пройти пішки 
стежиною вздовж лівого бе
рега тихої річечки Домниці, 
біліє на підвищенні старий 
храм. Це — Андріївська цер
ква, побудована 1782 року. 
Сміливий, енергійний малю
нок накладних портиків, 
єдність і простота загального 
задуму — все дає підставу 
вважати якщо не авторство, 
то школу архітектора Дж. 
Кваренгі.

В інтер’єрі Андріївська 
церква нагадує бігацький храм 
аналогічним конструктивним 
прийомом: колонадою, що
несе антаблемент у підку- 
польному просторі. Однак 
тут кінці антаблемента при
лучаються до внутрішніх стін, 
і сюди ж спираються під- 
пружні муровані арки. Світ
ловий барабан відсутній, а 
приміщення заповнюють м’я-

влд чє^нїгова до новго о̂да-сівепського 163

ким спокійним світлом ви
соко підняті напівкруглі по
трійні вікна. Малкінок остан
ніх відповідає обрисам арок 
і водночас є дуже характер
ним і для класицизму взагалі,
1 для споруд Кваренгі зокре
ма. Про це нагадують і ре
тельно опрацьовані архітек
турні деталі.

У XIX столітті до церкви 
прибудована дзвіниця, що 
з’єднана залом з основним 
об’ємом.

А навколо панує одвічна 
тиша сільського цвинтаря з 
його неодмінним синім бар
вінком.

Повернувшись на роздо
ріжжя, рушаймо прямо — до 
села ГОРОДИЩЕ, перші 
хати якого стоять лише за
2 кілометри від чернігівської 
траси.

У південно-західному кут
ку села з-за дерев виглядають 
три високі бароккові бані. 
Це — Миколаївська церква 
(1763 р.), цікава пам’ятка 
народної архітектури. Пер
вісне, традиційне тридільне 
трибанне ядро проглядає ви
разно й довершено, тоді як 
прируби з півдня, заходу й 
півночі, зроблені 1888 року 
для розширення внутрішньо
го простору,— маловиразні 
й суто раціоналістичні.

Ближче до центру села, 
за річечкою, на підвищенні 
стоїть теж дерев’яна, теж 
горизонтально зашальована * 
Михайлівська церква (1880- 
ті рр.) — однобанна й хре
щата, з тими ж гостренькими 
деталями й прямими кутами, 
що видають уже знайомі по 
Улянівці й Киселівці лінійку 
й олівець єпархіального зод
чого. Суха точність завчених 
прийомів еклектики...

У Городищі збереглося 
чимало цікавих дерев’яних

будівель щонайменше століт
ньої давнини: характерні по
ліські рублені побілені хати, 
приземкуваті клуні й крам
ниці. Центральна сільська 
вулиця — давній шлях, що 
веде на північ, до сусіднього 
села СИНЯВКА. Втім, кор
дон між селами умовний: 
обидві околиці давно зійшли
ся впритул. Центр Синяв- 
ки — за сім кілометрів від 
чернігівського шосе.

Городище. Миколаївська церква. 
Пам’ятка архітектури. 1763 р.
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Праворуч майдану, теж 
за річечкою, виглядають три 
бані з дещо непропорційно 
великими главками. Це — 
Покровська церква (1775 р.), 
теж тридільний дерев’яний 
храм у стилі українського 
барокко. В його конструкції є 
риси, що, безумовно, були 
взяті за взірець від су
сідньої городищенської Ми
колаївської церкви, дещо біль
шої, правда. Так само, як в

Синявка. Покровська церква. 
Пам'ятка архітектури. 1775 р.
Волосківці. Успенська церква.
Пам'ятка архітектури. 1765 р.

Городищі, тут пізніше з’яви
лися прируби з трьох боків, 
проте невеличкі, і основний 
об’єм будівлі залишився чіт
ко виявленим у просторі.

В інтер’єрі Покровської 
церкви, розкритому в усю ви
соту й щедро прикрашеному 
відповідним розписом, при
вертає увагу розкішне брон
зове панікадило — багато
ярусна ажурна й урочиста 
церковна люстра.

Сусіднє подвір’я займає 
Синявська середня школа — 
акуратна й практична будів
ля з цегли, зведена, судячи з 
модерністського порталу, на 
початку 1900-х років. Теж 
ознака доби.

Повернувшись на трасу, 
рушаймо далі на схід. На
ступна зупинка — придорож
нє село ВОЛОСКІВЦІ, де 
можна оглянути дерев’яну Ус
пенську церкву (1765 р.) — 
хрещату, однобанну, типову 
для архітектури Лівобереж
жя XVII—XVIII століть. Від 
первісного об’ємно-просто
рового рішення добре збе
рігся п’ятикамерний зруб з 
досить високим центральним 
восьмериком, увінчаним ба- 
рокковою банею з заломом 
та главкою, характерні двері 
із зрізаними верхніми ку
тами. Решта ж деталей — 
результат прибудови мину
лого століття: дещо грубува
та дзвіниця з рисами про
вінційного класицизму, спо
лучена, за відомою традицією, 
з бабинцем *, а також три- 
дільні величезні вікна, ганки 
з колонками й фронтончи- 
ками тощо.

Попереду — міст через 
річку Мена і саме місто 
МЕНА, районний центр. Ме
на разом із Ромнами вважа
лася центром, звідки почало
ся у нас тютюнництво на
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початку XVII сторіччя. По
селення вперше згадується 
в літописах під 1066 роком. 
У давні часи тут існував зна
чний торговельний пункт, 
отож і назва міста звідси — 
від слова «міняти». Під час 
національно-визвольної вій
ни 1648—1654 років Мена — 
сотенне містечко Чернігів
ського полку. Місцевий кра
єзнавчий музей знайомить 
з історією Мени. Сьогодні

Мена — сучасне, впорядко
ване місто. Тут діє навіть 
зоопарк, створений амато
ром, колишнім інспектором 
ДАІ Г. І. Полосьмаком.

За 22 кілометри від Мени 
на правому березі річки Убідь 
лежить одне з найдавніших 
слов’янських поселень СО- 
СНИЦЯ, нині — районний 
центр. Тут на околицях архе
ологи знайшли речі доби не
оліту, епохи бронзи, скіфські

кургани, слов’янські могиль
ники. У давнину ці місця 
оточували великі соснові лі
си, що й дало назву селищу, 
вперше згадуваному в літо
писі під 1234 роком.

У Сосниці народився ук
раїнський історик, економіст, 
етнограф, лікар Опанас 
Филимонович Шафонський 
(1740—1811 рр.), автор уні
кальної праці — «Чернігів
ського намісництва топогра

фічний опис» (1786 р., а на
друкованої лише 1851 р.). 
Син сосницького сотника, він 
був високоосвіченою особою, 
ерудитом і своєрідним ен
циклопедистом, мав диплом 
доктора наук з філософії, 
медицини та проблем освіти, 
посвідчений Лейденським, 
Страсбурзьким та Галльсь- 
ким університетами, де вчив
ся. Рукопис обсягом понад 
тисячу сторінок, написаний
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Сосниця. «Юний Сашко». Скульп
тор А. С. Фуженко, архітектор
А. Ф. Ігнащенко. 1974 р.

за два роки, автор сподівався 
подарувати Катерині II з 
нагоди її подорожі на Ук
раїну...

Колись у Сосниці був ма
єток Полторацьких, що «ви
билися в світ» теж завдяки 
голосистості одного з дітей: 
Марка Полторацького привіз 
у Петербург О. Г. Розумов- 
ський. З часом М. Ф. Пол- 
торацький (1729—1795 рр.), 
який мав чудовий баритон,
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Річка Убідь поблизу Сосниці.
Сосниця. В хаті Олександра 
Довженка.
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став директором Придворної 
співацької капели, якою й 
керував понад тридцять років, 
до смерті. Серед його учнів, 
зокрема,— славетні компо
зитори М. С. Березовський 
і Д. С. Бортнянський. Оспі
вана О. С. Пушкіним Анна 
Керн — уроджена Полтора- 
цька — внучка М. Ф. Полто- 
рацького. Від садиби Полто- 
рацького збереглася невели
ка кам’яниця.

Вишеньки. Успенська церква. 
Пам’ятка архітектури. Архітектор 
М. К. Мосцепанов. 1782—
1787 рр.

У Сосницькому краєзнав
чому музеї можна побачити 
викопні кістки мамонтів ? 
Мізинської стоянки, старо
винні гармати, речі побуту 
панів і селян. Привертає ува
гу портрет менського сотни
ка Г. В. Сахновського і гра
мота за власноручним під
писом Петра І, дарована за 
хоробрість у боях зі шведами 
славному сотникові.

Біля ошатного музейного 
будиночка — дерев’яна По
крове ька церква, оригінальна 
пам’ятка архітектури, зведе
на 1847 року.

А сьогодні Сосниця відо
ма на весь світ завдяки 
ще одному її уродженцю — 
видатному українському ра
дянському кінорежисерові й 
письменнику Олександру Пе
тровичу Довженку (1894— 
1956 рр.). Тут він провів ди
тячі та юнацькі роки, тут на
родилося бажання сіяти віч
не, добре. І про все це так 
майстерно й тепло написано 
в автобіографічній повісті 
«Зачарована Десна».

Від 1960 року в Довжен- 
ковій садибі — Літературно- 
меморіальний музей. На по
двір’ї застиг у бронзі юний 
Сашко, далі — погруддя пи
сьменника. В хаті під стрі
хою — сіни, дві просторі кім
нати. Ось піч, на якій спали 
і дід, і онуки (було їх аж 
чотирнадцять, та вижили 
тільки Сашко і Поліна), де
рев’яна лопата, що на ній, на 
капустяному листі мати сад
жала у піч хліб. Материн 
святковий одяг. Мисник із по
судом, колиска біля печі, мід
ний самовар «Баташев в Ту
ле», портрет Тараса Шевчен
ка в червоно-чорних рушни
ках, з калиною. Годинник, 
ікони. На столі — величезна 
хлібина, яблука. Яблука всю-
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ди — на печі, на столі, на 
вікнах, навіть біля Довжен- 
кового погруддя на подвір’ї. 
У другій кімнаті знову руш
ники з дівчатами, відерцями, 
деревами, голубами й напи
сами: «Хто мою хату минає, 
тому щастя немає».

Ось так — звичайна ук
раїнська селянська хата з 
садибою, з яблуками й виш
нями, криницею й коморою, 
оточена таким звичайним

тином з воротами. Звідси ще 
їздив чумакувати в Крим 
батьків батько, дід Семен, що 
знав багато пісень. Перечи
тайте ж іще раз «Зачаровану 
Десну»!

В окремому будиночку 
поруч меморіальної хати — 
літературно-художній відділ 
музею.

Від Сосниці шлях повер
тає на північний схід, тут 
все частіше зустрічаються

гаї, місцевість стає все більш 
горбистою — завжди такою 
мальовничою будь-якої пори 
року. Шлях на Новгород- 
Сіверський (від Сосниці — 
91 км) теж насичений ціка
вими пам’ятками — як у са
мих придорожніх селах, так 
і дещо віддалік траси.

У селі ЧОРНОТИЧІ на 
пагорбі над річищем стоїть 
струнка дерев’яна трьохаб- 
сидна церква Дмитра Рос-

Вишеньки. Палац. Пам’ятка архі
тектури. Архітектор М. К. Мос
цепанов. 1787 р.
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товського (початок XX ст.) 
з дзвіницею.

Від села АВДІЇВКА звер
таємо праворуч, до селища 
ПОНОРНИЦЯ (назва похо
дить від старовинного слова 
«понори» — «яри», «понори- 
стий» — зритий, нерівний) і 
далі, до берегів тихоплинної 
Десни. Перед мостом є доро
га ліворуч, через село Чере
шеньки до села ВИШЕНЬ
КИ, відомого своєю старо
винною садибою.

На підвищенні, край віко
вого парку, біліє дивної ар
хітектури палац із зубчасти
ми вежами. Це колишній ма
єток генерал-фельдмаршала 
П. О. Румянцева-Задунай- 
ського (1725—1796 рр.). Ви
датний російський полково
дець і державний діяч, пере
можний учасник Семилітньої 
війни 1756—1763 років та 
довготривалих воєн Росії з 
Туреччиною за вихід до Чор
ного моря, він одержав від 
Катерини II в нагороду вели
чезні землі на Україні і поса
ду генерал-губернатора Ма
лоросії. Румянцев-Задунай- 
ський звелів побудувати в 
нових маєтках розкішні па
лаци, оточивши їх мальовни
чими краєвидними парками. 
Деякі з них зустрінуться і на 
шляху нашої подорожі. От
же, перший — Вишеньки.

Короп. Вознесенська церква.
Пам’ятка архітектури. 1764 р.

Палац у Вишеньках зво
див 1787 року архітектор 
М. К. Мосцепанов у наймод- 
ніших тоді формах роман
тизму, з належною званню, 
становищу і вдачі володаря 
помпезністю. Своєрідно по
єднані деталі, запозичені з 
готики, класицизму й східної 
архітектури, величний фасад 
з декоративними вежами, 
контраст кубічних об’ємів, 
круглих веж і ніш, різних за 
розмірами і формою вікон — 
все справляє сильне вражен
ня неординарності будівлі. 
Від центру дугами розходять
ся симетричні крила — пе
реходи до бічних флігелів, 
де так само екзотично вирі
шено планування примі
щень. Подекуди в інтер’єрі 
збереглися чудові ліплені оз
доби тонкого малюнка в дусі 
арабесок *.

...Навесні 1796 року село 
відвідав, прямуючи з Петер
бурга на нове місце служ
би — в Тульчин, великий 
полководець О. В. Суворов. 
За спогадами його ад'ютан
та, перед прибуттям у Ви
шеньки Суворов, відомий 
своїми піднесеними почут
тями і глибокою повагою до 
П. О. Румянцева-Задунайсько
го, якого вважав своїм вчи
телем, вдягнув парадний 
фельдмаршальський мундир 
при всіх нагородах і, під’їхав
ши до воріт садиби, вийшов 
з карети, шанобливо зняв 
трикутного капелюха і пішки 
через увесь просторий кур- 
донер * пройшов до палацу, 
вшановуючи звитяжного ге
роя Єгерсдорфа, Ларги та 
Кагула.

За колишньою садибою, 
в центрі села Вишеньки, бі
ліє в оточенні дерев друга 
архітектурна пам’ятка, ро
весниця палацу — Успенсь-
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ка церква (1782 — 1787 рр.), 
що збереглася майже у пер
вісному вигляді, без змін. 
Величні портали цієї класи
цистичної споруди з трьох 
боків акцентовані портиками 
зі спареними колонами ком
позитного ордера, фасади 
оздоблені ліпленими прикра
сами теж у дусі класицизму. 
Дві вежі над входом і на- 
півсферична баня доповню
ють своєрідний вигляд ви-

шеньківського храму, вро
чистий інтер’єр якого нага
дував про велич і славу ко
лишнього господаря цих 
місць.

Повернувшись на роздо
ріжжя перед мостом через 
Десну, прямуємо до селища 
КОРОП, колишнього сотен
ного містечка Ніжинського 
полку. «Риб’яча» назва су
часного районного центру 
мала підтвердження в старо-
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му гербі — із зображенням 
угодованого коропа.

Є припущення, нібито са
ме Короп — то древній Хо- 
робор, згадуваний у літописі 
під 1153 роком як уже існую
че поселення. На зламі XVII— 
XVIII століть Короп разом з 
Глуховом був центром «гене
ральної армати», тобто ко
зацької артилерії.

Найстаріша коропська па
м’ятка архітектури — Іллін- 
ська церква (1750—60-ті рр.), 
що дійшла до наших днів 
фрагментарно. Своїми фор
мами та маленькими, на два 
яруси барокковими віконеч
ками колишня церква ско
ріше скидається на світську 
будівлю, аніж на культову. 
До видовженого, з одною аб
сидою на сході безстовпно- 
го церковного приміщення, 
колись увінчаного важкою 
вежеподібною надбудовою, 
прилучаються з півдня не
величкі зали з парою ризалі
тів — входів. Перед нами 
унікальна споруда далеких 
часів, у якій поєднано цивільні, 
військові та культові потреби. 
Грубезні стіни товщиною до 
двох метрів свідчать про 
оборонний характер будівлі. 
Вважають, що вежа мала 
бійниці й гармати, а при
міщення з південного боку 
призначалися для житла гар-

Короп. Пам’ятник М. І. Кибаль
чичу. Скульптор Е. М. Кунцевич.
1965 р.

нізону та зберігання боє
припасів.

Через дорогу від Іллінської 
церкви височить на просторі 
біленька й компактна Возне- 
сенська церква (1764 р.), по
будована коштом отамана 
«генеральної армати» Петра 
Юркевича. Можна відзначи
ти, що барабани обох сусід
ніх храмів формою й декором 
були дуже подібні один до 
одного і становили цікавий 
ансамбль.

Вознесенська церква, теж 
масивна й товстостінна, на
лежить до вже знайомого за 
Лемешами, Седневом тетра- 
конхового типу. Членування 
фасадів, малюнок деталей 
дуже схожі, особливо з леме- 
шівським храмом,— хіба що 
барабан у Коропі не круглий, 
а восьмериком.

Зразком народного одно- 
банного хрещатого типу хра
мів є теж цегляна будівля 
колишньої Троїцької церкви 
(XIX ст.), що розташована 
ближче до центру міста. Її 
силует нагадує седнівський 
храм. Після закінчення рес
тавраційних робіт тут плану
ється розмістити районний 
краєзнавчий музей.

Короп — батьківщина ви
датного вітчизняного вче- 
ного-винахідника, револю
ційного народника М. І. Ки
бальчича (1853—1881 рр.). 
Засуджений разом з А. І. Же- 
лябовим і С. Л. Перовською 
до страти за участь у замаху 
на царя Олександра II, М. Ки
бальчич у тюремній камері 
розробив проект реактивного 
літального апарата, передба
чивши основні положення 
сучасної космічної техніки. 
В будинку, де в родині свя
щеника народився Микола 
Іванович, обладнано меморі
альний музей, поруч вста

ЫД чє^нігова до новго о̂да-сівє с̂ького 173

новлено реактивний літак 
«МІГ-17», а біля районного 
Будинку культури — пам’ят
ник видатному коропчанину. 
Тож і готель тут має назву 
«Космос» не випадково.

Неподалік від Коропа на
родився також уславлений 
радянський воєначальник, 
маршал авіації, Герой Ра
дянського Союзу С. Г. Ру
денко. На подвір’ї будинку 
Кибальчичів ростуть два дуб
ки, висаджені 1978 року 
маршалом Руденком і двічі 
Героєм Радянського Союзу 
льотчиком-космонавтом 
СРСР Ю. В. Романенком.

Ознайомившись із старо
винним Коропом, вертаємо
ся на чернігівську трасу, 
на правий бік Десни, і про
довжуємо нашу подорож по 
шляху на Новгород-Сівер- 
ський. На цьому відрізку до
роги теж зустрічаються ці
каві пам’ятки.

Ось праворуч траси — 
стародавнє село МЕЗИН 
(Мізин). Тут, на мальовни
чих схилах правого берега 
Десни, люди жили ще 15 
тисяч років тому, в кам’яно
му віці, про що й свідчать 
дані численних археологіч
них досліджень, які розпоча
то 1908 року і продовжено 
протягом десятиліть. Мізин- 
ська стоянка увійшла в сві
тову науку завдяки копітко
му пошуку археологів та 
знайденому ними багатющо
му матеріалові, що розповів 
про життя первісної людини. 
Особливий інтерес станов
лять пам’ятки побуту — жит
ло з кісток мамонта, а та
кож доісторичного мисте
цтва — орнаментовані при
краси з тих же кісток. Мі- 
зинські знахідки експоную
ться в багатьох музеях кра
їни.

Майже всюди, де розта
шовані сучасні міста і села 
Сіверщини, містяться й давні 
городища, кургани, могиль
ники.

У селі ДІГТЯРІВКА, що 
лежить праворуч нашого шля
ху, теж досліджено городи
ще юхнівської культури. І 
тут же — залишки цікавої 
пам’ятки архітектури почат
ку XVIII століття — Покров- 
ської п’ятибанної церкви.

За 15 кілометрів до Нов- 
города-Сіверського проми
наємо село КІРОВЕ — бать
ківщину відомого російсько
го археолога, дослідника 
слов’янських курганів Черні
гівщини Д. Я. Самоквасова. 
В селі збереглася мурована 
Троїцька церква (1774 р.).
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Зачарована Десна. Стор. 175.
 ̂Панорама міста і Спасо Преобра- 
жепського монастиря (XII ст.).
Вид на Спасо-Преображенський 
монастир з дзвіниці Успенського 
собору.
Дзвони Успенського собору.
Успенський собор. Пам'ятка архі
тектури. 1671 — 1721 рр.

