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ПРО АВТОРА

29 травня 2014 року 
в залі засідань будинку 
Буринської районної 
ради відбулася презен-
тація книги Віктора 
Гагіна «Нариси істо-
рії землі Буринської. 
Книга 1».

 Як відзначив Григорій Нікітченко, голова Буринської ра-
йонної ради, «Нариси історії землі Буринської» – рідкісна 
документально-історична нова книга Віктора Гагіна, краєз-
навця-дослідника, члена Національної спілки краєзнавців 
України, члена Національної спілки журналістів України.
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Книга вийшла з друку у сумському видавництві 
«Ярославна» (директор Катерина Полтавець). У ній 
представлені документальні матеріали про історію, духовне 
і культурне життя краю від давнини до сьогодення. Всього в 
книзі – 49 нарисів.                                   

Віктор Іванович Гагін - відомий  фахівець у галузі 
культури, філолог, краєзнавець, людина високого інтелекту, 
всебічної освіченості. Його доробок у розвиток краєзнавства 
нашого краю є значним.                                                                                                                                     

Про це наголошували у своїх виступах Микола Диш-
ковець, начальник відділу культури Буринської районної 
державної адміністрації, Микола Кононенко, директор кра-
єзнавчого музею, Іван Житник, член Національної спілки 
журналістів України, Ангеліна Кнуренко, голова районної 
ради ветеранів та гості з Путивльського історико-культурно-
го заповідника - Олена Лєпьошкіна та Надія Сторчака.

До слова, по життю Віктору Івановичу випало крокувати 
непростим шляхом. Були у ньому радощі й успіхи, та було 
й чимало бід і випробувань. Проте, напевне, з роками при-
йшло розуміння, що саме життєвий досвід і допоміг стати 
митцю тим, ким він є сьогодні- дослідником рідного краю. 
А досвід він набував,  працюючи 32 роки з людьми в орга-
нах місцевого самоврядування.

«Віктор Іванович Гагін -  не лише поважний ветеран пра-
ці, війни,  а й відомий краєзнавець. Приємно, що краєзнав-
ство стало частиною життя навіть після виходу на заслу-
жений відпочинок», - підкреслив у своєму виступі Віктор 
Ладуха, голова Буринської районної державної адміністра-
ції, і  побажав  автору книги міцного здоров’я та нових істо-
рико- краєзнавчих досліджень.

У Віктора Гагіна вже є  значна творча спадщина з  книг: 
«Духовний світ Буринщини від давнини до сьогодення», 
«Буринщина з глибини віків», «Буринь: воєнне лихоліття і 
відродження», «Нариси історії землі Буринської» та більш 
ніж 100 статей, присвячених історичним подіям та його ок-
ремим особистостям. Віктор Іванович чимало років співпра-
цює з центральними архівами України, Росії та інших країн.
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Відзначимо, що він друкується в  наукових журналах,  зо-

крема, у всеукраїнському науковому журналі «Сіверянський 
літопис», газеті «Свобода», розміщує роботи в інтернет-ви-
даннях. Створив власний сайт  Gagin.in.ua, на якому публі-
куються дослідження з історії рідного краю.

Ще у 2005 році Віктор Гагін хотів об’єднати в єдиному 
проекті всю інформацію про населені пункти Буринщини. 
Та тоді не вірилось, що зможе дослідити велику кількість 
документів по місцевості. Тепер цим проектом може кори-
стуватись кожен українець, адже ресурс розрахований для 
простих людей, які цікавляться історією. Що ми залишимо 
після себе? Це -  наша історія, це -  ті студії, які відкарбовані 
на папері, в електронному варіанті і в нашій пам’яті.

Віктор Іванович Гагін робить усе можливе, щоб 
пам’ять історії передавалася з покоління в покоління. І 
підтвердженням цьому є  прекрасні «Нариси історії землі 
Буринської»…                                                                                                                                     

Широкому загалу читачів пропонується друга книга «На-
рисів історії землі Буринської».                                                                                     

Іван Житник, 
письменник, поет, журналіст

g
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ПЕРЕДМОВА 
   Чи може книга спричинити вибух? Може. Вона — дже-

рело, що дасть людям розум, мудрість, інтерес, яке відкине 
бажання робити щось пусте, нецікаве, навіть зле.                            