Сіверський виник на висо
кому правому березі річки, 
і назва його дійшла до нас 
у первісному вигляді: Новий 
город Сіверської землі.

Давній Дитинець містив
ся якраз напроти вигину Де
сни. Звідси розбігалося ме
реживо вулиць і провулків 
власне міста з валами й бра
мами — Острозькою, Черні
гівською та Курською. За ук
ріпленням починався посад.
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1098 року Новгород-Сівер- 
ський стає стольним містом 
молодшого відгалуження че
рнігівської династії Ольгови- 
чів. Епоха феодальної роз
дрібненості, міжусобної бо
ротьби й ослаблення центра
лізованої влади яскраво по
казана в літературному ше
деврі Київської Русі — 
«Слові о полку Ігоревім». 
З цих берегів 23 квітня 1185 
року вирушив у похід на по-
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Миколаївська церква. Пам’ятка 
архітектури. 1720 р.
Тріумфальна арка. Пам’ятка архі
тектури. 1786— 1787 рр.

ловців новгород-сіверський 
князь Ігор Святославич — 
герой «Слова».

У другій половині XIV 
сторіччя Новгород-Сіверсь- 
кий підпадає разом з іншими 
українськими містами й се
лами під владу литовських 
князів, а після російсько-ли
товської війни 1500—150 
років переходить на бік Ро 
сійської держави. Відтод 
і аж до кінця XVIII сторіччю
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не припинялася боротьба 
між Польщею й Росією за 
зплив на Лівобережжі.

Під час визвольної вій
ни 1648—1654 років Нов- 
город-Сіверський стає со
тенним містом Ніжинсько
го козацького полку, пере
творюється на значний куль
турний центр. Він поступово 
розширюється, збагачується 
архітектурними творіннями.

З найдавніших споруд до 
наших днів не збереглося ні
чого, крім фундаментів,— 
усе знищила ординська нава
ла 1239 року. Зате залиши
лося декілька надзвичайно 
цікавих будівель пізнішого 
часу.

Одна з найстаріших па
м’яток, що дійшли до нас,— 
Успенський собор, розпоча
тий будівництвом 1671 року 
на місці давньоруського хра
му. Заборона Петра І зводи
ти муровані будівлі в прові
нції перервала ці роботи, 
остаточно завершені лише 
1721 року. За планом Успен
ський собор — хрестовокупо- 
льний, п’ятибанний, дещо 
схожий на чернігівську Ка- 
герининську церкву, тільки 
форми тут важчі, централь
ний круглий барабан на диво 
могутній. Мабуть, тому через 
деякий час надто важка бу
дівля дала тріщини в арках, 
отож 1767 року під них під
вели для міцності опорні сто
впи. А 1820 року замість чу
дових грушоподібних баро
чних бань з’явилися цибуле- 
подібні, що значно зіпсувало 
мальовничий силует пам’ят
ки українського зодчества. 
Тоді ж були прибудовані 
дзвіниця і критий перехід- 
іритвор до неї.

Великий інтерес стано
вить окраса цього храму — 
коностас, особливо рокай-

леві різьблені позолочені 
царські врата, а також — де
кілька ікон кінця XVII — по
чатку XVIII століття.

На північ від собору, на 
окремому виступі давнього 
Передграддя, де так зручно 
й приємно було будь-якому 
перехожому відпочити на 
крутосхилому пагорбі край 
дороги, здавна стояло древ- 
ньослов’янське божество. 
Після прийняття християн

ства замість ідола спорудже
но муровану церкву (1086 р.), 
а на її післяординських руї
нах, згодом,— дерев’яну на 
честь святого Миколи 
(1720 р.) — покровителя всіх 
мандрівників, мореплавців 
та торговців. Вершина та 
вимагала виключно висотно 
скерованої будівлі, отож і 
поставили новгород-сіверські 
теслі найбільш виразну для 
такого місця споруду — хре-
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щатий однобанний багато
ярусний храм. Його пірамі
дальний силует логічно 
довершує обриси пагорба. 
М’які форми критих гонтом 
дахів і заломів, прямовисне 
шалювання площин надають 
Миколаївській церкві одно
часно з урочистою піднесеністю 
рис людяності. Впадає в око 
характерна для українського 
народного зодчества деталь — 

Торгові ряди. Кінець XVIII ст. скошені кути одвірків *.
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Обидва храми споруджу
вала своїм коштом заможна 
новгород-сіверська громада. 
Тут здавна славилися ремі
сничі цехи гончарів, крав
ців, шевців, ковалів, теслів 
тощо, славилися й торги, на 
які з’їжджалася сила-силен- 
на купців, міщан, селян.

1782 року встановлюєть
ся Новгород-Сіверське намі
сництво, перейменоване пі
зніше на губернію, що про

існувала, втім, недовго — до 
1797 року. За цей період міс
то прикрасилося кількома 
громадськими спорудами, 
серед яких — торгові ряди 
на старому міському торжи
щі. Видовжені, приземкуваті 
будівлі рядів з глибокими су- 
теренами, з аркадною гале
реєю на фасаді, з міцними 
гратами й кованими дверима 
та віконницями стоять і по
нині. Дещо невпевнений ма
люнок архітектурних деталей 
дає підставу вважати, що бу
дівничими були місцеві май
стри, які ще не мали навичок 
у прийомах класицизму.

З нагоди відомої подоро
жі Катерини II через Украї
ну в Крим у Новгороді-Сі- 
верському, який вона про
їжджала, споруджено Трі
умфальну арку (1786— 
1787 рр.) на сучасній вулиці 
К. Маркса. Високий арочний 
проїзд з обох боків фланку
ють пілони з вузькими дво- 
колонними портиками іоніч
ного ордера. На стінах арки, 
між колонами, розміщено по 
вертикалі геральдичні щити 
з гербами 10 повітових міст 
Новгород-Сіверського наміс
ництва. Довершені форми 
арки свідчать про руку квалі
фікованого зодчого.

Із скасуванням губернії 
завмирає економіка й гро
мадське життя, і повітове 
місто стає звичайною «тихою 
провінцією».

Але давні традиції ще 
живуть, будується гімназія 
(1808 р.), яка швидко здобу
ває слави. В різний час тут 
вчилося чимало знаних зго
дом діячів науки й культури: 
відомий український бота
нік, фольклорист і історик, 
перший ректор Київського 
університету М. О. Максимо
вич, видатний російський пе-
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дагог-демократ, основополо
жник вітчизняної наукової 
педагогіки К. Д. Ушинський, 
вчений, винахідник, револю
ційний народник М. І. Киба
льчич. Будинок гімназії збе
рігся.

Для міської забудови це
нтру Новгорода-Сіверського 
XIX сторіччя характерні не
величкі одно-двоповерхові 
особнячки, оздоблені зі своє
рідним провінційним шиком. 
Тротуари вимощено клінке
ром; тут багато зелені, квітів.

Проминувши Тріумфаль
ну арку, повертаймо ліворуч, 
де видніються старовинні 
монастирські мури...

Так само, як у древніх 
Києві, Чернігові виникали 
нижче міста за течією річок 
на правобережних кручах 
осередки православ’я, у Но- 
вгороді-Сіверському засно
вано Спасо-Преображен- 
ський монастир (ймовірно, 
XII ст.). Коли місто стало 
сотенним центром Старо- 
дубського козацького полку 
(1663 р.), поновлено старі 
укріплення, а з ініціативи 
й завдяки енергії новгород- 
сіверського, а згодом черні
гівського архієпископа Лаза
ря Барановича розгорнулося 
велике будівництво в Спасо- 
Преображенському монасти
рі. Реконструюються з додан-

Панорама Десни біля Новгорода- 
Сіверського.
В’їзна брама з дзвіницею Спасо- 
Преображенського монастиря. 
Пам’ятка архітектури. Друга 
половина XVI — остання чверть 
XVII ст.

ням елементів у стилі барок
ко зруйнований ще ордин
цями собор, будинок настоя
теля, прямокутна в плані те
риторія монастиря оточуєть
ся мурованою огорожею, зго
дом зводяться трапезна з 
церквою, келії, бурса. 1663 ро
ку Л. Баранович заснував тут 
першу на Лівобережжі дру
карню, яку потім перевіз із 
собою до Чернігова. Видав
нича справа збирала пи
сьменників, художників, різ
них майстрів, сприяла по
ширенню освіти й культури...

З південного заходу у 
центрі монастирських мурів 
розташована в’їзна брама 
з дзвіницею. Споруда ця ці
кава в багатьох відношеннях. 
Для посилення ефекту пара
дності і водночас із суто обо
ронних міркувань її постав
лено значно глибше фасад
ної лінії мурів, і невеличкий 
курдонер, що утворився в та
кий спосіб, фланковано при- 
брамними круглими в плані 
вежами. Раніше перед бра
мою існував сухий рів, і з пі
двального приміщення під 
спорудою сюди дивилися чо
тири бійниці, над ними — 
підйомний місток. І ця час
тина споруди датується при
близно другою половиною 
XVI століття. Десь близько 
1605 року вежу висадив у по
вітря пороховий заряд. В ос
танній чверті XVII століття 
при послідовникові Л. Бара
новича Михайлові Лежай- 
ському капітальне будівни
цтво в монастирі тривало. 
Дзвіницю-браму відновлено, 
її головний фасад набув ви
гляду тригранної вежі, в чле
нуваннях подібної до іконо
стаса, що цілком відповідало 
урочистій ролі головного 
входу в монастир. Цьому де
що суворому, стриманому
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образу протистоїть м’який та 
напрочуд затишний надвір
ний фасад. Він ніби в дзерка
лі відбивав умиротворений 
душевний стан богомольця, 
що вже спокутував свої грі
хи, випросив у бога прощен
ня, віддавши належне обите
лі, і повертався додому очи
щений та спокійний. Над 
трьома виразними арками 
нижнього ярусу проходить 
пояс з нішами, раніше при

крашеними фресками (Все
держитель у центрі, дванад
цять апостолів — обабіч на
рівно), а вище — другий по
верх, розкритий аркадною 
галереєю — гульбищем. Він
чає споруду такий же витяг
нутий, згідно з овальним 
планом, восьмерик з широ
кими отворами для дзвонів. 
Впадають в око улюблені 
в народній архітектурі й досі 
солярні знаки — сонечка з
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Келії Спасо-Преображенського 
монастиря. Пам’ятка архітектури. 
XVII ст.
Бурса. Пам’ятка архітектури. 
1657— 1667 рр.
Палатний корпус (XVI ст.) із тра
пезною та церквою Петра й Павла
(XVII ст.). Пам’ятки архітектури.

цеглин на боках брами- 
дзвіниці.

Пишним декором при
крашено монастирські мури, 
до 1830 року їх зубці покри
вала зелена полив’яна чере
пиця. Всі чотири наріжні ве
жі мурів — квадратні в пла
ні, з парними вікнами у дру
гому ярусі — виступають впе
ред, даючи можливість огля
ду, а колись й обстрілу під
ходів до монастиря.

На подвір’ї, за старезни
ми деревами обабіч парадної 
алеї, розміщено основні мо
настирські споруди: по ліву 
руку — будинок настоятеля 
(XVI ст.) з прибудованим 
корпусом на сутеренах 
(XVII ст.) та церквою Іллі 
(1787 р.), праворуч — пала
тний корпус (XVI ст.) із тра
пезною та церквою Петра 
й Павла (XVII ст.). Остан
ня — звичного чернігівсько
го типу, з низенькими раме
нами хрещатого плану і ви
соко піднятою банею. Вона 
нагадує ту ж таки новгород- 
сіверську пам’ятку — церкву 
Миколи або седнівський 
храм. Але ця — найстаріша. 
Тут також, як і на стінах 
брами-дзвіниці, вимурувано 
з цеглин древні князівські 
знаки тризубця, а на вер
хівці главки, над яблуком — 
чудовий витвір місцевих ко
валів — ажурний кований 
хрест.

У східній частині мона
стирського подвір’я привер
тає увагу дещо незвичним 
фасадом двоповерхова бу
дівля з великими арками 
колишніх галерей — бурса 
(1657—1667 рр.). Скромний 
декор стін підкреслює сміли
вий ритм аркади — характе
рного елемента українського 
дерев’яного зодчества XVII 
сторіччя.
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А в центрі монастирсько
го подвір’я, на підвищенні — 
білостінна велична споруда 
Спасо-Преображенського со
бору, стилістично чужа всьо
му барокковому ансамблю, 
хоча по-своєму й худо
жньо довершена, монумен
тальна, домінуюча над ото
ченням. До неї тут стояв пер
вісний храм Спаса (XII ст.), 
розібраний через аварійний 
стан у 1785—1787 роках. Ка-

Спасо-Преображенський собор. 
Пам’ятка архітектури. Архітектор 
Дж. Кваренгі. 1791 — 1806 рр.
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Ікона «Спас нерукотворний». По 
чаток XIX ст.
Ікона «Старозавітна трійця». Друга
половина XIX ст.

терина II під час перебуван
ня в Новгороді-Сіверському 
дала значні кошти на новий 
собор, і в 1791 —1806 роках 
він був споруджений за про
ектом видатного російського 
архітектора Дж. Кваренгі 
в стилі класицизму. Відкрита 
для огляду з далеких далей 
монастирська гора обумови
ла й величний, виразний си
лует. Три фасади прикраси
ли могутні портики з трикут-
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ними фронтонами. На біч
них фасадах вони накладні. 
Східний фасад оформлено 
вівтарною абсидою. Великий 
круглий барабан зі сферич
ною банею і чотири восьми
кутні вежі по кутах, за росій
ським звичаєм, утворили 
урочистий, виразний образ 
собору. Класичний арочний 
мотив з двоколонним порти
ком повторено в просторому 
інтер’єрі, так само як у Біга-

Фрагмент експозиції виставки 
в палатному корпусі.
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чі й Стольному, тільки тут — 
спарені колони.

У північно-західному кут
ку собору — могильна пли
та з червоного мармуру: тут 
поховано графа Олексія 
Кириловича Розумове ького 
(1748—1822 рр.), відомого 
державного діяча. А на гли
бині близько двох метрів під 
нартексом знаходяться під
валини і залишки стін дав-

Братська могила радянських 
військовополонених, які загинули 
у фашистському концтаборі 
у 1941 — 1943 рр.
Пором на Десні.

ньої церкви Спаса, в якій 
висвячували зброю в похід 
на половців хоробрі «вої» 
новгород-сіверського князя 
Ігоря Святославича. Це 
звідси, з тих самих плит під
логи, вирушав він разом із 
сином, племінником і братом 
на чолі дружини у «поле не- 
знаєме половецьке».

І коли подивитись з тої 
самої монастирської гори на 
безкраї луки, на далекі озе- 
ра-стариці і сиві ліси аж ген 
на обрії і на світлу стрічку 
одвічної Десни, де на березі 
й зараз пасуться коні, на бу
диночки й храми Новгорода- 
Сіверського, не можна не 
проникнутися глибоким пат
ріотичним почуттям. У рет- 
роспективі — далеке мину
ле краю. І недавнє теж хви
лює, коли дивишся на заро
слі травою шанці, на побиті 
снарядами стіни й вежі ста
рого монастиря, спаленого 
фашистами в роки Великої 
Вітчизняної війни. Тут оку
панти влаштували концен
траційний табір для радян
ських військовополонених, 
тут по-звірячому замордова
но десятки тисяч наших вої
нів; з тих самих підземель 
настоятельського корпусу 
полонені, як переказують 
місцеві жителі, намагалися 
зробити підкоп для втечі: 
адже колись існувала підзем
на галерея з монастиря- 
фортеці... Нині попід мура
ми — заквітчані братські мо
гили червоноармійців...

Про багатовікову історію 
міста розповідають і експо
зиції районного краєзнавчо
го музею, виставки й будівлі 
Новгород-Сіверського філі
алу Чернігівського архітек
турно-історичного заповід
ника, створеного тут 1979 
року.
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трів на південь знаходиться 
старовинне селище ВОРО
НІЖ. Вперше воно згадуєть
ся в літописах під 1177 ро
ком, а назва походить, як га
дають, від безлічі вороння, 
яке колись водилося у цій 
місцевості, а можливо, й від 
давнього, особового імені — 
Воронег. У XVII сторіччі Во
роніж — сотенне містечко 
Ніжинського козацького по
лку. 1664 року вороніжці ви
тримали польсько-шляхет
ську облогу, і через деякий 
час укріплення було розши
рено й поновлено. Фортеця 
мала дві брами — Клишків- 
ську і Глухівську. Наприкін
ці XVII сторіччя містечко, 
в якому існувало кілька ре
місничих цехів, сплачувало 
податки на «армату», себто 
на утримання козацької 
артилерії.

З кількох церков (на по
чатку XX ст. тут було шість 
храмів) у Воронежі залиши
лася чудова пам’ятка барок
ко — Михайлівська церква 
(1776—1781 рр.), збудована, 
як вважають дослідники, за 
проектом київського зодчого 
І. Г. Григоровича-Барського. 
Ця велична, хрещата одно- 
банна споруда на два яруси 
(внизу, за звичаєм, «тепла» 
церква) формами й декором 
дуже подібна до храму Різдва

Кручі над Сеймом у Путивлі.
Вороніж. Михайлівська церква.
Пам'ятка архітектури. 1776—
1781 рр.

Богородиці в Козельці та до 
відомого витвору славного 
архітектора в Києві — По
крове ької церкви на Подолі 
(1766 р.), тільки там — три 
бані. Соковиті бароккові де
талі — капітелі пілястр, на
личники й карнизи, наявність 
рідкісної на Лівобережжі 
скульптури на фасадах ство
рюють урочистий, життєра
дісний образ будівлі. Цікава 
подробиця: круглі вікна дру
гого світла прорізують роз
палубками * конхові склепін
ня горішньої церкви, надаю
чи інтер’єру своєрідно прина- 
дливого освітлення.

На початку XX століття 
прибудовано дзвіницю, і вона 
дещо порушила величний 
всефасадний образ центрич
ної споруди.

Від Воронежа знову вер
таємося в Шостку, звідки 
рушаймо дорогою на схід — 
до одного з найважливіших 
у минулому центрів Ліво
бережжя — міста ГЛУХІВ 
(39 кілометрів від Шостки). 
Вперше ця назва згадується 
в літописах під 1152 роком 
і походить, як вважається, 
або від навколишніх глухих 
лісів, або від прізвища Глух.

Сучасний в’їзд у місто — 
повз великий ставок, над 
яким чітко вирізняється па
м’ятник славним глухів- 
ським партизанам. Це — іс
торія новітня.

У другій половині XIII 
і в XIV сторіччях Глухів був 
центром удільного князів
ства, залежного від Новгоро- 
да-Сіверського. В роки виз
вольної війни 1648—1654 ро
ків Глухів стає сотенним мі
стом Ніжинського полку — 
із земляною фортецею та від
повідними сотенними уста
новами. Згодом зводиться 
первісток місцевого мурова-
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ного будівництва — церква 
Миколи (1693 р.), яка й сьо
годні височить у центрі міс
та. Ця монументальна, перві
сно тридільна й трибанна 
споруда з яскраво виражени
ми рисами української наці
ональної архітектури (1871 
року баню над бабинцем зня
то, і до нього прибудовано 
досить невдалу дзвіницю) 
повністю повторює традиці
йну схему народної дерев’я

ної церкви на три зруби — 
восьмерики. Грандіозність 
пам’ятки свідчить про неаби
яку роль Глухова в політич
ному житті тодішньої Укра
їни. Широку славу також 
здобули у цей час вироби мі
сцевих ремісничих цехів, 
зокрема ювелірного й ливар
ного. Біля брами старого ар
сеналу Московського Крем
ля стоїть на декоративному 
чавунному лафеті з Мазепи-
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Красуня Десна.
Глухів. Пам'ятник партизанам 
Глухівщини. Скульптор І. С. Горо- 
вий, архітектор А. Ф. Корнєєв.
1974 р.
Глухів. Церква Миколи. Пам’ятка 
архітектури. 1693 р.

ним гербом стара «пушка 
медная прозвание Лев», від
лита 1705 року українським 
майстром Карпом Балаше- 
вичем у Глухові.

Після розкриття намірів 
Мазепи fc місто у 1708 році 
прибув Петро І, який згодом 
сам і писав, як «...учинили 
здешний народ элекцию (тоб
то вибори.— Д .  М . )  нового 
гетмана, где все, как одними 
устами, выбрали Скоропад- 
ского, полковника Стародуб- 
ского; и тако проклятый Ма
зепа, кроме себя, худа нико
му не причинил, ибо народом 
и имени его слышать не хо
тят...» і далі — про симво
лічну страту зображення 
Мазепи: «...того ж дня и пе
рсону онаго изменника Ма
зепы вынесли, и, сняв кава
лерию (тобто ордени. — 
Д .  М.), которая на ту персо
ну была надета с бантом, 
оную персону бросили в па- 
лачевские руки, которую па
лач взял и, прицепя за ве
ревку, тащил по улице и по 
площади даже до виселицы 
и потом повесил...»

3 Мазепиного Батурина, 
сильно зруйнованого війсь
ком О. Д. Меншикова, рези
денцію гетьманів Лівобереж
ної України перенесено бли
жче до кордонів Росії, в Глу
хів. Відтак почався новий 
етап зростання міста, який 
тривав упродовж всього вісі
мнадцятого сторіччя. 1720 
року розпочато будівництво 
величезного Троїцького со
бору, але, в зв’язку із скасу
ванням 1734 року гетьман
щини і браком грошей, робо
ти було закінчено лише 1790 
року. На жаль, цінну пам’ят
ку втрачено.

Для посилення контролю 
за діяльністю нового гетьма
на та з метою дальшої цен-
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тралізації влади 1722 року 
в Глухові встановлюється 
так звана Малоросійська ко
легія, керована кріпосниць
кою Росією. 1741 року коза
цька старшина подала щойно 
коронованій Єлизаветі Пет
рівні «прошеніє» відновити 
гетьманське управління на 
Україні, в тому сподіваючись 
на підтримку О. Г. Розумов- 
ського. Лише через кілька 
років цариця дала згоду,

Глухів. Тріумфальна брама. 
Пам’ятка архітектури. 1744 р.

і 1750 року в Глухові зібрала
ся Рада, на якій старшина 
обрала гетьманом Лівобере
жної України Кирила Розу- 
мовського, брата Олексія 
Григоровича. К. Г. Розумов- 
ський (1728—1803 рр.), зі
грітий, замість батькового, 
братовим теплом і піклуван
ням, здобув блискучу освіту 
в університетах Берліна, Ке
нігсберга, Геттінгена, Страс
бурга (його вчителем, до ре

чі, був великий механік, фі
зик, астроном, математик 
Л. Ейлер). Вісімнадцяти ро
ків він уже призначений 
президентом Петербурзької 
Академії наук і мистецтв, 
у двадцять два — стає укра
їнським гетьманом.

Новий гетьман хоч і не 
любив «гнусное место Глу- 
ховское», однак свій двір 
влаштував тут на взірець 
столичного. При ньому існу-
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вали в Глухові постійна при
дворна опера, два французь
ких пансіони для дітей «бла
городного малороссийского 
шляхетства», аптека й кни
гарня. Ще з 1738 року в Глу
хові діяла школа, де готували 
співаків та музикантів для 
придворної капели й оркест
ру. Тут навчалися і визначні 
композитори, глухівчани 
Д. С. Бортнянський (1751 — 
1825 рр.) і М. С. Березовсь- 
кий (1745—1777 рр.) — 
гордість вітчизняної класич
ної музики кінця XVIII сто
ліття.

1764 року гетьманство 
назавжди скасовано, і поно
вила свою діяльність Мало
російська колегія, цього ра
зу очолювана П. О. Румянце- 
вим-Задунайс ьким.

Запрошений до Глухова 
архітектор А. В. Квасов, що 
керував спеціально створе
ною «строительной экспеди
цией в строении города Глу
хова и Батурина», поліпшує 
досить нерегулярне плану
вання вулиць і будує веле
тенський адміністративний 
корпус для Малоросійської 
колегії (1768—1778 рр.).
Пошкоджена пожежею та 
пізнішими перебудовами, 
споруда не збереглася. Вод
ночас зодчий зводить палац 
і розплановує регулярний 
парк в резиденції президен
та колегії за Чорнечою греб
лею (зберігся лише невелич
кий флігель).

Цікавою пам’яткою ци
вільного зодчества є в Глухо
ві Тріумфальна брама (1744 р.), 
розташована із заходу, при 
в’їзді в місто. Існує думка, 
що будував браму А. В. Ква
сов. Широкий арочний проїзд 
фланковано спареними коло
нами тосканського ордера, 
які несуть трикутний роз-

крепований * фронтон з 
круглим отвором у тимпані. 
Обабіч головного проїзду 
влаштовано хвіртки для пі
шоходів. Поруч — корде
гардія — приміщення для 
варти.

Із зовнішньої сторони, 
при в’їзді, в центр арки зоро
во попадає силует церкви 
Миколи: зодчий точно зорі
єнтував браму на важливу 
архітектурну домінанту міс-

Глухів. Анастасіївський собор. 
Пам’ятка архітектури. Архітектор 
А. Л. Гун. 1885— 1886 рр.
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та. За нею ще одна пам’ят
ка XVIII сторіччя — Спа- 
со-Преображенська церква 
(1765 р.) — однобанна, пер
вісно тетраконхова. Тепер на 
місці західної абсиди — при
будова. Але за типом спору
да схожа на вже бачені в Ле
мешах та Коропі подібні 
храми.

Спасо - Преображенська 
церква збудована на кошти

Пам’ятник жертвам фашизму. 
Скульптор І. С. Горовий, архітек
тор В. С. Тофан. 1974 р.
Глухів. Меморіал радянським 
воїнам-визволителям. Фрагмент.
Глухів. Водогінна вежа. Пам’ятка 
архітектури. Кінець XIX ст.

міщан та ремісників і маj  
символізувати зростання ї> 
ньої ролі в суспільному 
економічному житті міст 
Відносно невеликий розм 
споруди майстерно прихов 
ний пропорційним членуван 
ням мас стрімко спрямова 
ного вгору об’єму.

Навпроти, через дорогу, 
височить монументальна вже 
в сучасному розумінні, нео- 
візантійської архітектурі 
соборна церква Анастас 
(1885—1886 рр.), побудов, 
на за проектом академік 
А. Л . Гуна на кошти відомогс 
мільйонера-цукрозаводчикі 
і мецената М. А. Терещенкг 
В дещо зменшених розміра 
споруда копіює Володимир 
ський собор у Києві. І тут ін 
тер’єр з іконостасом білого 
каррарського мармуру оздо
блено в тому ж неовізантій- 
ському стилі, а настінний
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кивопис, який також нага
дує розписи Володимирсько- 
о собору, виконували відомі 
країнські художники брати 
Хлександр і Павло Свєдом- 
ькі.

У центрі Глухова встано
влені пам’ятники радянської 
доби, цілий меморіал: по
груддя гвардії генерал-майо
ра Г. С. Рудченка, який заги
нув, визволяючи місто від 
німецько-фашистських за
гарбників у вересні 1943 ро- 
:у, поруч — на п’єдесталі — 
анк Т-34 першого зразка, 

який зберігся тепер у пооди
ноких екземплярах, Вічний 
вогонь.

На тому ж історичному 
лагорбі в Глухові привертає 
увагу висока водогінна вежа, 
споруджена наприкінці XIX 
століття, коли «цивільні ін
женери» ще розумілися на 
архітектурних стилях,— з

безліччю декоративних еле
ментів оздоблення.

З Глуховом пов’язано чи
мало видатних імен: тут на
родилися художники А. П. 
Лосенко (1737—1773 рр.), 
академік і педагог, директор 
Петербурзької Академії ми
стецтв, та М. І. Мурашко 
(1844—1909 рр.), заснов
ник і керівник Київської 
рисувальної школи. Проїз
дом побували в різний час
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М. В. Ломоносов, Д. І. Фон- 
візін, Т. Г. Шевченко, М. В. 
Г оголь.

У Глухівському педаго
гічному інституті імені С. М. 
Сергєєва-Ценського, засно
ваному 1874 року, в різний 
час здобували освіту пи
сьменники С. В. Васильчен
ко, О. П. Довженко, С. М. Се- 
ргєєв-Ценський, Ю. К. Смо- 
лич.

Про багату на події й сла
ветні імена історію Глухова 
розповідає експозиція ра
йонного краєзнавчого музею.

За 42 кілометри на пів
день від Глухова лежить ста
ровинне місто ПУТИВЛЬ, 
відоме з 1146 року. Уже одна 
ця назва, знайома кожному 
з шкільного дитинства, ди
хає сивою давниною, і уява 
малює образ казкового міста 
з дерев’яними рубленими 
будинками, білостінними хра
мами й вежами. Втім, Пу
тивль цілком сучасне місто.

Але лиш варто відійти від 
просторої центральної пло
щі з типовим набором гро
мадських споруд трохи вбік, 
і уява почне домальовувати 
в реальному пейзажі далеке 
минуле. Ось та сама замкова 
гора — «городок», в обрисах 
якої так легко помітити ре
штки валів, що здіймаються 
над Сеймом. Так, це ті самі

Путивль. Вид на Молчанський мо
настир. XVII— XIX ст.

місця, де «тужила-плакала» 
Ярославна — дружина кня
зя Ігоря, чекаючи його з по
ходу на половців. Славно
звісний плач Ярославни — 
одна з найпоетичніших сто
рінок геніальної пам’ятки 
давньоруської літератури 
«Слова о полку Ігоревім».

І так само, як і тоді, тихо 
плине під горою Сейм, і зеле
ніють широкі заплавні луки 
на лівому березі, темніють 
гаї й ліси вдалині.

Історичність цього міс
ця — «городка», де археоло
ги знайшли фундаменти Воз- 
несенського собору (кінець 
XII — початок XIII ст.), має 
відновити реконструкція да
вніх споруд.

Мальовничість краєвиду 
з «городка» посилюють буді
влі стародавнього Молчан- 
ського монастиря, що розта
шований на сусідньому паго
рбі між Сеймом і річечкою 
Кринкою, що тихо струму
ють попід горами.

Виникнення цього осере
дку православ’я, як свідчать 
історичні джерела, припа
дає на початок XVI століття, 
коли Путивль був південним 
прикордонним форпостом 
Московської держави, а Мол- 
чанська Софроніївська пу
стинь містилася за «околь- 
ним градом». Вже тоді в місті 
жили і українці, і росіяни, от
же, в архітектурі і відбилися 
традиції зодчества обох брат
ніх народів. Власне монастир 
виник у фортеці — і досі 
видно вежі й мури.

У центрі монастирського 
ансамблю — церква Різдва 
Богородиці в стилі барокко 
(1630—1636 рр.), асиметри
чна, важка й статична, з 
трьома вежами типу «вось
мерик на четверику», з шатро
вими верхами. Для зорового
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полегшення грубезних пло
щин споруди майстер деко
рував їх рядами кесонів *, ке
рамічними полив’яними при
красами, одягнув прямокут
ні вікна у характерні мос
ковські наличники з розірва
ними фронтончиками з «гир- 
кою», такими поширеними 
й досі на Чернігівщині. В ни
жньому ярусі храму розта
шовано трапезну. До основ-

Путивльський краєвид.
Путивль. Спасо-Преображен- 
ський собор. Пам’ятка архітектури. 
XVII ст.
Путивль. Спасо-Преображенський 
собор. Деталь східного фасаду.

ного об’єму прилучається 
«тепла» церква Симеона і Са
ви, й, незважаючи на досить 
дивну композицію, вся спо
руда завдяки вдало знайде
ним пропорціям сприйма
ється як довершене ціле.

Тою ж самою могутньою 
простотою вражає й над- 
брамна двох’ярусна дзвіни
ця Молчанського монастиря 
(1700 р.): масивний четверик 
нижнього ярусу з аркою- 
брамою, восьмерик верхньо
го ярусу з великими отвора
ми для дзвонів та висока, 
дуже характерна для укра
їнського барокко баня над 
кутовими пілястрами і кар
низом.

З колишнього монастир
ського пагорба знов і знов 
відкриваються чарівні крає
види лук, зелених масивів 
міста на горах путивль
ських.
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Там, на давньому посаді, 
стоїть суто російської архі
тектури Спасо-Преображен
ський собор (XVII ст.). Його 
головний кубічний об’єм 
з п’ятьма декоративними ци- 
булеподібними главками на 
тоненьких шийках-бараба- 
нах оточений низенькою па
пертю пізнішої прибудови. 
В інтер’єрі все гранично про
сто й прямолінійно, лише ви
гадливе різьблення такого ж



210 по історичних м істах  київської Русі

Путивль. Надбрамна церква з дзві
ницею і собор Спасо-Преобра- 
женського монастиря. XVII ст.
Путивль. Церква Миколи Козаць
кого. Пам’ятка архітектури.
1735— 1737 рр.

прямолінійного іконостаса 
пожвавлює сувору однома
нітність храму. Характерні 
для барокко виноградні гро
на іконостаса та ажурна срі
бна люстра роботи данцігсь- 
кого майстра — дарунок Пе
тра І собору — милують око 
серед ледь освітлених по
хмурих стін.

Спасо-Преображенський 
собор міститься на терито
рії колишнього монастиря,
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ню «теплу» церкву. Дзвіниця 
(1770 р.), прибудована до 
бабинця із заходу, становить 
єдине ціле з храмом. Всю бу
дівлю чітко розчленовано го
ризонтальними рядами кар
низів, що відділяють кожен 
ярус, кожен об’єм. Характе
рні для українського зодчес
тва всефасадність та динамі
чна спрямованість вгору вла
стиві цій пам’ятці.

Про далеке й близьке ми
нуле Путивля можна дізна
тися, оглянувши експозицію 
районного краєзнавчого му
зею. Тут зібрано деякі ціка
ві речі з колишнього цер
ковного начиння, з маєтків 
можновладців. Ось так зва
на «мазепина» шафа робо
ти німецьких майстрів кін
ця XVII століття — цікавий 
зразок бароккових меблів. 
Певний інтерес являє й сам 
будинок музею — особняк

від якого збереглися надбра
мна церква з дзвіницею, ви
тримані в традиціях україн
ського народного зодчества 
(XVII ст.).

Композиційно близька 
до цієї споруди ще одна ціка
ва путивльська пам’ятка — 
церква Миколи Козацького 
(1735—1737 рр.), вимурува- 
на на кошти міщан. За місце
вим звичаєм, цей храм поста
влено на підкліть — доліш-
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типової для початку нашого 
століття стилізації під класи
цизм.

Цей будиночок теж бага
тий на пам’ятні події: в гру
дні 1917 — березні 1918 року 
тут містився Путивльський 
ревком, а у травні 1942 року, 
коли партизани визволили 
Путивль від німецько-фаши
стських окупантів, у цьому 
приміщенні працював парти
занський штаб. Командував

Путивль. Спадщанський ліс: 
Музей партизанської слави.
Молодь біля бюстів героїв-пар- 
тизанів.
Партизанський трофей. 

Монумент партизанської слави.

партизанським з’єднанням 
колишній голова Путивль
ської міськради, а згодом — 
двічі Г ерой Радянського 
Союзу Сидір Артемович 
Ковпак (1887—1967рр.). На 
високій кручі над Сеймом 
йому встановлено пам’ятник 
(1971 р.), а на центральній 
площі — бронзове погруддя 
Героя Радянського Союзу
С. В. Руднєва (1961 р.), ко
місара з’єднання, що про
йшло по тилах ворога від Пу
тивля до Карпат. У Спад- 
щанському лісі (за 10 кіло
метрів від Путивля), звідки 
почалися бойові рейди сум
ських партизанів, створено 
Музей партизанської слави, 
виросли пам’ятники на брат
ській могилі партизанів, на 
місці першого бою. На га
лявині — п’ятипроменевий 
обеліск з мужньою постаттю 
партизана — монумент пар-
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Путивль. Пам'ятник С. А. Ковпаку. 
Скульптори М. Г. Лисенко, В. В. Су- 
хенко, архітектори С. П. Тутучен- 
ко, А. Ф. Ігнащенко. 1971 р.

тизанської слави. Тут зав
жди живі квіти...

За 37 кілометрів на пів
нічний захід від Путивля — 
місто КРОЛЕВЕЦЬ, засно
ване 1601 року вихідцями 
з Правобережної України, 
які тікали від польсько- 
шляхетського гніту та напа
дів кримчаків. Назва міста 
походить, як вважається, від 
польського слова «круль» 
(король); можна припусти
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ти, зважаючи на історію ви
никнення міста, що тут не 
обійшлося без гумору та 
іронії.

Розташоване на роздо
ріжжі торгових шляхів, засе
лене переважно заповзятли
вим ремісничим людом, по
селення швидко зростало 
і вже 1644 року користувало
ся магдебурзьким правом.

Кролевец^ став одним 
з найбільших осередків укра

їнського народного худож
нього ткацтва, розвинутого 
тут ще з появою перших пе
реселенців. Вироби кролеве- 
цьких ткачів — рушники, 
скатерті, хустки, запаски, 
а також набивні тканини 
й килими оздоблюються ха
рактерним орнаментом і ма
люнком, властивим лише мі
сцевій художній школі. Це 
так звана техніка складного 
перебору з використанням
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лише двох кольорів: червоної 
нитки і білого полотна. Кро- 
левецькі вироби здавна й ши
роко увійшли в побут Укра
їни. Цьому сприяли відомі 
колись кролевецькі ярмарки, 
особливо велелюдні впро
довж усього XVIII і першої 
половини XIX сторіччя. Кро- 
левецький ярмарок посідав 
четверте місце на Україні 
і мав мільйонні обороти. Він 
занепав лише з появою при-

Кролевецький пейзаж.
Знамениті кролевецькі рушники.

чорноморських портів та ро
звитком залізниць.

Кролевець, що лежав на 
поштовому тракті з Москви 
на Україну, відвідували 
Т. Г. Шевченко, Марко Вов
чок, М. С. Лесков.

Вироби Кролевецької фа
брики художнього ткацтва 
і сьогодні відомі на весь світ. 
Про історію міста й проми
слів розповідає районний 
краєзнавчий музей.

А забудова нового «про
спекту» від залізничного во
кзалу до центру міста — 
зразок провінціальної гіган
томанії недавніх 1970-х ро
ків.

За 42 кілометри від Кро- 
левця на трасі Москва — Київ 
лежить селище БАТУРИН. 
У широкій заплаві Сейму на 
його високому тут лівому бе
резі не видно за суцільною 
стіною дерев ознак міста, ли
ше дві споруди височать над 
зеленню: ліворуч, ближче до 
моста,— палац, правіше — 
верхи церкви.

Точний час виникнення 
містечка невідомий. Вперше 
в документах воно згадуєть
ся під 1625 роком. А назва, 
ймовірно, походить від вла
сного імені Батура.

З 1669 року Батурин стає 
резиденцією гетьманів Ліво
бережної України, і тут бу
дується фортеця з дерев’я
ними стінами й вежами на 
валах, глибокими ровами. 
Крім міських укріплень, ще 
існував окремо укріплений 
гетьманський двір — «горо
док». Рештки валів можна 
і сьогодні помітити на бере
гах Сейму. Від капітальних 
споруд XVII сторіччя зали
шився тільки мурований бу
динок генерального судді Ва
силя Кочубея, оспіваного 
О. С. Пушкіним у поемі «Пол-
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лава». В XIX столітті ці ста- 
>і стіни облицьовано новою 
еглою, і про первісний виг- 
яд, враховуючи ще й руйну

вання будинку фашистами 
і відбудову з пристосуванням 
під краєзнавчий музей, ва
жко скласти певне уявлення. 
Однак ця рідкісна пам’ятка 
цивільної архітектури хви- 
поє своєю давньою історією.

У листопаді 1708 року, 
невдовзі по визначенні Мазе-

пиних намірів, Петро І, пере
буваючи в Глухові, звелів вір
ному О. Д. Меншикову, до 
речі, такому ж холопу за по
ходженням, як і Розумовсь- 
кі, здійснити рішучий штурм 
юзиденції вчорашнього геть
мана. Подолавши опір при
бічників Мазепи, царське 
військо вдерлося на вали і, 
захопивши багатющі запаси 
продовольства, заготовлено
го, як вважалося, для шведів,

дощенту знищило всі спо
руди резиденції Мазепи. 
Відомо лише, що палац стояв 
над Сеймом, а площа садиби 
дорівнювала восьми деся
тинам.

Одержавши від братової 
дружини — цариці Єлизаве
ти титул гетьмана України, 
Кирило Розумовський отри
мує й наказ «о построении 
вновь города Батурина 1750 
года, июля 24 дня». З Італії

виписують архітектора Ан- 
тоніо Рінальді і замовляють 
йому скласти проект садиби 
й палацу, а керівництво всі
ма роботами доручається 
«приставнику» — виховате
лю колишнього лемешівсь- 
кого хлопчика Григорію Ми
колайовичу Теплову (1711— 
1779 рр.).

Позашлюбний син вида
тного українського філосо
фа, церковного і політичного
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діяча Петровеьких часів Фео
фана Прокоповича, Г. М. Те
плое одержав блискучу осві
ту в Росії та за кордоном. 
Академік і сенатор, компози
тор і письменник, родона
чальник російського роман
су, автор першої вітчизняної 
збірки пісень, державний 
діяч при дворі — така типова 
характеристика представни
ка тодішнього «світу».