Перу Віктора Івановича Гагіна належать п`ять книг на 
теми історії Буринщини від давнини до сьогодення. Його  
значний дослідницький доробок як журналіста, краєзнавця 
- гідний подиву.                                                                                                             

Як немає великої річки, що не починалася б із маленького 
струмочка, так і немає людини, котра б на своєму життєвому 
шляху не назбирувала якихось скарбів. Краєзнавець чимало 
уваги приділяє дослідженню етнічної специфіки населення, 
яке заселяло землі Буринщини , його історії та культури.

   Коли  світ побачив його народознавчі студії, школи ра-
йону започаткували уроки народознавства, на яких висвіт-
люють  традиційні звичаї та обряди, народні вірування, 
призабуті ремесла, філософію співвітчизників, тобто ши-
рокі пласти життя, побуту, духовності предків і сучасників 
Буринщини. Видання розраховані на науковців, краєзнавців, 
викладачів, студентів, а також на широкий загал читацької 
аудиторії. 

Про них не треба говорити, їх варто читати.                                                                                                
На хвилі величезного інтересу до фактично забороненої 

за радянської доби минувшини в його студіях набрали  роз-
маху етнографічні  описи Буринщини. Він дослідив позабуті 
назви урочищ, кутків, хуторів, гідронімів, які відображають 
ті чи інші події, пов’язані з даним поселенням.                             

Книга, яку ви тримаєте у руках, «Нариси історії землі Бу-
ринської. Книга 2» Віктора Івановича Гагіна дала нечуваний 
поштовх до відродження історії Буринщини у світлі нових 
архівних документів. Це видання – хрестоматія рідного 
краю. Дослідження охоплюють період  від перших поселень  
давньокам’яної доби  до наших днів.                                                                                

До уваги читача подано системний аналіз архівних до-
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кументів, матеріалів краєзнавчого музею, бібліотеки, до-
кументів та фотографій з приватних колекцій. Висвітлено  
деякі аспекти історії підприємств, організацій, установ як 
джерела вивчення соціально-економічного розвитку Бурин-
щини. Окрім суто історичних питань, у дослідженнях відо-
бражені відомі постаті краю та інше.

Книга складається з трьох частин. Перша частина – це 14 
нарисів за темою: «Буринщина  з часів слов’янського роз-
селення». Це -  студії: «Сліди балтських племен на терито-
рії Буринщини», «Слов’яно-руські пам’ятки Буринщини» 
та «Римські денарії, знайдені  на території  Буринщини» та 
інші.  Друга частина – 16 нарисів: Буринщина в новітній іс-
торії України.  Третя частина – 25 нарисів: Культурна паліт-
ра Буринщини.                                                 

Окремої згадки заслуговує ще одна грань творчих за-
цікавлень Віктора Гагіна — суто життєва. В його історич-
но-документальних книгах відтворено непросте життя села 
Буринщини напередодні та після Другої світової війни. В 
окремих нарисах відображено творчість уродженців Бурин-
щини.                                           

Персонажі низки студій жили або й досі мешкають, зо-
крема, в  селі Верхня Сагарівка Буринського району Сум-
ської області. Старенький будинок в центрі села правив за 
школу. На початку 70-х років минулого сторіччя автору  ви-
пало в ній працювати директором. Тож, коли читаємо його 
студії, натрапляємо на знайомі прізвища людей, назви уро-
чищ, кутків цього села та  ближніх до нього сіл:  Жуківка, 
Кубракове, Біжівка, Дмитрівка.                             

Як говорить сам автор: «Прикро, що  ніби повертаюся 
у своє давнє учительство, подумки зустрічаюся з 
вихованцями, в яких уже, звісно ж, є школярі, жахаюсь, 
що новозбудованій згодом восьмирічній школі через горе-
оптимізацію мережі навчальних закладів та вимирання 
села не судилося довго жити повнокровним життям. Тепер 
п’ятьох дітей цього села возять автобусом на уроки в 
Успенку».                                                                                                                                                              

Мета автора нарисів – звернути увагу на ті аспекти ми-
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нулого, які ні для народницької, ні для державницької  істо-
ріографій не мали ваги, хоча без їх витлумачення годі спо-
діватися, що хтось повідає  правду про  історичне минуле 
регіону.  Розповідати правдиву історію минувшини на кон-
кретних фактах – кредо діяльності  краєзнавця Віктора Гагі-
на. Книга їз захопливими історичними фактами передає ди-
вовижне поєднання таланту автора як публіциста і історика.