Віддячуючи Теплову за 
науку, К. Г. Розумовський 
дарує йому 1760 року урочи
ще в Батурині між Городком 
і Гончарівкою. Спритний бу
дівничий скуповує сусідні зе
млі, розбиває парк, починає 
зводити й палац для себе. 
Але минає час, новим указом 
скасовується гетьманство, а 
К. Г. Розумовського звіль
няють з посади. Невдовзі 
Теплов стає статс-секрета
рем Катерини II, і скромна 
батуринська садиба йому 
вже ні до чого: 1772 року 
він перепродує її тому ж 
К. Г. Розумовеькому. І ли
ше на схилі життя колишній 
президент Петербурзької 
Академії наук, останній ук
раїнський гетьман починає 
будівництво палацу в Бату
рині, в Тепловці, названій 
так за її попереднім власни
ком.

Збереглися аркуші крес-

<3 Тихо несе свої води річка Сейм 
біля Батурина.
Батурин. Будинок Василя Кочубея. 
XVII— XIX ст.

лень, підписані ще одним ви
датним російським зодчим 
Чарльзом Камероном, за 
якими й збудовано батурин- 
ський палац (1799—1803 рр.). 
Величний ансамбль складав
ся з центрального корпусу 
і бічних флігелів, розставле
них за симетрією паралельно 
річці.

Фасади палацу, вирішені 
в суворих канонах класициз
му — з колонними портика
ми іонічного та тосканського 
ордерів, з характерними пів- 
круглими виступами на біч
них фасадах, гарно прорисо
ваними фронтонами і вікна
ми,— виразно підкреслювали 
значущість і респектабель
ність споруди.

Однак доля пам’ятки 
склалася нещасливо. Ще 
наприкінці минулого століт
тя вона стала безгосподарним 
майном, і місцеві жителі 
розтягли на цеглу спершу 
огорожу, потім флігелі, дій
шла черга і до палацу. Та 
освічені кола громадськості 
ще тоді вдарили на сполох, 
хоча за тих суспільних умов 
годі було й сподіватися на 
збереження пам’ятки архі
тектури.

Опинившись майже се
ред чистого поля, на рівній 
місцевості, без помітних слі
дів благоустрою та плануван
ня, перлина творчого дороб
ку видатного майстра, автора 
багатьох відомих споруд, ба- 
туринський палац здається 
тепер рафінованим взірцем 
архітектури класицизму, тйм 
більш вражаючим, що аж ні
як він не відповідає оточенню. 
Компактний, співрозмірений, 
ніби піднесений на могут
ньому цоколі, палац ефектно 
й велично грає шляхетними 
формами, такими сторонні
ми тут, у Батурині. А реста-
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вратори десятиріччями все 
ще прагнуть повернути па
м’ятці первісну красу.

К. Г. Розумовський довгі 
роки прожив у Батурині, де
який час тут жив його син 
Андрій Кирилович Розумов
ський (1752—1836 рр.) — 
відомий російський дипломат, 
посол в Неаполі, Копен
гагені, Стокгольмі, Відні. 
Спадкоємно син кохався в 
мистецтві й особливо в му

зиці: дружив у Відні з Мо
цартом, Гайдном, Бетховеном. 
Останній присвятив А. Розу
мове ькому кілька своїх квар
тетів, в яких використав мо
тиви українських і російсь
ких пісень.

1803 року К. Г. Розумов
ський, так і не дочекавшись 
закінчення будівництва па
лацу (весь час жив у невели
чкому дерев’яному будинку 
неподалік садиби Кочубеїв),
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помер у Батурині. Поховали 
його в спеціально побудова
ній Воскресенській церкві- 
усипальниці (1803 р.).

Ця чудова пам’ятка архі
тектури класицизму — з чо- 
тириколонними портиками 
бічних входів, півкруглою аб
сидою, увінчана гладеньким 
барабаном сферичної бані 
й гострим шпилем над при
будованою дзвіницею, збере
глася: її добре видно з авто
магістралі. Раніше всереди
ні знаходився надгробок 
К. Г. Розумовського роботи, 
як вважають, видатного ску
льптора І. П. Мартоса. За мі
сцевим переказом, церкву 
вимурувано із цегли від розі
браної величезної вежі, яку 
називали Мазепиним стов
пом — рештками стародав
нього Троїцького храму, 
зруйнованого військами Мен- 
шикова.

У травні 1843 року 
Т. Г. Шевченко відвідав Ба
турин, змалював руїни пала
цу для серії офортів «Живо
писная Украйна».

На півдорозі між Батури- 
ном і Вертіївкою проїжджа
ємо старовинне місто БОР- 
ЗНА із залишками городи
ща ще часів Київської Русі. 
Борзна — батьківщина слав
нозвісного Семена Палія 
(С. П. Гурко) — білоцерків

ського (фастівського) пол
ковника, героя Полтавської 
битви 1709 року, оспіваного 
Т. Г. Шевченком у поемах 
«Чернець» і «Іржавець», вір
ші «Швачка», в численних 
народних думах і піснях. 
Полковницький пернач Палія 
зберігається в Чернігівсько
му історичному музеї .Т. Г. Шев
ченко 1847 року побував 
у Борзні, гостював у поета 
Віктора Забіли.

Батурин. Воскресенська церква.
Пам’ятка архітектури. 1803 р.
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Далі, праворуч від тра
си, — село ЗАНЬКИ, де на
родилась перша народна ар
тистка УРСР Марія Костян
тинівна Заньковецька (Ада- 
совська, 1860—1934 рр.). На 
роздоріжжі перед Ніжином, 
праворуч, — селище ВЕРТІ
ЇВ К А, правильніше — ВЕР- 
КІЇВКА (від імені Беркій). 
Тут народились: учасник ім
періалістичної та громадян
ської воєн, у 1941 році — ко

мандуючий Південно-Захід
ним фронтом Герой Радян
ського Союзу генерал-пол
ковник М. П. Кирпонос і 
Герой Радянського Союзу 
генерал-полковник авіації 
І. М. Мороз. У селі є музей, 
де зібрано матеріали, що 
розповідають і про історію 
села, і про славних земляків.

Попереду — НІЖИН з 
історичним центром на ліво
му березі річки Остер.
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Ще 1078 року, як подає 
літопис, київські князі били
ся за чернігівський стіл «на 
Нежатиній Ниві» — можли
во, це і була місцевість, де 
виросло сучасне місто Ні
жин. Іпатіївський літопис 
під 1147 роком згадує місто 
Уненеж. Сучасна назва Ні
жин відома з 1514 року.

Численні історичні дже
рела свідчать про участь ні- 
жинців у селянсько-козаць
ких повстаннях початку 
XVII століття. У червні 1648 
року війська Богдана Хмель
ницького визволили Ніжин 
від польсько-шляхетського 
панування. Відтоді по 1782 
рік місто було адміністрати
вним центром найбільшого 
на Україні Ніжинського пол
ку. Його козаки брали участь 
у Переяславській раді 1654 
року, в антифеодальних пов
станнях, керованих М. Пуш
карем (1658 р.), І. Богуном 
(1659 р.). А 1663 року в Ні
жині відбулася Чорна рада 
для обрання гетьмана Ліво
бережної України, і тоді ж 
північна частина полку в 
складі десяти сотень увій
шла до новоствореного Ста- 
родубського полку. Ніжин- 
ці разом із московськими 
стрільцями ходили на Крим 
у 1687 і 1689 роках, на Азов 
(1695—1696 рр.), билися зі

Ніжин. Миколаївський собор.
Пам’ятка архітектури. 1668 р.

шведами під час Північної ві
йни (1700—1721 рр.). Отже, 
вирувало військово-політич
не життя тут протягом деся
тиріч.

У другій половині XVII 
століття Ніжин, згідно зі 
статусом полкового міста, 
забудовувався цегляними 
спорудами. У 1668 році зве
дено мурований і величний 
новий Миколаївський собор. 
Могутній, спрямований вго
ру центричний об’єм спору
ди заввишки 55 метрів, із щі
льно стуленими п’ятьма ба
нями, став в українській ба- 
рокковій архітектурі прото
типом мурованих хрещатих 
п’ятибанних храмів. Він пов
ністю відтворює в цеглі звич
ні прийоми народного де
рев’яного зодчества. Особли
ва, парадна роль споруди 
підкреслена і в інтер’єрі, де 
обабіч головного входу вла
штовано на підвищенні спе
ціальні лоджії для полкової 
старшини. Домінуюче поло
ження собору в міській забу
дові і досі лишилося поза 
конкуренцією, хоча громад
ський центр змістився на ін
шу площу. Головна вісь за
будови пройшла від ринку 
вздовж Остра.

Пам’ятником важливим 
історичним подіям став со
бор Благовіщенського мо
настиря (1702—1716 рр.), 
неподалік Миколаївського. 
Споруджували його за мит
рополита Київського і Гали
цького, місцевого уроджен
ця Стефана Яворського, спо
движника Петра І, і присвя
тили перемозі над шведами 
під Полтавою. В архітектурі 
Благовіщенського собору, по
будованого за проектом мос
ковського зодчого Г. І. Усти
нова, присутні і суто росій
ські елементи — постановка
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бань по кутах споруди, і 
місцеві прийоми — ті ж самі 
спеціальні яруси-лоджії для 
знаті. С. Яворський за
повідав монастирю власну 
величезну бібліотеку рідкіс
них книг і просив «собор весь 
малеванием украсити», що 
й було виконано. Реставра
тори прагнуть повернути 
інтер’єру давній розпис 
(1722 р.), що суцільно вкри
вав стіни й склепіння.

Колишнє монастирське 
подвір’я в міській забудові 
обмежене скромним корпу
сом келій (XVIII ст.), пере
критих гарним склепінням, 
з глибокими підвалами і кра
мницями. Ченці не відстава
ли від ніжинс ьких купців 
у торговельній справі.

Ще з другої половини 
XVII сторіччя Ніжин стає на 
довгий час одним з найбіль
ших торговельних центрів 
Лівобережжя. Розташова
ний на роздоріжжі важли
вих торгових шляхів, він 
швидко набуває великого 
економічного значення, від 
1625 року користуючись маг
дебурзьким правом. На ні
жинські ярмарки зЪкджалася 
сила-силенна народу, і міс
цеві чумаки привозили сіль 
з Криму, тараню з Дону, 
а туди одвозили славнозвісні 
ніжинські огірки, по які й По-

Ніжин. Вулиця Гоголя і Благові
щенський собор. Пам’ятка архітек
тури. 1702— 1716 рр.

тьомкін присилав до Ніжина 
спеціальних гінців. Вище 
згадуваний О. Ф. Шафон- 
ський наприкінці XVIII сто
річчя у своєму «Чернігів
ського намісництва топогра
фічному описі» зазначав, що 
в Ніжин привозили з Москви 
й Сибіру хутра, шуби, ману
фактуру, з Астрахані й Ца
рицина — червону рибу й ік
ру, з Гданська — тонкі гол
ландські, французькі, англій
ські сукна та шампанське ви
но, з Кенігсберга — атлас, 
оксамит, панчохи, батист, 
полотна, хустки, з Лейпці- 
га — саксонську порцеляну 
й галантерею, з Туреччи
ни — шовк, кумач, ладан, 
тютюн, сап’ян, мило, з Угор
щини й Молдавії — вина, 
чорнослив, волоські горіхи то
що. Річний обіг ніжинських 
ярмарків становив тоді бли
зько одного мільйона карбо
ванців, що було дуже ви
соким показником для тих 
часів.

Та чи не найбільше про
цвітали тут у торгівлі вихідці 
з далекої Греції, гнані в 
XVII сторіччі з дому націо
нально-релігійними утисками 
поневолювачів-турків в інші 
християнські землі, зокрема 
й на Україну. Богдан Хмель
ницький запросив греків- 
купців до Ніжина і спеціаль
ним універсалом 1657 року 
надав їм великих пільг у тор
гівлі, підтверджуваних потім 
усіма наступними гетьмана
ми й царями. 1675 року гре
цькі купці заснували тут 
свою колонію. Не володіючи 
спершу українською мовою, 
греки мали власний магіст
рат, суд, церкву, братство, 
школу.

Деякі з цих споруд збе
реглися й досі — пам’ятками 
розквіту Ніжина впродовж
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усього XVIII століття, але 
самі «діти Еллади» давно 
вже асимілювалися серед 
місцевого населення.

Будинок грецького магі
страту (1785 р.) можна огля
нути на вулиці Гребінки. 
Це — зовні звичайна, двопо
верхова міщанська кам’яни
ця із залишками кованих га
ків і грат у вікнах. Але досить 
дивні, своєрідні наличники 
вікон першого і другого по

верхів перейняті з далеких 
країв.

Трошки далі по тій же 
вулиці біліє грецька Михай- 
л івс ька церква (1719— 
1729 рр.) — дуже незвичай
на, архаїчна за типологією 
мурування пам’ятка. Три- 
дільна й однобанна, з оригі
нальним вирішенням скле
пінь, з характерними, вели
кого виносу карнизами й 
білими, майже позбавлени-
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ми пишних оздоб, стінами 
церква нагадує архітектуру 
сонячних Балкан.

За монументальними, на
браними з довгих, списопо
дібних стержнів гратами, що 
оточували колись подвір’я 
грецького монастиря, милує 
око ще одна пам’ятка. Це — 
грецька церква Всіх Святих 
(1780-ті рр.), побудована пе
рвісно за такою ж схемою,

Ніжин. Церква Іоанна Богослова. 
Пам'ятка архітектури. 1752 р.
Ніжин. Грецька церква Всіх Свя
тих. Пам'ятка архітектури.
1780-ті рр.

що й Михайлівська, але біль
ша за розмірами і оздоблена 
наприкінці минулого століт
тя гарними класичними пор
тиками доричного ордера. 
Спаровані колони несуть ан
таблемент з трикутним фрон
тоном; кути центрального 
об’єму оздоблено тричверт- 
ними колонами. Високий, 
прикрашений ордерною си
стемою барабан з видовже
ними, характерного в класи
цизмі малюнка вікнами на
дає інтер’єру відчуття прос
тору й урочистості, посилене 
спокійним, рівним освітлен
ням.

На жаль, втрачено грець
ку дзвіницю — колись най
вищу в усьому Ніжині СПО

РУДУ-
А зі сходу, майже впри

тул до колишнього грецького 
монастиря, мурована брама 
з навдивовиж гарними грат
частими воротами й хвірт
кою веде на подвір’я Троїць
кої церкви (1733 р.). Перебу
дована із поширеного на 
Україні типу однобанних 
храмів, Троїцька церква на
прикінці минулого століт
тя прибрала рис неокласициз
му — з високою дзвіницею 
під шпилем, вишуканим оз
добленням. Робота по рекон
струкції увічнена в ажурно
му написі, закомпонованому 
в грати огорожі: «При старо
сти Буренко. 1888».

Через дорогу від цієї ого
рожі — колишня грецька 
школа, побудована понад 
двісті років тому. Цей навча
льний заклад виховав свого 
часу не тільки вихідців з да
лекої Греції та їхніх нащадків, 
але й відомого українського і 
російського історика М. М. Ба- 
нтиш-Каменського (1737— 
1814 рр.), українського пи
сьменника, церковного і ку
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льтурного діяча Г. Конисько- 
го (1717—1795 рр.). У біблі
отеці школи були венеціан
ські видання 1504 року рито
ричних творів Демосфена, 
видання XVI століття творів 
Платона, Гомера, Софокла...

Продовжимо подорож 
вулицями Ніжина.

На вулиці Гоголя знахо
диться ще один, характерний 
для Ніжина центричний 
храм — колишня церква 
Іоанна Богослова (1752 р.). 
Хрещата в плані, одиобанна 
й компактна, церква постав
лена на підкліть — нижню, 
«теплу» церкву. За об’ємно- 
просторовим вирішенням во
на належить до різновиду те- 
траконхових будівель. Гарні 
пропорції споруди підкресле
но струнким, пірамідальним 
силуетом з видовженим сві
тловим барабаном, стрима
ними оздобами в дусі пізньо
го українського барокко. Фа
хівці вбачають у цій пам’ятці 
риси творчості І. Г. Григоро- 
вича-Барського.

Якщо пройти далі на за
хід вулицями Гоголя та Ка
рла Маркса, можна побачити 
ще одну, дуже схожу за ти
пом на Іоанно-Богословську, 
церковну будівлю. Це — Вве- 
денський собор колишнього 
однойменного жіночого мо
настиря, побудований 1775 
року на місці згорілого 
дерев’яного. Тут відсутній 
нижній ярус — підкліть, але 
на прямокутних раменах є 
півкруглі абсиди, криті кон- 
хами. Так само, як і в Іоанно- 
Богословській церкві, в цеглі 
виконано тонко профільова
ні й оштукатурені тяги й на
личники. Лише барабан не 
круглий, а восьмериком. На
вкіс од собору — цегляна, 
споруджена пізніше, трияру
сна дзвіниця (1814 р.). Оби

дві пам’ятки потребують ре
ставрації.

У Ніжині можна побачи
ти ще дві цікаві будівлі зна
йомого вже по Лемешах 
і Глухову тетраконхового ти
пу. Одна з них розміщена на 
вулиці Подвойського, на ста
рій церковній садибі. Це — 
Покровська церква (1765 р.), 
що зовні збереглася майже 
в первісному вигляді, з дещо 
навіть суворими рисами чи
стої конструкції, без зайвих 
прикрас. Впритул до західно
го фасаду на початку XIX 
століття прибудовано на
прочуд гарну двох’ярусну 
дзвіницю в дусі стилю ампір. 
Її оздоблено майстерно ви
конаними чотириколонними 
портиками й трикутними 
фронтонами з чітким ритмом 
зубчиків. Ансамбль, що утво
рився, дає наочне уявлення 
про зміни стилів, смаків.
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А поруч стоїть, мало схожа 
через пізніші прибудови на 
храм, Миколаївська церква 
(XVIII ст.) — зального ти
пу, з великими, обрамовани
ми гарними наличниками 
вікнами.

ІДе одну тетраконхову 
церкву — Воздвиженську 
(1775 р.) можна побачити на 
вулиці Щорса. Там теж до 
майже кубічного основного

Ніжин. Педагогічний інститут. 
Архітектор А. І. Руска. 1805— 
1817 рр.
Ніжин. Пам'ятник М. В. Гоголю.
Скульптор П. П. Забіла. 1881 р.

об’єму прилучаються з чоти
рьох боків абсиди, а дзвіни
ця, поставлена досить одда- 
чік, з’єднана із основним яд
ром довгим залом.

Допитливий турист від
шукає в Ніжині і однобанну 
церкву Василя (XVIII ст.), 
і руїни Спаської (1757 р.) 
та Вознесенської (1805 р.) 
церков.

Крім культових споруд, 
у місті збереглося чимало 
пам’яток часів розквіту тор
гівлі — мальовничі кам’яни
ці з кованими дверима й ві
конницями — більш ранні, 
крамниці з мезонінами 
й просторими торговель
ними залами — пізніші, та 
ще — криті масивні рундуки 
і класицистичні павільйони 
на широкій базарній площі, 
де й досі вирує у базарні 
дні ніжинський ринок. Одна 
з будівель на базарі — давня
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замкова Богоявленська цер
ква (1721 р.) — невпізнанна 
через втрати.

Старовинні земляні вали, 
що краями спиралися в бере
ги Остра, ще наприкінці 
XVIII сторіччя стали затіс
ними для зростаючого міста. 
Отож коли на початку XIX 
століття український помі
щик, князь Олександр Ан
дрійович Безбородько, вико
нуючи волю померлого бра

та Іллі Андрійовича, почав 
будувати Ніжинську гімна
зію вищих наук, місцем для 
останньої було обрано сади
бу Безбородьків на правому 
березі Остра. Річку в межах 
міста перетворили на канал 
(1809—1812 рр.), і новий де
рев’яний міст, названий зго
дом Ліцейським, єднав оби
два береги.

Місцеві школи здавна 
славилися високим рівнем



232 по історичних м іс т а х  київської Русі

викладання наук (першу 
школу відкрито ще 1687 ро
ку), і новий імпульс слави 
Ніжина збігається з появою 
цього закладу.

Головний навчальний кор
пус будував (1805—1817 рр.) 
академік архітектури А. І. Рус- 
ка, і 1820 року відбулося уро
чисте відкриття гімназії, за 
статутом прирівняної до уні
верситету. На той час неба
гато було таких закладів у

Ніжин. Пам’ятник Ю. Ф. Лисян- 
ському. Скульптор К. В. Годулян, 
архітектор В. І. Костін. 1974 р.
Ніжин. Колишня електростанція.
Пам’ятка архітектури. Архітектор
О. Г. Сластіон. 1914— 1916 рр.

Росії: Царськосельський (Пе
тербург) та Рішельєвський 
(Одеса) ліцеї. А ніжинський 
не раз змінював назву: Фі- 
зико-математичний ліцей 
(1832 р.), Юридичний ліцей 
(1840 р.), історико-філоло- 
гічний інститут князя Безбо- 
родька (1875 р.), Інститут 
народної освіти (1920 р.), 
нарешті — Педагогічний ін
ститут (1934 р.). Нині це — 
Ніжинський державний пе
дагогічний інститут імені 
М. В. Гоголя.

Старий корпус поставле
но «покоєм», тобто літерою 
«П» у плані, головним фаса
дом на схід. Сонячні промені 
ефектно грають світлотінню 
довгої колонади тоскансько
го ордера, яка з’єднує бічні 
ризаліти, що відповідають 
бічним крилам плану. Риза
літи увінчано трикутними 
фронтонами з тонким ліплен
ням рослинного орнаменту в 
тимпані. Високі вікна на де
сять шибок надають споруді 
холодного й казенного ви
гляду, який посилюється від
сутністю будь-яких архітек
турних прикрас на видовже
них бічних фасадах.

Лунка тиша довгих кори
дорів, високі білі двері клас
них кімнат жваво нагадують 
суворий характер подібних 
закладів першої половини 
минулого століття. Водночас 
тут надто живим уявляється 
давній дух Школи в широко
му розумінні цього слова, тої 
Школи, що була в житті у кож
ного з нас, тої, нарешті, 
Школи, яка дала стільки ві
домих імен. Ніжинську гі
мназію (під такою назвою) 
закінчило близько ста чоло
вік, а серед них письменни
ки М. В. Гоголь, Н. В. Куко
льник, Є. П. Гребінка (в Ні
жині він написав відомі тепер
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на весь світ рядки романсу 
«Очи черные»), В. М. Забіла, 
О. С. Афанасьєв-Чужбин- 
ський, художник А. М. Мок- 
рицький, громадський діяч 
В. В. Тарновський. Фізико- 
математичний ліцей готував 
офіцерські кадри, і серед йо
го випускників були етногра
фи М. М. і К. М. Сементовсь- 
кі, вчені-інженери Д. І. Жу- 
равський, П. І. Собко та інші. 
З юридичного ліцею вийшли

поет-демократ Ф. К. Богуше
вич, байкар Л. І. Глібов та 
поет і перекладач М. В. Гер- 
бель. Пізніше в історико-фі- 
лологічному інституті вчили
ся історики М. С. Державін, 
М. Н. Петровський, філолог 
Ю. Ф. Карський, педагог і 
вчений М. Ф. Даденков, мо
вознавець І. М. Кириченко, 
літературознавець В. І. Ре
занов та інші. Чимало слав
них імен і викладачів-ніжин-

ців можуть прикрасити ці 
рядки...

У головному корпусі пе
дагогічного інституту містя
ться картинна галерея, скла
дена з творів мистецтва 
XIV—XX століть, і музей 
М. В. Гоголя. А в централь
ному сквері при вулиці Гого- 
ля в оточенні старовинних 
чавунних ліхтарів з ланцюга
ми стоїть перший в Росії па
м’ятник М. В. Гоголю, спору

джений за проектом П. П. За
біли ще 1881 року. На 
п’єдесталі викарбувано слова 
письменника: «...Определено 
мне чудной властью... ози
рать жизнь сквозь видный 
миру смех и незримые, неве
домые ему слезы!»

У Ніжині народився і 
провів дитячі роки видатний 
мореплавець, капітан першо
го рангу Юрій Федорович 
Лисянський (1773—1837 рр.),



234 ПО ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ Русі

який у 1803—1806 роках 
разом із І. Ф. Крузен
штерном здійснив на кораб
лях «Надежда» і «Нева» пе
рше в Росії кругосвітнє пла
вання. Російському Магел
лану встановлено пам’ятник- 
погруддя на вулиці Гоголя 
недалеко від будиночка, де 
він народився.

До Ніжина приїздив 
Т. Г. Шевченко. На ніжин-

Ніжин. Пам’ятник Я. П. Батюку.
Скульптор Г. П. Гутман. 1965 р.

ській сцені грали видатні ук
раїнські актори М. К. Зань- 
ковецька, П. К. Саксаган- 
ський, М. К. Садовський, 
М. Л. Кропивницький. Тут 
пройшли юнацькі роки ака
деміка О. О. Богомольця, 
дитячі роки конструктора 
перших космічних кораблів 
С. П. Корольова.

Продовжимо прогулянку 
вулицями Ніжина.

Серед численних пам’я
ток архітектури початку XX 
століття привертає увагу бу
динок колишньої електро
станції, спорудженої непода
лік річки Остер у 1914—1916 
роках. Автор цікавої спору
ди, відомий художник і архі
тектор О. Г. Сластіон надав 
фасадам характерних рис 
української народної архі
тектури: вежа з заломами 
й широко звисаючим дахом, 
полив’яні керамічні ,вставки 
в дусі народної орнаментики 
тощо.

Новітня історія нашої 
Батьківщини також втілена 
в пам’ятниках Ніжина. Ме
моріальна дошка на фасаді 
одного з будинків по вулиці 
Гоголя нагадує, що в січні 
1919 року тут розміщувався 
штаб Таращанського полку 
під командуванням В. Н. Бо- 
женка. В сквері при вулиці 
Гоголя полум’яніє червоним 
каменем стела з написом: 
«Вічна слава працівникам ні
жинської міліції, які віддали 
своє життя в боротьбі за Ра
дянську владу».

Тяжкі випробування ви
пали на долю Ніжина в роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Восени 1941 року в районі 
міста точилися важкі обо
ронні бої.

А під час тимчасової гі
тлерівської окупації в місті 
діяли партизанські загони та
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підпільна комсомольсько- 
молодіжна організація, очо
лювана сліпим 25-річним ад
вокатом комуністом Яковом 
Батюком. Посмертно йому 
присвоєно високе звання Ге
роя Радянського Союзу, а 
в центрі міста встановлено 
пам’ятник-погруддя. Непо
далік — скромний пам’ятник 
героїні-льотчиці Любові Гу- 
біній, уродженці Ніжина, яка 
загинула в повітряному бою 
1943 року.

На честь визволителів мі
ста від німецько-фашист
ських загарбників встанов
лено кілька пам’ятників і 
обелісків на братських мо
гилах. А на вулиці Шевчен
ка — обеліск на могилі Ге
роя Радянського Союзу стар
шого лейтенанта С. П. Мо
хового, поруч — пам’ятник — 
танк «Т-70» на честь гвардії 
майора І. Л. Хайтовича.

Про багату, на події та 
імена історію Ніжина, його 
сьогоднішній день розпові
дає експозиція Ніжинсько
го краєзнавчого музею, що 
розмістився у старовинному 
особнячку на вулиці Якова 
Батюка.

Знайомство з Ніжином 
закінчено, звідси наша подо
рож продовжується до міста 
Ічня.

Ніжин. Пам’ятники на честь визво
лителів Ніжина від німецько- 
фашистських загарбників — Героя 
Радянського Союзу старшого 
лейтенанта С. П. Мохового і гвар
дії майора І. Л. Хайтовича.
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<3 Качанівка в осінньому вбранні. 
Стор. 237.

<] Качанівка. Панорама палацово- 
паркового ансамблю. В глибині — 
альтанка і палац.
Качанівка. В’їзна брама. 
Качанівка. Паркова скульптура.

Перші письмові свідчен
ня про Ічню належать до 
XIV сторіччя. Під час визво
льної війни 1648—1654 ро
ків це було вже досить знач
не поселення. Славилася Іч
ня і ремеслами, особливо 
керамікою — тут виробляли 
розписні полив’яні кахлі, по
суд, іграшки.

Ічня лежить на берегах 
спиненої греблею річки Іче- 
нька. Центр міста з неодмін
ними магазинами зберіг, не
зважаючи на нові будівлі, ха
рактерний щемливий старо
світський затишок. Побіле
ні колонади деяких громад
ських споруд ще видають пе
рвісні форми колишніх іч
нянських церков, а на найви
щому місці самотньо стовби
чить стара дзвіниця Микола
ївської церкви (1879 р.).

Скромні пам’ятники ус
лавленим ічнянцям встанов
лено згідно з масштабом 
забудови. Ось досить ори
гінальний пам’ятник зна
менитому майстрові пам’ят
ників, відомих на весь світ, 
ічнянцю І. П. Мартосу 
(1752—1835 рр.) — видатно
му скульптору, автору класи
цистичних пам’ятників Міні- 
ну і Пожарському в Москві, 
Ломоносову в Архангель
ську, А.-Е. Рішельє в Оде
сі, численних надгробків, зо
крема й П. О. Румянцеву-За- 
дунайському в Києві. Непо
далік — бюсти відомих укра
їнських радянських пи 
сьменників, ічнянців Степа 
на Васильченка (1879— 
1932 рр.), Василя Чумака 
(1901 — 1919 рр.).

Від Ічні наш шлях проля
же далі на південний схід, де 
на відносно невеличкій від 
стані один від одного розта 
шовані три широко знани> 
ансамблі: Качанівка, Тростя
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нець, Сокиринці — видатні 
пам’ятки садово-паркової 
архітектури минулого сто
ліття. Всі три являють типо
ві приклади пейзажних, так 
званих англійських, роман
тичних парків з неодмінними 
ставками, хащами, галявина
ми, острівцями й альтанка
ми. І водночас всі три різня
ться не стільки плануванням 
та розташуванням споруд, 
скільки закладеними в осно

ву кожної садиби вдачею та 
собистими рисами заснов- 
ика.

Качанівський парк, крім 
4УДОВИХ природних красот 
вишуканої архітектури спо
руд, пам’ятний передусім 
иенами уславлених діячів 
<раїнської та російської ку- 
ьтури, яких вабила сюди 
ворча, інтелектуальна атмо- 
фера.

Тростянецький парк зав-

Качанівка. Флігель. 1780-ті рр.

Качанівка. Палац. Пам’ятка архі
тектури. Архітектори К. І. Бланк, 
М. К. Мосцепанов. 1780-ті рр.
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Качанівка. Вид на палац з парку. 
Качанівка. Альтанка. 1830-ті рр.

дяки перш за все природни
чо-мистецькому хистові його 
засновника став унікальним 
дендропарком країни.

А Сокиринецький парк 
прикрасила чиста, рафінова
на архітектура високого кла
сицизму, і чудова природа 
стала вдячним фоном для 
творів зодчества.

І всі три парки — незрі
внянні й схожі — окраса 
цього куточка Чернігівщини.
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Від Ічні до Качанівки 
шлях недовгий — 17 кіломе
трів. Ось і селище КАЧАНІ
ВКА.

Палацово-парковий ан
самбль, що добре зберігся до 
наших днів, виник у 1770-х 
роках за волею фельдмарша
ла П. О. Румянцева-Задунай- 
ського, котрому за військові 
заслуги, серед багатьох ма
єтків на Україні, дістався 
і хутір Качанівка, заснова
ний 1742 року співаком при
дворної капели С. І. Качанов- 
ським. Новий власник за
клав на високому узвишші 
над невеличкою, зарегульо- 
ваною ставками річечкою ве
личезний парк (572 га) — 
дійсно за фельдмаршальсь
кими масштабами. Витрати 
тоді не мали ніякого значен
ня. Згодом же Качанівка 
перейшла у спадок до за
можних українських по
міщиків Тарновських і від
тоді зажила слави принад
ного осередку видатних дія
чів вітчизняної культури.

Качанівку неодноразово 
відвідував М. В. Гоголь, де 
вперше читав комедію «Од
руження», повість-епопею 
«Тарас Бульба», «Повість 
про те, як посварилися Іван 
Іванович з Іваном Никифо
ровичем».

Два місяці у 1838 році у 
Качанівці гостював М. І. 
Глінка, тут він написав пер
ші частини опери «Руслан і 
Людмила», поклав на музику 
вірші «Гуде вітер вельми в 
полі», «Не щебечи, соловей
ку» українського поета Вік
тора Забіли. В той же час у 
Тарновського гостювали ви
датний український ком
позитор С. С. Гулак-Арте- 
мовський, друг Т. Г. Шев
ченка по Академії мистецтв 
В. І. Штернберг — у цій

садибі він написав свою 
кращу картину «Глінка в Ка
чанівці».

Кілька разів бував у ма
єтку і Т. Г. Шевченко, зали
шив тут свій останній запис 
у традиційному родинному 
альбомі:

«І стежечка, де ти ходила, 
Колючим терном порос
ла. Т. Г. Шевченко.

21 августа 1859 г.
В Качановке».

Бували тут В. А. Жуков
ський, Марко Вовчок, худо
жники Л. М. Жемчужников, 
М. М. Ге, М. О. Врубель, 
І. М. Прянишников, брати 
В. Є. і К. Є. Маковські. 
У 1880 році І. Ю. Рєпін почав 
тут картину «Запорожці пи
шуть листа турецькому сул
тану», зробив багато ескізів 
до картини: адже Тарновські
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зібрали рідкісну колекцію ук
раїнського народного вбран
ня, старожитностей, козаць
кої зброї, стародруків тощо.

Нині Качанівський пала
цово-парковий ансамбль ого
лошено державним історико- 
культурним заповідником.

Попід крислатими липа
ми й каштанами півколо ча
вунної огорожі розмикалося 
парою симетричних цегля
них будок для варти. Навпро-

Качанівка. Атрибути романтичного 
парку: «руїни», місток, ретельно 
продумані краєвиди...

ти брами, через дорогу,— 
класицистична Георгіївська 
церква (1817—1828 рр.),
оздоблена рустом, порталом 
із чотирьох щільно стулених 
парами колон, круглим бара
баном із сферичною банею 
над середхрестям.

Вісь симетрії ансамблю 
тягнеться від паперті крізь 
браму довгою тінистою 
алеєю парку. Попереду — 
кругла клумба з обеліском:
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могила уродженця села Ка- 
чанівка Героя Радянського 
Союзу льотчика Михайла 
Гарама. Четверо братів-аві- 
аторів Гарамів мужньо боро
нили рідну землю від фашис
тів. Живим лишився один Ві
ктор...

Алея завершується біля 
декоративних п’єдесталів, на 
яких сидять, тримаючи ге
ральдичні щити, білі леви. 
Від них півколом — симет

ричні флігелі, в центрі — ве
лика клумба, за нею — білий 
двоповерховий палац (1780- 
ті рр.) з колонадою й висо
ким куполом, з видовженими 
крилами, прикрашеними 
портиками, вежами, еркера
ми. Автор — московський 
архітектор К. І. Бланк, бу
дівничий — архітектор М. К. 
Мосцепанов.

Дещо строката помпез
ність та подрібненість мас не

заважають цілком виразному 
вигляду ансамблю, що спри
ймається як затишний, мас
штабний до людини, гостин
но запрошуючий. Пластичні 
форми, збагачені ретельне 
обробленими деталями, збу
джують уяву, настроюють на 
піднесений, творчий лад. Від
сутність високого цоколю 
надавала палацу своєрідної 
«приземленості», і ця дрібни
ця, ймовірно, приємно імпо-
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нувала гостям демократич
ного походження.

В інтер’єрі, особливо па
радного другого поверху, 
вражають ліплені карнизи 
з купідонами, дзеркала, камі
ни, візерунчастий паркет, 
розписні плафони з військо
вими «трофеями»: гармата
ми, ядрами, шаблями, щи
тами.

Парковий фасад прикра
шено шестиколонним порти-

1 Тростянець. Над ставком. 
Тростянець. «Колона суму». 
Тростянець. «Швейцарська гірка».

ком з ліпленням в тимпані. 
З тераси другого поверху від
кривається чудовий краєвид, 
що вабить, кличе у подорож- 
прогулянку.

Ось на пагорбі — роман
тична мурована альтанка 
з псевдоготичними стріл
частими отворами вікон і 
дверей, з фігурним шпилем 
(1830-ті рр.). Це — славно
звісний «музичний павіль
йон», де колись стояв рояль, 
за яким працював М. І. Глін- 
ка. Панорама, що відкриває
ться з альтанки, надихала 
багатьох видатних діячів ку
льтури. Широка галявина 
похило збігає до сяючого під 
сонцем дзеркала ставків, до 
красенів дубів, у манливу 
таємничу хащу. Прогулянка 
в гаях і дібровах качанівсь- 
кого парку справляє незабу
тнє враження.

Від Качанівки — недале
кий шлях полями до селища 
ТРОСТЯНЕЦЬ, де містить
ся одна з перлин ландшафт
них дендропарків, відомий 
осередок акліматизаційних 
дослідів.

Парк (204 га) засну
вав 1834 року тодішній влас
ник цих земель, пристрасний 
любитель природи поміщик 
Іван Михайлович Скоропад
ський (1803—1887 рр.), на
щадок гетьмана Лівобереж
ної України (1708—1722 рр.), 
дід останнього маріонетко
вого гетьмана 1918 року.

Колись ця місцевість 
у степу була прорізана лише 
ярами урочища Боговщина- 
Куциха. Працею тисяч крі
паків, за проектом відомих 
петергофських садівників 
братів Євстигнєєвих, яри пе
ретворилися на мальовничі 
ставки, рівнина вкрилася 
штучними пагорбами; водно
час висаджувалися дерева й
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кущі — чимало саджанців 
було завезено з інших країн 
Європи, з Азії, Північної 
Америки. Збереглися й пра
давні дуби, що росли до куль
турних насаджень, сьогодні 
їх у парку близько трьохсот. 
Та вражають у Тростянці не 
тільки рідкісні коркове де
рево, сосна Веймутова, різ
ні смереки, тополі, туї, а 
головне, добір і розміщен
ня рослин на місцевості,

Тростянець. Пам'ятник І. М. Ско
ропадському. 1887 р.
Тростянець. Місток.
Тростянець. Стародавня культова 
статуя — «половецька баба».

здійснені з величезним худо
жнім смаком, умінням і 
розрахунком на майбутнє. 
З будь-якої точки відкрива
ються все нові й нові, спря
мовані за точним розрахун
ком перспективні краєвиди. 
Вони міняють свій колір-про
тягом дня залежно від сонце
стояння та стану неба, про
тягом кожної пори року. Не
можливо. на папері передати 
аромат тростянецьких хащ
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і галявин, змалювати незлі
ченні відтінки зеленого ко
льору, що дають кількасот 
сортів дерев і чагарників, 
а особливо барви осені — го
ловну принаду Тростянця, 
розповісти про чорних і бі
лих лебедів на ставках, сірих 
чапель на верхів’ях сосен, 
силу-силенну різних див і ро
мантичних історій, пов’яза
них з парком.

За густими заростями ко

зацького ялівцю — курган із 
скромним біломармуровим 
каменем. У кургані — гроб
ниця, де, як переказують, на 
чотирьох товстих ланцюгах 
висить домовина з прахом 
І. М. Скоропадського. На ка
мені слова: «Любезный про
хожий! Сад, в котором ты гу
ляешь, насажден мною. Он 
служил мне утешением в мо
ей жизни. Если ты заметишь 
беспорядок, ведущий к уни-



252 ПО ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ київської Русі

Сокиринці. В’їзна брама. 
Сокиринці. Головна алея палацово- 
паркового ансамблю.
Сокиринці. Палац. Пам’ятка архі
тектури. Архітектор П. А. Дубров- 
ський. 1824— 1831 рр.

чтожению его, то скажи об 
этом хозяину сада — ты сде
лаешь доброе дело!»

Так, сад у надійних ру
ках, і варто вклонитися 
вдячно і новим поколінням 
радянських лісоводів, що 
дбайливо плекають тростя- 
нецьку пам’ятку — Держав
ний дендропарк АН УРСР — 
один з найбільших у Радян
ському Союзі.

З колишніх споруд сади
би збереглися будинок упра
вителя, готель, двоповерхова 
винарня, стайні та різні 
службові флігелі. Всі вони 
розташовані на сусідній ді
лянці, що раніш становила 
з парком єдине ціле. Те
пер там — відомий радгосп 
«Тростянець», що спеціалі
зується на вирощуванні мо
лодняка симентальської по
роди.

З Тростянця рушаймо до 
старовинного, вперше згаду
ваного в літописі під 1092 
роком, села СОКИРИНЦІ.

Тут, на узвишші над се
лом, серед зеленого роз
маю — чітка симетрія білих 
наріжних веж, білих фліге
лів, білих пілонів в’їзної 
брами колишньої садиби на
щадка прилуцьких полков
ників Г алаганів — Павла
Григоровича Галагана. Змен
шуючись у далекій пер
спективі, широчезна пряма 
трьохсотметрова алея веде 
від брами до світлої колона
ди палацу. Здається, от-от 
пролунає сурма форейтора, 
тупіт копит, і баскі коні про
мчать брамою важку каре
ту...