Катерина Полтавець, 
директор видавництва «Ярославна»

g



2

2
Частина перша

Буринщина з часів 
слов’янського розселення 
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Сліди балтських племен на території Буринщини 

Реальна, а не символічна історія – це не один шлях, не 
один вектор, не один коридор. Справжня історія – складна, 
щомиті різноаспектна, щомиті різновекторна, багатомовна, 
мозаїчна, строката історія. Вона складається з поєднаних 
сходами часових поверхів (тобто певних історичних періо-
дів). Кожний поверх заселений не суцільно, а строкато, ви-
бірково і має власний етнокультурний і етномовний стиль 
[1].  
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Матеріали археологічних розкопок, що були проведені 

поблизу села Піски на Буринщині, свідчать про те, що на 
цій землі люди поселились ще за давньокам’яної доби.

Часу мисливців на мамонта.                                                            
Серед знайдених фрагментів посуду різних історичних 

періодів також було виявлено багато старожитностей 
колочинської археологічної культури, яка датується V-VII  
сторіччям н.е. Вважається, що у її становленні безпосередню 
участь взяли саме племена балтів. «Балти, балтійські народи 
- збірна назва народів індоєвропейського походження (носіїв 
балтійських мов), що населяли в минулому території сучасних 
балтійських держав, Білорусі, Польщі (Сувалкія, південна 
Пруссія) і Росії...»[2].                                                                                                                                                                                            

Назва цієї археологічної культури походить від городища 
Колочин у районі міста Гомель на території сучасної рес-
публіки Білорусь. Явище розповсюдження колочинської 
археологічної культури співпадає з територією розселення 
сіверян.                                                                                                                      

Сьогодні це слов’янські території. Зі своєї прабатьківщи-
ни, яка розташовувалася на Дунаї, слов’яни були вигнані во-
лохами (кельтами). Західні балти билися проти слов’янської 
колонізації протягом 600 років. Отже, це дунайська прабать-
ківщина слов’ян.                                                                                                                                                                         

Напад волохів (кельтів) в «Повісті минулих літ» хроно-
логічно і територіально збігається з нападом гунів. Напад 
гунів датується IV сторіччам до н.е. на землі,  «де нині Угор-
ська земля і Болгарська». 

Таким чином, у «Повісті»… вказані завойовницькі похо-
ди гунів під іменем влахов, і це визначає місцезнаходження 
«дунайських слов’ян», яке згодом назване «Русь», в IV-VI 
сторіччах  поблизу Балканського півострова або безпосе-
редньо на ньому. 

Все це можна пояснити тим, що на рубежі нашої ери і в 
перших сторіччах нашої ери слов’ян вже не було на Дунаї: 
вони виявилися відтісненими в більш північні і східні глухі 
райони, які перебували поза сферою політичних і військових 
інтересів античних держав.                                                                                                   
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Говорячи про сіверян, ми маємо на увазі лише одне кон-
кретне плем’я, про яке написано в «Повісті минулих літ» 
наступне: «А друзии ж сѣдоша на Деснѣ, і по Семі, і по 
Сулѣ і наркошася сѣверо. І тако разидеся словенескъ языкъ, 
тѣмьже і прозвася словеньская грамота». Це - уривок з ві-
домої розповіді Нестора про розселення слов’ян, вигнаних 
з Дунаю волохами (волохи - народ, який, за словами Почат-
кового літопису, зіграв важливу роль в історії слов’янства, 
змусивши його рушити з Дунаю на Віслу, Дніпро тощо). У 
«Повісті минулих літ» волохами-влахами інакше названі 
гуни[3]. 

Однак,  лінгвісти змогли подолати час і встановити істи-
ну. Територію розселення давніх балтів можна встановити 
відповідно до лінгвістичних та археологічних досліджень. 

У своїх дослідженнях 1913-го та 1924 років литовський 
лінгвіст Бугу встановив, що 121 найменування річок в Біло-
русії має балтійське походження. 

Усі назви у верхньому Подніпров’ї і верхній течії Неману 
(Неман - річка в Білорусії, Литві та Калінінградській області 
Росії), безперечно, балтійського походження. 