Сокиринецький палацо
во-парковий ансамбль ство
рено за проектом і за участю 
архітектора П. А. Дубров- 
ського і вченого-садівника 
І. Є. Бістерфельда. Цей ан-
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самбль все ще зберігає ви
гляд і основні риси традицій
ного «дворянського гнізда», 
такого знайомого з класич
ної художньої літератури 
минулого століття.

Посеред просторого ро
мантичного парку (площа 60 
га) біліє імпозантна будівля 
двоповерхового палацу 
(1824—1831 рр.) з портика
ми на обох фасадах, увінча
на великим круглим купо

лом. Симетрично розташова
ні бічні флігелі сполучають
ся з центральним об’ємом 
закритими одноповерховими 
переходами-галереями. Су
цільна гладінь потинькова
них стін пожвавлена харак
терними для ампіру ліпле
ними прикрасами. Весь 
ансамбль витримано в цьо
му помпезному величному 
стилі.

Особливою принадністю,
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Сокиринці. Парковий фасад 
палацу в оточенні мармурових 
скульптур античних богинь Гери і 
Церери.

величчю й затишком відзна
чається інтер’єр колишнього 
палацу. Його окраса — цен
тральний танцювальний зал, 
прикрашений ретельно опра
цьованими колонами корінф
ського ордера, соковитим 
ліпленням. Парадні двері за
лу розкриваються під шести
колонний портик паркового 
фасаду з широким пандусом *- 
сходами на простору галяви
ну. Тумби балюстради *, яка
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огороджує пандус, прикраше
ні бездоганного малюнка ча
вунними вазами і мармуро
вими скульптурами античних 
богинь Гери (грецької) і Це
рери (римської).

Легкий нахил галявини, 
яка непомітно переходить 
у довгу алею, кличе в глиб 
розкішного парку, де над ве
личезними (10 га) ставками 
біліє романтична ротонда- 
альтанка (1829 р.) — неод

мінна споруда дворянських 
парків, уже знайома нам по 
седнівській садибі, але знач
но більша, зі стильовими 
ознаками пізнього класи
цизму.

Ще одна традиційна при
належність романтичних 
парків — міст через глибо
кий яр. Це єдина, умисне 
контрастуюча з загальним 
ампірним стилем ансамблю 
деталь, вирішена в неоготич-
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Сокиринці. Альтанка. 1829 р.
Сокиринці. Пам’ятник Остапу Ве- 
ресаю. Скульптор М. І. Харченко, 
архітектор М. Є. Бойко. 1971 р.
Сокиринці. Над ставком.

них формах. Сокиринецький 
палацово-парковий ансамбль 
складається з численних, 
майстерно продуманих еле
ментів; крім перелічених бу
дівель, тут збереглися паві
льйони, служби, стайні, за
лишки оранжереї тощо — 
пам’ятки першої половини 
XIX століття.

Сокиринці пов’язані з 
іменем відомого україн
ського кобзаря Остапа Вере- 
сая — палкого патріота, ос
півувача історичних подій 
славетної минувшини. Свої
ми думами й піснями він не 
просто розважав слухачів, 
а будив віру в світле майбут
нє, кликав до здобуття його. 
Творчість О. Вересая високо 
цінував Т. Г. Шевченко. Він 
побував тут 1845 року, зуст
рівся зі співцем, слухав його 
пісні. У 1860 році поет по
слав йому свого «Кобзаря» " 
автографом. Записувати ме 
лодії дум і пісень Вересая 
приїздив до Сокиринців 
композитор М. В. Лисенко. 
Бував тут і художник 
Л. М. Жемчужников.

У сокиринецькому пала
ці є кімната-музей Остапа 
Вересая, а на галявині в 
парку народний скульптор 
М. І. Харченко спорудив па
м’ятник (1971 р.) сокири
нецькому кобзареві. Цемент
на скульптура, що зображує 
О. Вересая під час гри, вста
новлена на кургані, складе
ному із червоного граніту.

Із Сокиринців наша путь 
пройде на південь, до старого 
битого шляху з Ромен на 
Прилуки. Неподалік, на бе
регах Удаю лежить селище 
із ремісничою назвою ДІГ
ТЯРІ, де колись був ще один 
маєток Г алаганів — садиба 
Петра Григоровича Галага
на. Тут теж працював архі-
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тектор П. А. Дубровський, 
але його будівлі дійшли до 
нас лише фрагментарно.

1845 року Дігтярі відві
дав Т. Г. Шевченко, слухав 
чудову гру галаганівського 
кріпацького оркестру. Поета, 
вихідця з кріпаків, особливо 
вразила майстерність дігтя- 
рівського скрипаля-кріпака 
Артема, який, імовірно, став 
прообразом героя Шевчен- 
кової повісті «Музыкант».

Дігтярі — один із давніх 
осередків українського на
родного ткацтва, килимар
ства та вишивки. Ще 1897 
року тут існувала навчально- 
ткацька школа, і традиції 
народного мистецтва, особ
ливо килимарства, переда
ються з покоління у по
коління. Нині в Дігтярях діє 
Фабрика художніх виробів 
ім. 8 Березня.
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то ї ери. А назву виводять від 
слова «лука» — вигин річки, 
а «прилук» — край закруту, 
коліна, на котрі така щедра 
річка Удай.

У період Київської Русі 
місто не раз витримувало 
облоги, а то й гинуло під 
ударами кочовиків, але зно
ву піднімалося з руїн і попе
лу. Найбільшої слави зажило 
воно в роки визвольної вій
ни українського народу — 
1648 року Прилуки стають 
полковим містом.

Рештки давньоруських 
земляних валів і козацького 
укріплення на узвишші над 
Удаєм збереглися й досі. На 
валах стояли дерев’яні стіни, 
вежі, й було чотири брами, 
за валом ішов рів, заповне
ний водою з річки Муховець. 
Всередині замку містилися 
полкові установи, житлові 
будинки і храми.

<\ Канів. На Тарасовій горі.
Прилуки. Полкова скарбниця Га
лагана. 1708 р.
Прилуки. Березовий гай.

Спадкоємно на валах те
пер височить меморіал Ве
ликої Вітчизняної війни — 
військова звитяга здавна 
властива прилучанам. Під час 
Північної війни (1700— 
1721 рр.) Прилуцький ко
зацький полк під проводом 
полковника Івана Носа брав 
участь у Полтавській битві, 
а компанійський полковник 
Г нат Г алаган формував 
партизанські загони і здій
снював рейди в тили швед
ської армії, за що отримав 
посаду прилуцького полков
ника. Козаки Прилуцького 
полку брали участь в усіх то
дішніх війнах Росії, ходили 
в походи: Азовський (1696 р.), 
Персидський (1722 р.), Гі- 
лянський (1726 р.), Турецькі 
(1735—1739, 1768—1774 рр.) 
тощо.

У Прилуках збереглася й 
досі найстаріша тут мурова
на споруда — так званий Ар
сенал Галагана, або полкова 
скарбниця, збудована 1708 
року з червоної цегли на вап
няковому розчині. Цікава 
пам’ятка заховалася на при
ватній садибі по вулиці 
Орджонікідзе, 25. Це неве
личка за розмірами кам’яни
ця з широкими дверима, пе
рекрита циліндричним скле
пінням, з нішами в стінах 
та стрімкими сходами у під
вальне приміщення — тут 
таке ж склепіння, ніші. Бу
дівля декорована на торце
вих фасадах кутніми ло
патками * і дивної краси ви
сокими півкруглими фронто
нами барочного малюнка. 
Старожили переказують, ні
би з кам’яниці вів підземний 
хід аж у Густиню, в там
тешній монастир-фортецю.

На Центральній площі 
височать інші пам’ятки При
лук, в архітектурі яких відби
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лася історія й художні смаки 
епох.

П’ятибанний, дев’яти- 
дільний, хрещатого плану 
Спасо-Преображенський со
бор (1710—1720 рр.), му
рований з червоної цегли, за 
типом повторює п’ятибанні 
дерев’яні українські храми і 
зовні дуже на них схожий — 
і компактним плануванням, 
і суворим, аскетичним ви
глядом білих, майже позбав
лених декору фасадів. Ви
соко підняті, щільно згрупо
вані зелені бані (централь
на — кругла, бічні — вось
мигранні) вдало й виразно 
контрастують з гладінню 
білих стін. Архітектурний 
образ собору, ймовірно, на
віяний ніжинським Мико
лаївським — надто він схо
жий на нього, а ще й на чер
нігівську Катерининську, 
новгород-сіверську Успенсь

ку церкви. Втім, це — тип, 
а не повторення. Собор
ний храм не раз прово
джав у походи і зустрічав 
з перемогою славних прилу
цьких козаків. Змінювалося 
оточення, насаджувалися й 
зникали дерева, вирував дов
кола базар, а стіни стояли.

Поряд, на невеличкому 
підвищенні давнього городи
ща, бачимо іншу цікаву пам’
ятку,- будівничий якої явно 
запозичив західний досвід, 
змурувавши 1720 року подіб
ну до каплиці Миколаївську 
церкву — однонефну, з аб
сидою на сході, з високим 
двосхилим дахом. Над гран
частою абсидою піднісся 
високий барокковий фронтон 
з волютами, подібний за за
гальним абрисом до такого ж 
фронтону прилуцької пол
кової скарбниці,— такі фор
ми мали теж велике поши-
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рення. Трохи пізніше до 
невеличкої церкви Миколи 
добудовано кубічний об’єм, 
зовні декорований уже в 
класицистичному дусі. Дру
гим ярусом над ним піднес
лася дзвіниця, розкрита ви
сокими арочними отворами, 
колись — з годинником на 
чотири боки. Увінчує споруду 
баня з вікнами-люкарнами.

На тій же Центральній 
площі, наочно продовжуючи

Прилуки. На виставці в приміщенні 
Миколаївської церкви.
Прилуки. Миколаївська церква.
Пам’ятка архітектури. 1720 р.

еволюцію архітектурних сти
лів, стоїть собор Різдва (1806 
р.), оздоблений в характер
них рисах класииизму: руст, 
трикутні фронтони на всіх 
чотирьох фасадах ледь помі
тно виявленого хрещатого 
плану, високі вікна і важка 
сферична баня на круглому 
білому барабані. Властива 
такому типу культових спо
руд всефасадність, доповне
на ще й розташуванням 
будівлі на колишній базар
ній площі, відкритій з усіх 
боків, виявлена тут повною 
мірою.

Менш виразною поруч з 
такими соковито самобутні
ми пам’ятками архітектури 
виглядає жовтоцегляна ко
лишня церковна споруда — 
Стрітенський собор (1889 р.). 
В ній розміщено Прилуцький 
краєзнавчий музей.

З Прилуками пов’язано 
теж чимало цікавих імен.

Місто неодноразово від
відував Т. Г. Шевченко. 1845 
року, за завданням Київ
ської Археографічної комі
сії, він змальовував тут Спа- 
со-Преображенський собор, 
про що розповів у повісті 
«Музыкант», звідси їздив у 
Густиню.

Навесні 1891 року, ман
друючи з Полтави до Черні
гова, побував у Прилуках 
Максим Горький.

Тут працював Панас 
Мирний, а в Прилуцькій чо
ловічій гімназії в різний час 
навчалися майбутній профе
сійний революціонер О. Г. 
Шліхтер, композитор Л. М. 
Ревуцький та багато інших.

У тихому будиночку на 
вулиці Леніна народився 
Олег Кошовий, поруч з бу
диночком йому встановлено 
пам’ятник.

На розпланованих чіткою

ВІД УДАЮ ДО ДНІПРА 263

прямокутною схемою вули
цях тихих Прилук неодмін
но ще донедавна впадала 
в око характерна для Черні
гівщини та доведена до висо
кої довершеності й майстер
ності чи не виключно в При
луках традиція вирубувати 
безпосередньо в цегляній 
кладці фасаду різноманітні 
візерунки, архітектурні при
краси. Це надавало прилуць
ким будинкам кінця XIX —

початку XX століття своє
рідної виразності, суто міс
цевого колориту.

У противагу кам’яницям, 
дерев’яна забудова, особ
ливо околиць та найближ
чих сіл, має свої характерні 
ознаки, що живуть і сьогодні. 
Це перш за все фарбування 
фасадів у два-три кольори 
(фон і деталі), серед яких 
неодмінно присутній такий 
улюблений древлянами зеле-
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Прилуки. Собор Різдва. Пам'ятка 
архітектури. 1806 р.
Густиня. Трапезна з Воскресен- 
ською церквою. Пам’ятка архі
тектури. 1695 р.

ний колір. Чи не тими са
мими традиціями поясню
ється й наявна майже на 
кожному фасаді (частіше 
ганку чи веранді) символіч
на схематична квітка, виго
товлена звичайнЬ з обрізків 
дерев’яної рейки та пофар
бована у білий колір. Її при
сутність особливо помітна на 
Зелені свята, на Івана Купа
ла, на Спаса — старовинні, 
ще з дохристиянськими ко-
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пенями щорічні урочистості.
Цими думками пройма- 

шся, подорожуючи від При- 
ук, через село Замостя, че- 
ез поля й луки — до села 
УСТИНЯ (7 км).

Польова дорога, обсадже- 
а тополями й чагарника- 
и, раптом пірнає у вузький 
■) з порослими різнотрав’ям 
рутими боками і невдовзі 

шхоплюється до широкої 
аплави Удаю. Попереду

серед зелених крон старез
них лип і дубів на мить з’яв
ляється й знов зникає теж 
старезна цегляна вежа, над
то мальовнича, надто велич
на й несхожа на буденне 
оточення. Це — колишній 
Густинський Троїцький мо
настир, заснований 1600 ро
ку. Назва Густиня нагадує 
про густі дубові гаї, що ко
лись вкривали навколишню 
місцевість.

Міцна деревина була єди
ним будівельним матеріалом 
при зведенні перших споруд 
монастиря-фортеці. Над за
плавою, що луком вигинає
ться попід ледь помітним 
узвишшям, насипали прямо
кутником земляні вали, зміц
нені по гребеню оборонни
ми стінами з вежами на 
кутах і над брамами, а рів 
перед валом заповнили во
дою з Удаю.

Пожежі та часті напади 
кримчаків (особливо 1641 
року) поволі нищили густин- 
ські споруди. Козацька стар
шина, дбаючи про зміц
нення своєї влади, завжди 
спиралася на релігію. При
луцький полковник Дмитро 
Горленко власним коштом 
вимурував на тих само земля
них валах нові, цегляні сті
ни з надбрамними церквами.

Одна з них, у пряслі *



266 по історичних м іс т а х  київської Русі

західного муру,— церква 
Миколи (1693—1708 рр.), 
святого, що, як вважали 
богомольці, привів їх нареш
ті до святої обителі: йому й 
перші поклони. Могутній на 
прямокутному плані об’єм 
споруди, декорований пі
лястрами й нішами у ви
гляді медальйонів та хресто
вих фігур, наочно свідчив 
про велич монастиря і вод
ночас виконував кілька фун-

Густиня. Троїцький собор. Пам’ят
ка архітектури. 1672— 1676 рр.
Густиня. Петропавлівська церква.
Пам’ятка архітектури. 1693—
1708 рр.

кцій. Висотна домінанта 
(55 м заввишки з хрестом) 
всього ансамблю, Микільсь- 
ка церква правила за дорого
вказ на місцевості. Круглі 
амбразури обабіч брами й 
приміщення для варти на 
першому поверсі недвознач
но нагадують і про оборонне 
призначення споруди. Круті 
сходи вели на другий по
верх — власне у церкву Ми
коли. Конструктивно храм 
чотиристовпний, однобанний, 
що повторював давньорусь
кий тип подібних споруд. 
Пізніше церква-брама зазна
ла перебудови: на четверик 
другого ярусу поставлено 
восьмерик — дзвоновий ярус, 
внаслідок чого споруда пере
творилася на церкву-дзвіницю.

Проминувши склепінчас
ту арку брами, потрапляємо 
на широке подвір’я із старо
винною липовою алеєю. Все 
настроює на тихий роздум, 
порівняння. Тут надто тихо...

1845 року монастир відві
дав Т. Г. Шевченко. Видат
на пам’ятка архітектури ук
раїнського барокко справила 
сильне враження на митця: 
він зробив тут три акварель
них етюди і описав бачене 
в повісті «Музыкант»:

«Это настоящее Сенклер- 
ское аббатство. Тут все есть. 
И канал, глубокий и широ
кий, когда-то наполнявший
ся водою из тихого Удая. 
И вал, и на валу высокая 
каменная зубчатая стена с 
внутренними ходами й бой
ницами. И бесконечные скле
пы, или подземелья, и над
гробные плиты, вросшие в 
землю, между огромными 
суховерхими дубами, быть 
может, самим ктитором на
сажденными».

У центрі ансамблю — 
його ідейне ядро — Троїць-
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кий собор (1672—1676 рр.), 
один із ранніх зразків укра
їнських п’ятибанних дев’я- 
тидільних храмів. Проте, в 
порівнянні з усіма вже ба
ченими, особливо у Прилу
ках (Спасо-Преображенсь- 
кий собор), густинська пам’
ятка вражала надто делікат
ною, вишуканою, тендітною 
красою. Це справді був 
шедевр українського барокко.

В інтер’єрі, колись щедро

прикрашеному розписом 
стін, величним іконостасом 
та бронзовими з кришталем 
люстрами, красувався й пор
трет ктитора, гетьмана Івана 
Самойловича. Та головною 
окрасою інтер’єра Троїцько
го собору слід вважати май
стерно виконане членуван
ня об’ємів, їх взаємну підпо
рядкованість головній ідеї — 
створити величний, та вод
ночас затишний, гармоній-
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)N5^ у
<1 Річка Удай під Пирятином. 

Пирятин. Біля Вічного вогню...
Пирятин. Собор Різдва. Пам’ятка
архітектури. 1781 р.

но довершений образ. Цього 
досягнуто яскравим світлом 
із безлічі розташованих у три 
яруси вікон, поступовим, 
плавним переходом граней у 
сферичні бані, ритмічним по
вторенням аркадних лоджій, 
вже знайомих по Ніжину.

Посередині східного пря
сла фортечних монастирсь
ких мурів є також надбрам- 
на Петропавлівська церква 
(1693—1708 рр.) — хреща
та й п’ятибанна, близька 
за структурою до церкви 
Всіх Святих Києво-Печерсь
кої лаври, теж надбрамної. 
Але тут, зважаючи на дру
горядну роль в усьому ан
самблі, а також пізніші пере
будови, значно скромніший 
декор.

Катерининська надбрам- 
на церква в південній частині 
мурів не збереглася, а півні
чна вежа-церква Варвари з 
надбрамним корпусом насто
ятеля (XVII—XVIII ст.), 
значно перебудована в мину
лому столітті, становить най- 
древнішу частину монастир
ського ансамблю, в якій 
поєднувалися оборонні, ку
льтові й житлові функції. 
Лише ретельна реставрація, 
на яку так давно чекає цей 
унікальний комплекс, зможе 
повернути первісний вигляд 
і Варваринській брамі, і 
всьому колишньому Густи- 
нському монастирю.

Свого часу Густинський 
монастир вважався неабия
ким культурним центром, че
рез нього йшли культурні 
зв’язки України з Молдавією 
й Москвою, тут складено 
густинські літописи — ви
датні пам’ятки української 
історіографії XVII сторіч
чя — «Кройніка» та «Гу
стинський монастирський лі
топис».
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За 40 кілометрів на пів
день від Прилук, при дав
ньому битому шляху, а те
пер — автостраді, лежить 
старовинне місто ПИРЯ
ТИН. Ця назва, що похо
дить, як вважають, від імені 
Пирята, вперше згадується в 
літописі під 1155 роком.

Упродовж свого існу
вання місто поділяло долю 
всього краю — його теж руй
нували ординці, захоплюва

ли литовські, польські фео
дали. Тут здавна оселялися 
ремісники, торгові люди, і від 
1592 року Пирятин користу
вався магдебурзьким правом. 
У 1648 році він стає сотен
ним центром Кропивен- 
ського, а згодом Лубенсько
го полків.

У Пирятині, як і в бага
тьох українських містах, де 
генеральний план, складений 
на початку XIX століття, ди-
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ктував прямокутну сітку ву
лиць, неодмінно існувала ве
личезна квадратна ринкова 
площа. Адже в ті часи го
ловні торговельні операції 
провадилися на ярмарках, 
що відбувалися лише кілька 
разів на рік; на ярмарки з’їж- 
джалося мало не все насе
лення з навколишніх сіл і 
містечок, і кожному возові 
треба було знайти місце на 
площі. По периметру її забу-

Богданівка. Меморіальна садиба
Катерини Білокур і пам’ятник
художниці.