Запозичувалися від балтів і слова: сокира, шапка, взуття, 
чаша, ківш, рука, гачок, кошик, решето, ніж, лопата, мітла, 
міст, човен, парус, весло, колесо, огорожа, стіна, підпора, 
жердина, вудка, рукоятка, лазня. Прийшли назви таких му-
зичних інструментів, як kankles (литовського походження) 
- «цитра», а також позначення кольорів: жовтий, зелений, 
чорний, темний, світло-сірий і прикметники - широкий, ву-
зький, порожній, тихий, старий, таємний, хоробрий (галант-
ний).                            

Дослідники слов’янських старожитностей все частіше 
звертаються до гіпотези балто-слов’янської спільності для 
пояснення етнокультурної ситуації в лісостеповій та лісовій 
смузі Східної Європи в другій половині I тис. до н.е. - пер-
шій половині I тис. н.е. (пор. Сєдов 1994, с. 144-145; Щукін 
994, с. 280 і сл.). М. Б. Щукін вважає, що процес «бродін-
ня», в результаті якого слов’яни виділилися з балто-слов’ян-
ської спільності, почався завдяки етнокультурним «поштов-
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хам» - сарматського на півдні і німецького (вельбаркського) 
на північному заході балто-слов’янського світу. Утворився 
«венетський котел»[4] - до венетів Тацита та інших анти-
чних авторів, як відомо, зводив слов’ян Йордан, а за ним -  і 
більшість сучасних дослідників. 

Літописець Нестор у Початковому руському літописі - 
«Повісті минулих літ», складеній на початку XII ст., заклав 
Основи слов’янської і російської історіографії, як історіо-
графії всесвітньої.

Цікавим є те, що вчені «Руську землю» в цей період ок-
реслюють межею розселення саме сіверян, культуру яких 
представляють волинцевські та роменські старожитності. 
Вони дістали свою назву від села Волинцеве, яке розташо-
ване навпроти села Піски (на протилежному правому березі 
Сейму) та міста Ромни Сумської області.                                                                                  

За сучасними даними археології, волинцевська культу-
ра сформувалась внаслідок просування із заходу на Ліво-
бережжя племен празької культури або їхніх прямих на-
щадків (носіїв пам’яток типу Сахнівка), що фіксується за 
формами та орнаментацією ліпної кераміки і житлами з печа-
ми.                                                                                                                                                                                                                                      

Окремо слід проаналізувати  топонімію  навколо Змійо-
вих валів: від скіфів до гунів. Вали -   це збережений ви-
разний слід перебування тут гунських орд, що відбився в 
топоніміці( назви сіл: Таборів, Таборище, Ордаша, Ковга-
нівка, Хом’янка, Хомівка, ур. Табурище). Потужні оборон-
ні споруди (їхня загальна довжина досі майже 1000 км) не 
допомогли захисникам. (Як пише Х. Вольфрам, це був во-
рог нового типу: терплячий ворог...).  Дочекавшись морозів, 
гуни, очевидно,  взимку 375 р. проникли по річках, в обхід 
валів,  у тили ґото-слов’янської оборони, – і європейський 
вектор розвитку Наддніпрянщини на 600 років змінився на 
азійський.                

Неподалік с. Чернеча Слобода зберігається археологіч-
на пам’ятка -  «Могила Колядиха». На стародавніх картах 
вона позначена: «Курган Колядиха». У вчених, зокрема, М. 
Курінного, Л. Падалки, Ю. Моргунова, К. Тищенка є при-
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пущення, що це -  залишки відрізку укріплень, відомих в 
Україні  як «Змійові вали». Це -  готський період часу[5]. 
Готи змушували своїх холопів тяжко працювати на видобут-
ку металів (міді й заліза) та на будівництві земляних укрі-
плень «Змійові вали».     