довували офіційними спо
рудами та будинками най
більш запопадливих купців. 
З часом старі крамниці змі
нювали нові, муровані, потім 
з’явилися магазини. Згодом, 
коли прогрес зробив ярмар
ки та ярмаркову, риночну 
торгівлю явищем чисто умо
вним, потреба в просторих 
базарних площах стала 
значно меншою, зменшили
ся й самі площі в містах, 
а старі ринки протягом ос
танніх десятиріч перетвори
лися на зелені сквери з су
часними пам’ятниками видат
ним людям і меморіалами 
Слави. Отак і міський собор, 
що традиційно красувався 
серед головної — ринкової 
міської площі, став тепер, 
якщо й зберігся через буре
мні роки, пам’яткою архітек
тури в міському сквері.

Саме так стоїть у Пиря- 
тині собор Різдва (1781 р.) — 
цікава пам’ятка старовини. 
Зовні він зовсім не схожий 
на всі досі бачені в подо
рожі церкви і за стилістич
но-архітектонічними особ
ливостями не може бути 
порівняний ні з чим. Пиря- 
тинська пам’ятка — це до
сить великий прямокутник, 
витягнутий, згідно з кано
ном, по осі схід—захід, з не
високими трикутними фрон
тонами та масивним ква
дратним у плані барабаном у 
центрі. Енергійно перетягну
та поясом бароккова баня 
завершується главкою на 
високому ліхтарику. Вузькі 
вікна піднято далеко від 
землі і декоровано своєрідно 
трактованими наличниками. 
Весь образ собору Різдва 
свідчить про самостійне, 
вільне від впливів і взірців 
вирішення задуму майстром 
і водночас про дещо провін-
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ціальний, саморобний ха
рактер споруди.

Кілька разів бував у Пи- 
рятині Т. Г. Шевченко, зу
пинявся у матері мистецтво
знавця В. І. Григоровича. 
Василь Григорович, конфе- 
ренц-секретар Петербурзь
кої Академії мистецтв, брав 
активну участь у викупі 
юного Тараса з кріпацтва. 
Йому, зокрема, присвячено 
поему «Гайдамаки». У червні

1859 року Т. Г. Шевченко 
гостював у літератора П. М. 
Мокрицького-Таволги, що 
жив у Пирятині. Тут він на
писав вірш «Ой маю, маю я 
оченята». Згадки про Пиря- 
тин є в «Археологічних нота
тках» і в повісті «Близнецы».

Неподалік від Пирятина, 
по дорозі на Яготин, право
руч траси — село БЕРЕЗО
ВА РУДКА, також пов’я
зане з іменем Великого Коб-
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заря. Тарас Григорович гос
тював тут у братів Віктора 
і Платона Закревських — 
людей цікавих, освічених. 
Теплі спогади про юну кра
суню Ганну Іванівну Закрев- 
ську — дружину Платона 
Олексійовича Т. Г. Шевчен
ко проніс через усе життя, 
1843 року намалював її порт
рет, присвятив кілька поезій, 
вірш, написаний на засланні. 
Березова Рудка славилася 
мальовничим парком з аль
танкою, двоповерховим за
тишним палацом.

Проминувши межу Пол
тавської і Київської облас
тей, невдовзі звертаємо лі
воруч — до села БОГДА- 
НІВКА. 1977 року тут ство
рено Меморіальний музей- 
садибу народної художниці 
УРСР Катерини Василівни 
Білокур (1900—1961 рр.), 
філіал Яготинського істори
чного музею ім. Т. Г. Шев
ченка.

Прості, невибагливі сю
жети картин народної май
стрині, яка, між іншим, жо
дного дня ніде не вчилася, 
навіяні красою квітів, плодів 
садів, ланів, городів — зви
чайного оточення сільського 
жителя. Твори Катерини Бі
локур відзначає оригіналь
ність композиції, яскравий 
колорит, ретельне опрацю-

Яготик. У садибі Рєпніних.

вання кожної деталі, кожно
го найменшого зернятка, 
абсолютно вірогідного в 
своєму звичному вигляді. 
Цим картинам притаманне на
родно-поетичне сприйняття 
рідної природи.

Більшість творів майст
рині зберігається у Києві — 
в Державному музеї україн
ського народного декоратив
ного мистецтва УРСР і в 
Яготині. Та найсильніше 
враження справляє саме Бо- 
гданівка, оскільки тут, про
сто на подвір’ї,— живі моде
лі творів Катерини Білокур, 
тут — саме те природне 
середовище, де зростав та
лант народної художниці.

Від Харківського шосе — 
дев’ятикілометровий під’їз
ний шлях до старовинного 
міста, що розкинулось на 
берегах озер, утворених річ
ками Супій та Іржавець,— 
ЯГОТИНА. Назва ця, ймо
вірно, теж походить від іме
ні чи прізвища Ягота (по
рівняймо: Батурин, Пирятин, 
Яготин).

У другій половині XVI 
століття на березі Сулою 
осіли селяни-втікачі з Пра
вобережжя України і засну
вали козацьке село. Ще 
через двісті років ці землі 
стали власністю Кирила Ро- 
зумовського. На початку 
XIX століття, коли граф не 
забажав надати кілька при
міщень для квартирування 
війська в своєму маєтку в 
Києві, він звелів розібрати 
дерев’яний палац на Печер- 
ську й перевезти його валкою 
в Яготин. Згодом К. Розу- 
мовський подарував ялтин
ський маєток з прилеглими 
землями онуці Варварі, що 
вийшла заміж за князя М. Г. 
Рєпніна-Волконського.

Нові господарі замовили
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полтавському губернському 
архітекторові М. А. Амвро- 
симову (Яготин входив тоді 
до складу Полтавської губер
нії) проект забудови садиби, 
і невдовзі над Супоєм виник 
чудовий палацово-парковий 
ансамбль, від якого дотепер 
лишилися декілька флігелів, 
каштанова алея та рештки 
парку. Основні споруди — 
одноповерховий палац, цер
кву, кілька павільйонів, флі

гелів тощо — назавжди 
втрачено.

Учасник Вітчизняної вій
ни 1812 року, генерал від ка
валерії Микола Григорович 
Рєпнін-Волконський, брат 
декабриста Сергія Волкон
ського, меценат і дещо лі
берал, запросив улітку 1843 
року до Яготина Т. Г. Шев
ченка. У липні Тарас Гри
горович приїжджав сюди з 
підполковником, учасником
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руху декабристів О. В. Кап- 
ністом, який познайомив 
його з родиною Рєпніних. 
Тут він зустрів цікавих осві
чених людей, які кохалися в 
літературі і мистецтві. В жо
втні того ж року художник 
знову приїхав до Рєпніних 
і прожив тут з перервами 
кілька місяців. У Яготині 
він здружився з дочкою 
господаря Варварою Мико
лаївною Рєпніною, написав 
з присвятою їй поему «Триз
на», намалював парні пор
трети дітей Василя Микола
йовича Рєпніна, автопортрет, 
дарований Варварі Микола
ївні. Перебування в Яготині 
залишило у митця незабутні 
спогади.

Нині у двоповерховому 
цегляному флігелі колиш
ньої садиби, типово класици
стичному за стилем, розмі
щено картинну галерею — 
філіал Яготинського крає
знавчого музею імені Т. Г. Шев
ченка, що знаходиться на ву
лиці Леніна.

Від Яготина рушаймо на 
південь — старим шляхом, 
що йде повз лівий берег 
Сулою. За 14 кілометрів ле
жить село ФАРБОВАНЕ, ві
доме з історії тим, що його 
колись подарувала цариця 
Єлизавета знайомому нам 
по Козельцю полковнику

Ташань. Ставок у парку.

Ф. С. Вишневському, який 
«знайшов» Олексія Розума...

Ще через 10 кілометрів — 
село ДОБРАНИЧІВКА, зна 
не далеко за межами не 
тільки України, але й усього 
Радянс кого Союзу. Тут ш 
початку 1950-х років відкри 
то й досліджено унікальну 
пізньопалеолітичну стоянку 
з рештками чотирьох, чітко 
відокремлених господарчо- 
побутових комплексів, ко
жен з яких складався з на
земного округлого житла ді
аметром близько 4 метрів, 
побудованого з величезних 
кісток мамонтів. Поруч зна
ходилася яма-комора з кіст
ками тварин, місця для вог
нища та обробки каменю 
й кісток. Знайдено вироби 
з кістки — молоткоподібні 
та сокировидні інструменти, 
предмети з кременю і гір
ського кришталю. Особли
вий же інтерес становить 
унікальний виріб із дніпров
ського бурштину — схема
тизована статуетка жінки. 
Досліджено й любовно музе- 
єфіковано (1977 р.) унікаль
ну Добраничівську стоянку 
під керівництвом доктора 
історичних наук І. Г. Шовко- 
пляса.

Від Добраничівки пря
муємо на захід — стародав
нім Лубенським шляхом, 
уславленим у народній пісні 
«Од Києва до Лубен...».

Напроти Добраничівки, 
на правому високому бе
резі меліорованого ще у 
1920-х роках Супою лежить 
древнє поселення — село 
ТАШАНЬ. Вперше згадува
не в літописі 1146 року, ук
ріплення знаходилося на ми- 
совому підвищенні, відок
ремленому від сучасного села 
давнім земляним валом. У 
другій половині XVIII сто
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річчя П. О. Румянцев-За- 
дунайський побудував на 
городищі палац у неоготич- 
ному дусі; тут проминули 
останні роки життя фельд
маршала. Палац не зберігся, 
лишився здичавілий роман
тичний парк над ставками 
й протоками Сулою. При
нагідно скажемо, що син 
фельдмаршала М. П. Румян
цев (1754—1826 рр.), відо
мий російський державний 
діяч, дипломат, зібрав вели
чезну бібліотеку, колекції 
рукописів, етнографічних і 
нумізматичних матеріалів, 
що стали згодом основою 
Румянцевського музею у 
Москві. Книжкове зібран
ня графа поклало початок 
(1925 р.) Державній біблі
отеці СРСР імені В. І. Ле
ніна.

І знов — Лубенський 
шлях.

Перед селом з такою ж 
тюркського походження на
звою, як і Ташань,— МАЛА 
КАРАТУЛЬ,— дорога пере
тинає старезний Зміїв вал... 
Пружний степовий вітер ко
лише одвічні трави, ширя
ють у небі похмурі круки, 
тягнуться до виднокраю за
гадкові вали над ровами, 
пливуть у задумі хмари... 
Давно забуто кочовиків-пе- 
ченігів, проти кого насипали

Переяслав-Хмельницький. Пам’ят
ний знак «Навіки разом». На честь 
возз’єднання України з Росією. 
Скульптори Б. Є. Климушко,
Є. Ю. Горбань, Ю. М. Гирич, 
архітектор М. М. Фещенко. 1982 р.

древні русичі ті вали в X— 
XII сторіччях, казково- 
поетичний народний переказ 
залишився.

...Жило-було колись 
страховисько — велетенсь
кий Змій, що постійно напа
дав на наші землі і пожирав 
людей. Та знайшлися два 
сміливці ковалі Кузьма й 
Дем’ян, котрі приборкали 
Змія та впрягли його у вели
чезний плуг і проорали ним 
через степ межу, далі якої 
не смів би Змій заповзати. 
Знемагаючи від тяжкої не
звичної праці та спраги, ледь 
доповз Змій до річки чи 
моря, напивсь надміру й 
сконав навіки. Ось так вря
тувався народ від ненажер
ливого ворога.

Тільки в межах Київщини 
досліджено близько восьми
сот кілометрів Змієвих валів.

Швидко збігають кіло
метри шляху, попереду — 
одна з колисок нашої істо
рії — місто Переяслав-Хме
льницький. Перша літописна 
згадка про ПЕРЕЯСЛАВ- 
РУСЬКИЙ належить до 906 
року. З другої половини 
XI сторіччя місто стає цен
тром Переяславського кня
зівства. Це було одне з чоти
рьох найбільших міст часів 
Київської Русі (Київ, Чер
нігів, Переяслав, Тмутара
кань) .

Київський князь Володи
мир Святославич побудував 
992 року Дитинець на підви
щенні біля злиття річок 
Альта і Трубіж з головною 
брамою, орієнтованою, при
родно, на Київ. Подекуди й 
досі помітні обриси давніх 
валів, ровів та вулиць, що 
розходилися від Дитинця 
віялом. З тим самим роком 
пов’язана й відома історич
на подія, коли Володимирова
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Переяслав-Хмельницький. Музей 
історії архітектури Переяслава 
часів Київської Русі. Рештки 
підвалин Михайлівського собору. 
1089 р.

Переяслав-Хмельницький. Михай
лівська церква (пам’ятка архі
тектури, 1646— 1666 рр.) та ре
конструкція залишків фундаменту 
Михайлівського собору XI ст.
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рать зійшлася з печенізь
ким військом біля броду че
рез Трубіж і коли вийшов 
з київської раті син ремісни
ка молодий Кирило Кожум’
яка на поєдинок з печенізь
ким велетнем і переміг його 
в чесному двобої. Існує вер
сія, нібито й назва Пе
реяслав від того, що «перея 
славу» в печенігів Кожум’
яка.

Від найдавніших часів

Переяслав-Хмельницький. Експо
зиція Музею українського народ
ного одягу Середнього Подніпров’я 
в інтер’єрі Михайлівської церкви.
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Переяслав-Хмельницький. Дзвіни
ця Михайлівської церкви. Пам’ят
ка архітектури. 1745 р.
Переяслав-Хмельницький. Пам’ят
ний знак на честь давньорусько
го літописця Сильвестра. 1985 р.
Переяслав-Хмельницький. Старо
винні гармати (1724 р.) біля спо
руд колишнього Михайлівського 
монастиря.

збереглися в місті підвалини 
тринефного шестистовпного 
Спаського храму (XI ст.), 
вже знайомого по Чернігову 
типу. Над ними влаштовано 
захисний павільйон, де ек
спонуються також цікаві 
археологічні місцеві знахід
ки, серед них такі унікаль
ні, як комплект гральних ша
шок II—IV століть н. е. із 
скляної пасти, знайдених у 
Переяславському могильни
ку, або панікадило й свіч
ник XI століття тощо.

Розкопки величного п’я- 
тинефного Михайлівського 
собору (1089 р.) можна по
бачити поруч однойменної 
церкви, спорудженої спадко
ємно на місці давнього хра
му переяславським полков
ником Ф. Лободою у 1646— 
1666 роках. В архітектурі 
цієї пам’ятки відбилися по
шуки НОВОЇ СТИ ЛІСТИЧН О Ї Л І
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нії, що мала відповідати сма
ку козацької старшини: бага
те ліплення, поліхромні по
лив’яні керамічні вставки, 
монументальний живопис в 
інтер’єрі.

Нині в цьому приміщен
ні експонується український 
народний одяг, вишивка, ки
лимарство тощо.

В ансамблі з Михайлів
ською церквою стоїть окре
мо двох’ярусна дзвіниця з 
брамою, келіями і трапез
ною, змальована свого часу 
Т. Г. Шевченком. Проста 
й монументальна споруда 
(1745 р.) увінчана високим 
шатром з перехватом та лі
хтариком з позолоченою ма
ківкою. Про давнє значення 
ансамблю в полковому місті 
нагадують дві старовинні 
гармати обабіч брами.

У багатьох пам’ятниках 
міста увічнена історична

Переяславська рада, на якій 
8(18) січня 1654 року Украї
на возз’єдналася з Росією.

Ось монументи (1954 і 
1982 рр.) на давньому тор
жищі — на площі Возз’єд
нання — там, де відбувалася 
урочиста подія. Успенська 
церква (XIX ст.), яка сто
їть тут, спадкоємно замінила 
давню, дерев’яну Успенську 
церкву (початок XVI сторіч
чя), яка бачила Богдана 
Хмельницького і боярина 
Василя Бутурліна...

А на площі Богдана Хме
льницького височить відомий 
монумент «Навіки разом» — 
на честь 300-річчя возз’єд
нання України з Росією 
(1961 р.), напроти — гро
мадські будинки, теж вже 
пам’ятки архітектури деко
ративізму 1950-х років.

З огляду на велику зас
лугу в Переяславській раді,
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Переяслав-Хмельницький. Возне - 
сенський собор. Пам’ятка архі
тектури. 1695— 1700 рр.
Переяслав-Хмельницький. 
Експозиція Діорами-музею «Битва 
за Дніпро в районі Переяслава- 
Хмельницького восени 1943 року» 
в приміщенні Вознесенського 
собору.

перш за все Богдана Хмель
ницького, гетьманове прі
звище 1943 року, після виз
волення міста від гітлерів
ських загарбників, додано до 
назви Переяслава.

Біля міського торжища, 
де ще за Переяславського 
князівства було принаймні три 
мурованих храми, у 1695— 
1700 роках замість дерев’я
них з ’явилися кам’яні будів
лі Вознесенського монасти

рі Д УДАЮ ДО ДНІПРА 285
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Переяслав-Хмельницький. Діорама 
«Форсування Дніпра в районі 
Переяслава-Хмельницького і ство
рення Букринського плацдарму 
восени 1943 року». Загальний 
вигляд і фрагменти.
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ря. Його головна споруда — 
Вознесенський собор — про
довжувала традиції народ
ної дерев’яної архітектури, 
з пластичною гранчастістю 
об’ємів, виразною всефасад- 
ністю. Дев’ятидільну в плані 
споруду прикрасив високий 
гранчастий барабан з вели
кою грушоподібною банею. 
Свідомо укрупнені форми 
й деталі собору декоровано 
сандриками *, солярними

Переяслав-Хмельницький. Ко
лишній Колегіум. Пам’ятка архі 
тектури. 1753— 1757 рр. Тепер — 
Літературно-меморіальний музей 
Г. С. Сковороди.

знаками, медальйонами, роз 
рахованими на сприйнятт* 
будівлі з різних ракурсів 
з далекої відстані, в оточенні 
низеньких хат.

У парі з собором — три
ярусна дзвіниця (1770—
1776 рр.), дещо важкувата, 
прикрашена на кутах згру
пованими півколонами за 
прийомом, що мав поширен
ня на той час на Україні.

В інтер’єрі пам’ятки ар

хітектури — Вознесенського 
собору розміщено діораму 
«Форсування Дніпра в райо
ні Переяслава-Хмельниць- 
кого і створення Букринсь- 
кого плацдарму восени 1943 
року», виконану на Студії 
військових художників імені * 
М. Б. Грекова.

В ансамбль споруд коли-;, 
шнього монастиря входила, 
крім дзвіниці, видовжена бу- : 
дівля Колегіуму (1735—1757'

гіДУДАЮ ДО ДНІПРА

>р.). Цю цікаву пам’ятку, 
прикрашену високим барок- 
ковим дахом, декоровано со
ковито ліпленим фризом, 
малюнок якого перегуку
ється з рельєфними карту
шами з монограмами. Пе
реяславський Колегіум за
сновано 1738 року як серед
ній навчальний заклад для 
підготовки православного 
духівництва, що мало вести 
зоротьбу з унією та ока

толиченням Правобережжя. 
Навчання велося за зразком 
і методою Київської акаде
мії. Деякий час тут викладав 
поетику видатний україн
ський просвітитель, філо- 
оф і поет Г. С. Сковорода 
1722—1794 рр.), на його 
єсть у приміщенні пам’ятки 
рхітектури відкрито Літера- 
урно-меморіальний музей. 

З одній з кімнат відтворено 
нтер’єр навчального класу

Колишня бібліотека Колегіуму.

Фрагмент залу увічнення пам’яті 
філософа-просвітителя Г. С. Ско
вороди.
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XVIII с т о р і ч ч я ----З  ДОШ КОЮ ,
столами, лавами, книжками 
і... різками.

Сьогоднішній Переяслав- 
Хмельницький — то своєрід
не місто-музей. Тут завдя
ки ініціативі і при безпо
середній участі великого ен
тузіаста Михайла Івановича 
Сікорського діють десятки 
окремих експозицій, об’єд
наних в історико-культурний 
заповідник. Найстаріший за-

Переяслав-Хмельницький. Літера
турно-меморіальний музей 
Г. С. Сковороди:
Келія Г. С. Сковороди.
Невідомий художник. Портрет 
Г. С. Сковороди. Олія. XVIII ст.
Клас поетики Колегіуму. Тут читав 
лекції Г. С. Сковорода.
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клад заповідника — Історич
ний музей — розміщено в 
колишньому будинку лікаря 
А. Й. Козачковського, де в 
1845 та 1859 роках гостював 
Т. Г. Шевченко. Саме тут, в 
одній із затишних кімнат, 
написано, крім присвяти до 
поеми «Єретик», поем «Кав
каз» та «Наймичка», ще й 
всесвітньовідомий пророчий 
вірш «Заповіт», виконано ряд 
малюнків. В одному з відді

лів музею зібрано унікаль
ні речі XVII—XIX століть: 
зброя і вбрання, а серед 
них — шабля й шапка Бог
дана Хмельницького, кили
ми, меблі, посуд, тканини, 
стародруки, картини, нуміз
матичні колекції.