Попередниками слов’ян, як випливає з даних словника 
й топонімії, були кельтии (норці, волохи, волхви). Кельти – 
це одне із загадкових племен. Є кельтський слід у топонімії 
Дніпрового Лівобережжя.  Це добре простежується на ча-
стині назв річок і поселень Буринщини, що межують з Ко-
нотопщиною.                                                                                      

Як пише К. М. Тищенко: «Добре виявляються представ-
лені кельтські  теофорні назви, тобто такі, що несуть у своїй 
основі імена давніх кельтських язичницьких божеств: Єзу-
са, Кукула, Тараніса. У безпосередніх околицях Конотопа  
зосереджені кельтські топоніми річок Єзус (Езуч) та Кукул-
ка. Єзус (Aesus)- божество кельтів, культ якого відзначався 
особливою жорстокістю. Кукол - буквально» той, що в ка-
пюшоні», - це божество царства мертвих. На Конотопщи-
ні є залізнична станція «Куколка», вона перекладена з ро-
сійської і стала «Лялечка». На захід від річки Єзуч протікає 
річка з дивною як для сучасника назвою «Гвинтівка» через 
село Гвинтове, назви яких нагадують ім’я кельтського бога 
вітру Гвінтія. Виглядає невипадковим, що всі п’ять геогра-
фічних об’єктів з імовірно кельтськими назвами скупчені на 
невеликій території – Єзуч, Куколка і Гвинтівка впадають у 
Сейм, біля якого розташоване й село Таранське, а на Гвин-
тівці – Гвинтове». 

Далі К.М. Тищенко пише: «Ім’я жорсткого кельтського 
Єзуса (Aesus,Esus) представлене, очевидно, в  основах кіль-
кох гідронімів на із,- іс… Можливо, і р. Єзуч під Коното-
пом, до якої входить річка з іншою теофорною кельтською 
назвою Гвинтівка (Gwintios”Вінтій», бог вітру) є напро-
чуд  добре збереженим і рідкісним серед географічних назв 
України початковим кельтським gw -, а на ній – с. Гвинто-
ве»[6].                                                                                                                                                 

Кельти, як і слов’яни, мали священні гаї, що заміняли їм 
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храми. В топоніміці району простежуються кельтські назви: 
вул. Берізовка (с. Біжівка), урочище Гусаків Гай ( Сніжківська 
сільська рада), поле Калинова Долина (Верхня Сагарівка), яр 
Дубина (с.Суховерхівка).                                                                                                                                          

Голова Ценральної Ради УНР і в той же час професор 
історії М. Грушевський вважав, що українська культура є 
культурою західно-європейського типу, яка має тісні зв’язки 
з культурою кельтів ( кельтською культурою Подунав’я).                                                                     

Як пише С. Шелухін (видатний юрист і діяч УНР), в IX 
ст. н. е. значна частина кельтів – русинів переселяється на 
землі  антів – полян, з’єднується з ними і створює державу 
Русь із столицею в Києві. Анти жили на території  українців 
ще в ІІІ столітті н.е..                                             

За 600 років до приходу кельтів – русинів на територію 
сучасної України анти – українці вже мали свою державність і 
самостійно виступали в міжнародних відносинах. Тому у нас є 
всі підстави стверджувати, що теза М. Грушевського відносно 
кельтського впливу на формування української культури 
достаньо вагома»[7].                                                                                                                                             

« Назва вул. Гезовка (с. Миколаївка)- топооснова від гер.
GeiЯ - відлита брила заліза у шлаку. Це - помітний фактал 
готського металевого виробництва III-VI ст. Назва  яру Руд-
ка (с. Хустянка) свідчить про те, що копальня (болотяної) 
руди була в цій місцевості…                                                                          

Українська мова увібрала чимало готських слів. І саме 
готи, на наше переконання, дали українцям слово говори-
ти... Тож, схоже, багато слів з’явилося в наших предків під 
впливом мови скіфів»[8].                                                                                    

Гуни – предки українців.  К.М. Тищенко пояснює зв’язок 
з «гунською хворобою» походження багатьох назв в Украї-
ні: численних Пухівок, Пушкарівок. Цим він пояснює і по-
ходження назв сіл Буринщини: Сапушине, Коренівка, Шпо-
калка, Коробки, Кошарське, Бурики, Сніжки, Могильчине. 
Саме такі топоніми вказують на особливість цієї хвороби 
та знання наших предків, від кого хвороба (Сапушине – ун, 
гуни, Кошари – хини, гуни - ари, Шпокалка  -  алани, Короб-
ки - (об) - авари, Коренівка - кор ) [9].                                                                 
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«В. В. Сєдов в 1970-х роках  висловлювався за помор-
ське походження Зарубинецької культури та пов’язував її 
безпосередньо зі слов’янами. Також дослідник підкреслю-
вав, що зарубинецьке населення має таке ж відношення і до 
балтських племен. Виходячи з цього, він зазначав, що носії 
Зарубинецької культури займають проміжне положення між 
балтськими і слов’янськими мовами, а саме населення може 
бути представлене, в залежності від обставин, або балтами, 
або слов’янами» [10,11]. 

Джерела:

1. „Дивослово”, травень, 2007 (Презентація книги: К. Тищенко 
„Мовні контакти: свідки формування українців”.– Київ: Акві-
лон-Плюс, 2006 р.)
2. ru.wikipedia.org›Балты.       
3. «Повість минулих літ», т. 1, стор 11.                                                                                                                      
4. Щукін М.Б. На межі ер, СПб, 1994 р., с. 286.
5. Книга Х. Фольфрам. Готи.- М., 2003 р.
6. Тищенко К.М. Мовні контакти: свідки формування українців//
Київ. Аквілон-Плюс, 2006 р. — 416 с.;  Кельтські назви селищ на 
витоках річок України // Народна творчість і етнографія. — 2003. 
— № 5-6. — С.63-73; 2004. — № 3. — С. 109—119.                                                                                    
7. goutsoullac.ya.ru›replies.xml…
8. Гагін В.І. Народні топоніми Буринщини// Сіверянський літо-
пис №3-4 2012, С. 193-198.
9. Тищенко К.М. Гунсько-аварські топоніми у Європі//Вісник 
Львівського ун-ту. Серія філол. — Вип. 36. — Львів, 2005. — С. 
28-48.
10. Сєдов В. В. Походження та рання історія слов’ян. - М., 1979. - 
154 с. - www.box.com/shared/85j7iqc08e .
11.  Сєдов В. В. Слов’яни Верхнього Подніпров’я і Подвіння. - 
М., 1970. - 199 с.
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Речові пам’ятки, 

знайдені на території Буринщини 

Важливими  джерелами дослідження історії Буринщини 
є речові пам’ятки, яких на території краю знайдено знач-
ну кількість. Але вони потребують вивчення з допомогою 
інших наук та їхньої джерельної бази, бо,  на відміну від 
писемних, не містять прямої розповіді про історичні події, і 
засновані на них висновки - результат наукової реконструк-
ції. Вся історія Буринщини, що передувала появі писемнос-
ті, може бути вивчена лише за речовими пам’ятками.   

Територія Буринщини, як і Сумщини , була заселена 
людьми ще у ранньому кам’яному віці – палеоліті, що дату-
ється часом від 1,5 млн. до 150 тис. років тому. В селах Піс-
ки та Клепали Буринського району знайдено кам’яні знаряд-
дя праці первісних мисливців на мамонта та доби пізнього 
палеоліту. Таким чином, територія Буринщини виявляється 
перспективною для вивчення різних варіантів матеріальної 
культури пізнього палеоліту та зв’язків і контактів між ними 
[1]. 

У перші сторіччя нашої ери кордони Римської імперії 
наблизились до земель, де проживали слов’янські племена 
антів, яких ототожнюють з племенами черняхівської архео-
логічної культури. 

На території Буринщини в селі Успенка археологи вияви-
ли древні поховання антів - одного із племен ранніх слов’ян, 
які жили в II-VII ст. н.е., і склали в майбутньому основу ве-
ликої й могутньої держави - Київської Русі.

Успенський могильник є крайнім північно-східним пунк-
том досліджених пам’яток черняхівської культури і прими-
кає до тієї частини Посейм’я, яка межує з верхнім Посул-
лям. Про масштаби досліджень успенського могильника 
свідчать речові пам’ятки, які зберігаються в Сумському об-
ласному краєзнавчому музеї. 

На території розселення черняхівців  здавна відомі зна-
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хідки монет римського карбування, які є важливим джере-
лом для вивчення політичної та соціально-економічної істо-
рії стародавнього населення українських земель [2]. 

«Серед знахідок рим-
ських монет на території 
Буринщини абсолютна 
більшість становлять сріб-
ні денарії, значно менша 
частина золотих ауреусів і 
солідів, а також латунних, 
мідних і бронзових монет.

 На околицях сучасного 
міста Буринь, на території 

села Олександрівка Буринського району є багато знахідок 
монет Риму, що засвідчує існування тут селища ще у рим-
ські часи, тобто 1900 років тому.