З музейних зібрань час 
від часу відділяються все 
нові й нові самостійні від
діли. Так виникли меморі
альні музеї уродженців Пе-
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Переяслав-Хмельницький. Експо
нати Історичного музею, при
свячені визвольній війні україн
ського народу під проводом 
Б. Хмельницького та возз’єднанню 
України з Росією.

реяедава — українського ра
дянського архітектора, пре
зидента Академії архітектури 
УРСР В. Г. Заболотного 
(1898—1962 рр.), класика 
єврейської літератури Шо
лом-Алейхема (1859—1916 
рр.), відомого винахідника в 
галузі електрозварювання 
М. М. Бенардоса (1842— 
1905 рр.).

Величезним музейним 
селищем став один із перших 
на Україні музеїв просто
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неба — Переяслав-Хмель
ницький музей народної ар
хітектури та побуту, створе
ний 1964 року на схилах 
давньої Татарської гори. 
Його експозиція, що роз
містилася на площі ЗО гекта
рів, розповідає про еволюцію 
родинного житла Середньої 
Наддніпрянщини з найвідда- 
леніших часів до кінця XIX 
століття: тут і реконструк
ція Добраничівської стоян-
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Переяслав-Хмельницький. Музей 
народної архітектури та побуту:
Хата бондаря.
Майстерня бондаря.
Озеро в центрі села.
Переяслав-Хмельницький. Пам'ят
ник Шолом-Алейхему. Скульптор 
М. С. Альтшулер. 1984 р.

ки, житла періодів черняхів- 
ської культури, Київської 
Русі, селянські хати родин 
різного достатку; а ще — різ- 
ні типи млинів, вітряки, 
церкви, корчма, крамниці, 
половецька кам’яна баба й 
козацькі кам’яні могильні 
хрести, безліч споруд, знарядь 
праці, побуту тощо — і все це 
в максимально наближеному 
до реальних природних умов 
оточенні. Неможливо все пе
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релічити — це треба побачи
ти на власні очі, щоб щиро 
вклонитися народному ге
нію, порівняти історичне ми
нуле з нинішніми умовами 
життя і праці.

Так, у Переяславі-Хме
льницькому на кожному кро
ці застигла пам’ять мину
лого, але й сьогоднішній 
день дає приклади активно
го, творчого буття, будів
ництва нового.
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Переяслав-Хмельницький. Мону
мент «Навіки разом». На честь 
300-річчя возз'єднання України 
з Росією. Скульптори В. П. Ві- 
найкін, В. В. Гречаник, П. Ф. Каль- 
ницький, архітектор В. Г. Гнезди
лов. 1961 р.

Від Переяслава-Хмель- 
ницького рушаймо до Дніп
ра, у старовинний КАНІВ. 
Уздовж шляху весь час 
зустрічаються схожі на по
вінь штучні заплави, і ще 
пройде довгий час, доки му
дра природа пристосується 
до постійної присутності 
води там, де її не було од
віку. Попереду — водосхо
вище Канівської гідроелек
тростанції, завершеної будів-
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ництвом 1975 року. Ось і 
гребля, шлюз, а за ними — 
новий, багатоповерховий Ка
нів, схожий тепер на безліч 
інших багатоповерхових су
часних міст. Лише зелені 
гори за житловим маси
вом — прадавні, виключно ка
нівські гори.

Саме завдяки природ
ним, зручним для життя 
умовам виникли ще в епоху 
бронзи поселення на цих го
рах. Перша ж згадка Канева 
в літописах датована 1073 
роком, а назва, як вважають, 
походить від тюркських ко
ренів або й від птаха каня. 
Місто було важливим півден
ним форпостом Київської 
Русі, не раз зазнавало тяж
ких спустошень і руйнувань. 
Близько 1362 року Каневом 
заволоділи литовські феода
ли. За Люблінською унією 
1569 року Канів захопила 
шляхетська Польща. Вигідне 
розташування на великому 
водному шляху сприяло роз
виткові торгівлі, і 1600 року 
Канів одержав магдебурзьке 
право. У період війни 1648— 
1654 років місто і округу ви
зволили селянсько-козацькі 
війська Богдана Хмельниць
кого, а Канів став центром 
Канівського полку. Але за 
Андрусівським перемир’ям 
1667 року знов попав під 
владу Польщі. Лише за дру
гим розподілом Польщі 1793 
року місто разом з Правобе
режжям відійшло до Росій
ської імперії.

З пам’ятками далекої 
минувшини можна ознайо
митися в Канівському за
повіднику, розташованому 
на схід від міста. Там, крім 
унікальних пам’яток приро
ди — неторканого куточка 
грабових лісів та яруг над
дніпрянського берега, знахо

дяться й цікаві археологічні 
пам’ятки, що свідчать про 
заселення Придніпров’я ще 
в пізньопалеолітичну епоху, 
віддалену від наших днів на 
тисячі років. Не згасало 
тут життя і в усі інші історич
ні періоди, а на величній 
Княжій горі, що розташова
на поруч із садибою запо
відника, виявлено рештки 
полянського городища — лі
тописного міста Родень, на 
горі Пластунка — могильни
ка цього міста, що вперше 
згадується в Іпатіївському 
літописі під 980 роком у 
зв’язку з боротьбою за ки
ївський стіл Володимира 
і Ярополка Святославичів. 
Місто Родень загинуло 1240 
року під ударами ординців, 
та численні археологічні зна
хідки на Княжій горі при
крашають не тільки музеї на
шої країни, але й деяких 
європейських столиць.

Поруч із заповідником — 
славнозвісна Тарасова гора 
(колишня Чернеча), на вер
шині якої від 22 травня 
1861 року спочиває вічним 
сном, згідно із переяслав
ським заповітом, великий 
син українського народу, 
поет і художник, революцій
ний демократ Тарас Григо
рович Шевченко (1814—
1861 рр.).

1939 року могилу Кобза
ря дбайливо впорядковано, 
на ній споруджено бронзо
вий монумент (скульптор 
М. Г. Манізер) на високому, 
обкладеному брилами черво
ного граніту постаменті (ар
хітектор Є. А. Левінсон). Не 
в’януть живі квіти на поліро
ваному камені могили, біля 
таких геніально-пророчих 
рядків Кобзаревих:

І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
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Канів. Біля пам'ятника на могилі 
Т. Г. Шевченка. Скульптор 
М. Г. Манізер, архітектор Є. А. Ле- 
вінсон. 1939 р.

Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом.
А поруч — урочиста, стри

мана в простоті й величі 
архітектури національного ро
мантизму двоповерхова спо
руда — Літературно-мемо
ріальний музей. Понад 2000 
його експонатів розповіда
ють про життєвий і творчий 
шлях Кобзаря, про вшану
вання його пам’яті.
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Тарасова гора сьогодні — 
то впорядкований парк з ба
рвистими квітниками, затиш
ними алеями. Одна з них 
веде до соснового лісу, де 
на невеликій галявині похо
ваний сторож І. О. Ядлов- 
ський, який п’ятдесят років 
(1883—1933 рр.) доглядав 
могилу Т. Г. Шевченка.

Позаду лишаються нові 
квартали Канева, а на іншій 
горі — древня, найстаріша

споруда міста — Юр’ївсь- 
кий, або Успенський, собор, 
зведений чернігівським кня
зем Всеволодом Ольговичем 
(1144 р.) майже водночас із 
Кирилівською церквою у Ки
єві. Канівський собор — ти
пова для невеличкого міста 
Київської Русі споруда хра
му — традиційно шестисто- 
впний, тринефний, з однією 
банею. Його фасади оздоб
лено рядами плоских деко-
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Канів. Експозиція Літературно- 
меморіального музею Т. Г. Шев
ченка.
Канів. Тарасова гора, «...і Дніпро,
і кручі...»

ративних ніш, первісно, мо
жливо, прикрашених живо
писом. Декілька веж на 
західному фасаді з’явилося 
значно пізніше, у 1805 — 
1810 роках.

Приміщення собору ви
користовується як Музей 
українського народного де
коративного мистецтва, де 
показані вироби народних 
майстрів центральних обла
стей України: одяг, вишивка,

ВІД УДАЮ ДО ДНІПРА ЗОЇ
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Канів. Успенський собор. Пам’ятка 
архітектури. 1144 р. Тепер — 
Музей українського народного 
декоративного мистецтва.
Канів. Меморіальна дошка на від
знаку 800-річчя «Слова о полку 
Ігоревім». 1986 р.

розписи, кераміка, скло, різь
бярство, килимарство, тка
цтво. Древні стіни чудово 
контрастують з яскравою па
літрою канівської колекції.

На сусідніх ділянках за
повідної території — пам’ят
ники нових часів, новим 
людям.

Ось могила видатного ро
сійського актора, режисера 
і театрального діяча О. П. 
Ленського (скульптор Г. Са-

ВІДУДАЮ ДО ДНІПРА 303

ркісов), а поруч — пам’ят- 
ник-погруддя на могилі улю
бленого письменника радян
ської піонерії А. П. Гайдара. 
Полум’яний патріот, парти
зан поліг у бою з фашист
ськими карателями в жов
тні 1941 року біля села Ліп- 
ляве, що неподалік Канева. 
Щороку тисячі піонерів з усі
єї нашої країни приїздять 
до Канева, відвідують і цей 
пам’ятник, і могилу у місь-

Канів. Експозиція Музею україн
ського народного декоративного 
мистецтва.
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Олег Кошовий. Біля шко
ли — пам’ятник герою.

А внизу, в нових районах 
Канева застигли пам’ятни
ками Великої Вітчизняної 
війни: стрімкий бойовий ко
рабель Дніпровського за
гону Пінської військової 
флотилії і натурний макет 
бронепоїзда, що уславилися 
під час Київської оборон
ної операції у липні—вересні 
1941 року.

кому парку, і другий пре
красний пам’ятник письмен- 
никові-воїну — Бібліотеку- 
музей Аркадія Гайдара.

Ось Будинок культури, 
старий будинок колишньої 
канівської школи, де у 
1 9 3 9 —1940 роках навчався 
майбутній герой, один з ке
рівників краснодонської під
пільної комсомольської ор
ганізації «Молода гвардія»

Канів. Пам’ятник на могилі 
А. П. Гайдара. Скульптор Є. Ру
даков, архітектор С. Смоляков. 
1953 р.
Канів. У Бібліотеці-музеї А. П. Гай
дара.
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З Канева у Київ можна 
їхати й Дніпром: найсучасні
шим водрим видом транс
порту — суднами на підвод
них крилах, можна й суходо
лом — Правобережжям — 
через міста Миронівка, 
Кагарлик, Обухів (152 км), 
можна й Лівобережжям, 
так коротше й цікавіше — 
через Переяслав-Хмель- 
ницький, Бориспіль. Остан
ній лежить за 49 кілометрів

від Переяслава-Хмельниць- 
кого та за 39 кілометрів від 
Києва.

За Переяславом-Хмель- 
ницьким проминаємо три 
кургани ліворуч шляху — 
«Три брати», або «Трибрат- 
ні» — пам’ятку скотарських 
племен Подніпров’я бронзової 
доби. Колись курганів було 
значно більше.

Аж ось і БОРИСПІЛЬ — 
повітряні ворота Києва. Тут
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міститься аеропорт міжна
родного класу, звідси можна 
починати і подорож по іс
торичних містах Київської 
Русі.

Бориспіль виник як по
селення ще за часів Київ
ської Русі, про це нагаду
ють знайдені тут залишки 
валу, фундаменти так зва
ної Летської божниці Воло
димира Мономаха (1106 р.). 
Летська — від назви річки

Канів. Меморіал Слави. Скульптор 
С. П. Усенко-Мороз, архітектор 
О. К. Стукалов. 1985 р.
На Дніпрі біля Канева.
Київ. Аеропорт «Бориспіль». О 
Стор. 308.

Альта, Льта. Назву міста Бо
риспіль пов’язують з іменем 
князя Бориса, молодшого си
на київського князя Володи
мира Святославича і Анни 
Візантійської, гречанки. По
вертаючись із походу, Борис 
зупинився заночувати на 
Альті, поставив шатро, на 
ніч молився в шатрі перед 
свічкою. Зовні на полотні 
шатра, як на екрані, було 
видно його постать. І пре
тендент на київський стіл, 
брат же його Святополк, 
прозваний потім Окаянним, 
вдарив крізь шатро спи
сом... Смертельно поранений 
Борис помер уже в Бере
стовому над Дніпром. Свято
полк же розправився і з 
Глібом — його вбито в Орші. 
Але в тривалій боротьбі 
за владу переміг Ярослав 
Мудрий, а Бориса із Глі
бом канонізувала право
славна церква, і стали вони 
першими святими на Русі. От 
тому й собор у Чернігові — 
Борисоглібський.

А поле, де був поранений 
Борис, стало зватися Бори- 
совим полем. Згодом ви
никло село, поселення на бе
регах річки Альта — Борис
піль, вперше згадуване в до
кументах під 1590 роком. У 
період визвольної війни 
1648 — 1654 років Борис
піль був сотенним містечком 
Переяславського полку, по
діляв тоді й пізніше долю 
всього краю. В* роки Великої 
Вітчизняної війни Бориспіль 
був зруйнований, тож сучас
на забудова надає місту з дав
ньою історією нового, моло
дого вигляду.

Аж ось на узліссі край 
дороги з’являється напис ве
ликими літерами — «КИЇВ». 
Подорож наближається до 
кінця. На все добре!

ВІД УДАЮ ДО ДНІПРА 307



308 ПО ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ Ь/СІ
КОРОТКИЙ СЛОВНИК 
Аї’ХІТеКТуї’НИХ Т еї’МІНІВ 309

А б с и д а  (а п с и д а )  — напів
круглий або гранований у плані 
виступ, яким звичайно закінчує
ться східна (вівтарна) частина 
християнського храму. Абсида 
має власне перекриття, що зве
ться конхою.

А м п ір  — стиль пізнього кла
сицизму в архітектурі й мис
тецтві, що виник у Франції на 
початку X IX  сторіччя.

Антаблемент  — верхня час
тина споруди, що спирається 
на колони і підтримує дах; по
діляється на архітрав, фриз та 
карниз.

А р а б е с к и  — складний орна
мент з геометричних і стилі
зованих рослинних візерунків, 
переважно з арабськими напи
сами.

А р к а  — криволінійне пере
криття прорізів у стіні (вікон, 
дверей, воріт) або прольотів між  
опорами.

А ркат ура  — кілька однако
вих арок на фасаді будівлі або 
в її інтер’єрі.

Аркбут ан  — зовнішня опор
на кам’яна або цегляна напівар- 
ка, яка підтримує стіну й од
ночасно служить за своєрідний 
декор.

А рхіт рав  — головна балка, 
що перекриває прогін м іж ко
лонами, нижня частина антаб
лемента.

Аттик — стінка, що розта
шована над карнизом, або по
верх, який увінчує споруду, 
найчастіше тріумфальну арку.

Б а б и н е ц ь  — частина церков
ного приміщення, де під час 
відправи стояли жінки.

Б алю ст рада  — невисока ого

рожа сходів, терас, балконів, що 
складається з фігурних стовп
чиків (балясин), з’єднаних уго
рі горизонтальними балкою, пли
тою чи поручнями.

Б а н я  — склепінчасте пере
криття споруди, а також верх 
(купол) церковної будівлі.

Б а р а б а н  — в архітектурі ци
ліндрична або багатогранна вер
хня частина будівлі, яка увін
чана куполом.

Волюта — архітектурна при
краса у формі спіралевидного 
завитка з очком у центрі. Скла
дова частина ордерних капіте
лей, архітектурна деталь кар
низів, порталів, дверей, вікон.

Е р к е р  — напівкруглий або 
гранчастий виступ у зовнішній 
стіні будинку, призначений для 
поліпшення інсоляції і збіль
шення приміщення.

З а к о м а р а  — напівкругле чи 
кілевидне завершення зовніш
ньої стіни будівлі, що закриває 
собою внутрішнє склепіння і від
повідає його обрису.

З а л о м  — уступ на даху або 
в конструкції багатоярусного 
верху; характерний для україн
ської архітектури X V II— X V II I  
століть.

К апіт ель  — верхня декора
тивна частина колони, пілястри 
або стовпа, розташована між  
стовбуром колони і горизонталь
ним перекриттям.

К арт уш  — скульптурна або 
графічна прикраса у вигляді 
декоративно обрамленого щита 
чи напіврозгорнутого сувою, 
на яких зроблено написи, зобра
жено герби, емблеми тощо.

К е с о н  — заглиблення квад-
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ратної або багатокутної форми 
на стелях, внутрішніх поверх
нях арок, склепінь.

К о н т р ф о р с  — вертикальний 
чи похилений виступ стіни, при
значений для збільшення її  міц
ності й стійкості; поширений в 
готичній архітектурі.

К о н х а  — півкупол, що зви
чайно перекриває півциліндрич- 
ні частини будівлі (абсиди, 
ніші).

К у р д о н е р  — парадний двір 
перед палацом, садибою.

Л опат ка  — вертикальне по
товщення стіни у вигляді піля
стри, але без капітелі та бази, 
носить або конструктивний, або 
декоративний характер.

Л ю к а р н а  — декоративний ві
конний отвір на горищі, куполі 
чи шатрі.

Н а л и ч н и к  — архітектурний 
елемент, який обрамляє вікон
ний або дверний проріз.

Н арт екс — притвор, передня 
частина храму. Міститься зде
більшого під хорами.

Н е ф  (н а в а )  — внутрішній 
простір християнського храму, 
витягнутий від його західних 
дверей до вівтаря.

О д в ір о к  — дерев’яні бруси, 
що обрамовують дверний отвір.

О р д е р  — один із видів ар
хітектурної композиції, що скла
дається з вертикальних несучих 
частин — підпір у вигляді стов
пів, колон або пілястрів і гори
зонтальних частин — антабле
мента; в класичній архітектурі 
розрізняють тосканський, дори
чний, іонічний, корінфський і 
композитний ордери.

П а н д у с  — похила площадка, 
що іноді заміняє сходи.

П іляст ра  — плоский виступ 
у стіні у вигляді вбудованого 
в неї чотирикутного стовпа, об
робленого у формах колони ор
дера — має базу і капітель.

П орт ал  — архітектурно виді
лений на фасаді вхід у будинок.

П орт ик  — виступаюча перед 
фасадом будинку відкрита гале
рея, утворена з колон або сто
впів, що підтримують перекрит
тя. Найчастіше оформляє голов
ний вхід і завершується фрон
тоном або аттиком *.

П р я с л о  — ланка тину між  
двома кілками, тут — частина 
фортечних мурів між двома 
вежами.

Р а м е н о  — плече хреста.
Р изаліт  — частина споруди, 

що виступає за основну лінію 
фасаду.

Р и п ід а  — прикраса у вигляді 
сонця.

Р о з к р е п о в к а  — вертикаль
ний виступ по всій висоті фа
саду.

Р о зп а л у б к а  — частина скле
піння, здебільшого над дверни
ми та віконними отворами, що 
утворюється внаслідок перетину 
меншого склепіння з більшим.

Р о к а й л ь  — орнамент у ви
гляді стилізованої черепашки в 
обрамленні зі сплетіння завит- 
ків, химерно вигнутих ліній то
що; характерне для західно
європейського стилю рококо 
(X V I I I  ст.).

Руст  — прямокутний камінь 
з грубо обтесаною або опук
лою лицьовою поверхнею, за
стосовуваний для облицювання 
стін; штучний руст — імітація 
такої поверхні.

С а н д р и к  — архітектурне оз
доблення стіни будинку над ві
конним або дверним прорізом.

С во л о к  — головна балка, на 
яку спирається стеля в ста
рій українській хаті.

С  утере ни  — підвал під бу
динком.

Т ет раконх  — звичайно квад
ратна в плані будівля, що має 
з чотирьох сторін абсиди, пере
криті конхами.

Т им п ан  — внутрішнє поле 
фронтону.

Ф р и з  — середня горизонта
льна частина антаблемента, 
розташована м іж архітравом і 
карнизом; суцільна смуга де
коративних скульптурних, жи
вописних та ін. зображень, що 
оторочує верхню частину стіни.

Ф ронт он  — верхня частина 
фасаду будинку, портика, ко
лонади у вигляді трикутної 
площини, обмеженої з боків 
двома схилами даху, а біля 
основи — карнизом.

Ш а лю ва н н я  — облицювання 
стіни дошками.

^ М І С Т ЗІІ

Перед початком 
подорожі 14

Київ 16
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