Поширення римських грошей на українських землях є 
свідченням тісних торговельних зв’язків між Римською ім-
перією та племенами антів. Крім того, гроші були завезені 
як військові трофеї, добуті в результаті вдалих нападів вар-
варських племен на римські провінції. 

Появу римських монет на території України пов’язують з 
Готськими війнами 238-275 роках. Монети залишились там, 

де  проходили готи. Це дозво-
ляє встановити проживання 
тут племен, що брали участь 
у готських походах.                                                    

Монета – чешуйка -  1534 - 
1584 рр. Іван IV Грозний. 1 ко-
пійка. Чешуйка - давньорусь-
ка монета, що отримала своє 

прізвисько завдяки формі, схожій на луску риби. Чешуйки 
в основному виготовлялися з срібла і, в меншій кількості, 
з міді. Можливо, існували й золоті чешуйки [3]. На терито-
рії Буринщини є непоодинокі  знахідки срібної чешуйки. На 
жаль, вони не здані для зберігання в Буринському районно-
му краєзнавчому музеї.

Римські денарії
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Окрім того, на території Буринщини є багато знахідок 

монет інших історичних періодів, зокрема, монет періоду 
Київської Русі, литовсько-польського панування, царюван-
ня Івана IV Грозного, російських монет. Монети здебільшо-
го знаходять на території м. Буринь, сіл: Клепали, Олексан-
дрівка та інших.                                                           

«Монета Речі 
П о с п о л и т о ї . 
Вперше була 
випущена в Ні-
меччині в ХVІ 
ст. як срібна мо-
нета, рівна 1/4 
талера («ортста-
лер», Ortstaler). 
Боратінка - назва мідних солідів (шелягів) Речі Посполитої, 
що карбувалися у 1659-1668 роках на різних монетних дво-
рах Польщі та Великого Князівства Литовського» [5].  На 
території Буринщини здебільшого знаходять срібні монети 
Речі Посполитої.                                                                                                                

Перші поселення на нинішній території району з’явили-
ся ще в доісторичну добу, що підтверджують знайдені тут 
кам’яні знаряддя праці: кремневі ножі, наконечники стріл, 
кам’яні ручні рубила, скребачки та інше.                                                                                                      

Сліди перших поселенців на території Пісківської сільської 
ради (села Глушець, Піски) припадають на час палеоліту, коли 
первісні люди ще використовували тільки кам’яні знаряддя 
праці (більше 10 тис. років тому). На кургані в х. Кубракове ( с. 
Жуківка) знайдено фрагмент скіфської кераміки (VI-IV ст. до 
н.е.), неподалік сіл Олександрівка, Ігорівка знайдено скіфські 
наконечники (бронзові) III-V ст. до н. е..

Також є речові пам’ятки епохи міді, бронзи, раннього за-
лізного віку. Багато знахідок кераміки є на місцях, де існува-
ли давньоруські поселення, але на сучасних  картах вони не 
відображені.                                                                                                                                                                  

В Буринському районному краєзнавчому музеї є цінні 
експонати, знайдені на території району, зокрема, казанна 
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виделка варягів, монголо-татарське стремено, інкрустоване 
сріблом та оздоблене міддю, кам’яні знаряддя праці епохи 
бронзи, голінна кістка мамонта, голова тура.   Це свідчить 
про те, що в ті часи життя людей на території  Буринщини 
не припинялось.  Але поки що цей період не досліджений.                                                                                                      

З малодосліджених  найвідоміших пам’яток археології 
на Буринщині є середньовічне літописне місто часів Золотої 
Орди, а, можливо, і Київської Русі, -   Бирин, розмови про 
дослідження локалізації якого на території сучасного міста 
Буринь тривають уже  багато років. 

Джерела:

1.Сумщина від давнини до сьогодення// Видавництво «Слобо-
жанщина», 2000, с. 11.
2. Гагін В.І. Власний архів. 
3.http://cheshuyka.ru/rub_Monety-i-Kupyury_091023155733.html.
4.coinshome.net›coin_details.htm…
5. pidruchniki.ws›…finansi/poshirennya_rimskoyi….  
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Слов’яно-руські пам’ятки Буринщини

      
Олег Васи-

льович Сухобо-
ков (26 жовтня 
1937, м. Труб-
чевськ, Брян-
ська область 
(Росія) — 21 
липня 2008, 
м. Київ), док-
тор історичних 
наук, провідний 
археолог-сла-
віст, фахівець 
з історії доби 
раннього та роз-
винутого серед-
ньовіччя, багато 

зробив для всебічного, ґрунтовного вивчення давньої  історії 
Буринщини. Він вважав за необхідне проведення археологіч-
них досліджень усіх слов’яно-руських пам’яток на теренах 
давньоруського Путивля,  в тому числі і Буринщини.                                                                              

«Місцевість Червоної Слободи як стратегічний пункт, су-
дячи з деяких пам’ятників старовини, здавна звертала ува-
гу наших предків. Пам’ятки ці наступні: в садибі поміщика 
Іванова-Камаєва за селом Лухтівкою є місце, колишнє укрі-
плення, з північного боку обмежене урочищем, а з трьох ін-
ших - окопане і в даний час ще досить глибоким рівчаком, 
яке до цих пір носить назву «Чашское Городище». Назва за-
позичена від імені річки Чаша, що протікає внизу.

На південному боці від нього розташовано сім штучних гор-
бів або курганів, які, вірогідно, є мовчазними свідками місць 
поховання або головних воєначальників, або ж братських мо-
гил воїнів, що полягли на полі бою» [1]. Нещодавно з краєз-
навцем А.Заступом автор побував на Чаському городищі. Воно 



22

'Нариси історії землі Буринської

перекопане археологами та шукачами скарбів. Чудова тут міс-
цевість. Історична пам’ятка «Чаське городище» розташоване 
поблизу колишнього села Лухтівка (злилося з Червоною Сло-
бодою) при в’їзді в с. Дич, де річка Чаша зливається з сеймів-
ською старицею Осельцем.

З його висоти дуже гарно проглядається місто Путивль.
У 1982 р. О.В. Сухобоков  провів попередні обстеження 

на поселенні поблизу с. Лухтівка (Дич) Буринського району, 
а наступного року тут  розпочато стаціонарні розкопки. Були 
досліджені городище, його оборонні споруди та селище. 

«Розкопки показали, що городище виникло у роменський 
час (на його піз-
ньому етапі, VIII-X 
ст.). Особливо цін-
ною знахідкою став 
скарб, що нині збері-
гається в фондах Пу-
тивльського ДІКЗ. До 
його складу входили 
два скроневих кільця Арабське срібло

Чаське городище. Фото Гагіна В.І. 12.08. 2014 р.
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радимицького типу (в часи Пізньозарубинецької культури II 
ст. н. е. слов’янам належали і черняхівські слов’янські посе-
лення) та п’ять дирхемів (належать до саманідських монет 
X ст. часів правління халіфів Муктадіда та Муктадіра»[2]. 
«Халіфа́т — феодальна теократична арабо-мусульманська 
держава, що виникла внаслідок арабських завоювань VII—
IX ст. і очолювалася халіфами»[3]. Згідно з визначенням ки-
ївського експерта Ю.Ю. Мурашова, старша монета датуєть-
ся 899 роком, а молодша – 932 роком. Їх вага коливається від 
1,7 до 2,3 грама.

«Арабські золоті монети звалися дінарами (від римсько-
го денарія), срібні монети звалися дірхемами (від грецької 
драхми). Мідні монети отримали назву фельс (від візантій-
ського фоліса). Таким чином араби зберегли римські і грець-
кі номінали монет. Золотий дінар важив 4,235 г, срібний дір-
хем - 2,82 г., або 2,96 г.»[3].

Одне зі скроневих кілець (п’ятипроменеве з краплевид-
ними променями) виявилося срібним, друге – бронзове, 
семипроменеве з фестоноподібною формою променів та 
складним орнаментом на широкій площині. Скарб скроне-
вих кілець та дирхемів біля Лухтівки дає підставу для абсо-
лютного датування цього поселення. 

 

Лухтівський скарб
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 Писемні джерела свідчать про торгівлю Київської Русі і 
Арабського халіфату, а також військові походи русів на Схід, 
напрями торгових шляхів і регіони Арабського халіфату, 
звідки монети потрапляли на Русь.                                                                                                                 

У грошовому обігу Київської Русі IX - XIII ст. були моне-
ти Арабського халіфату. Існували два головні торгові шляхи, 
якими арабські дірхеми масово потрапляли на терени Русь-
кої землі. Один з них - до річки Десна і далі -  до Чернігова і 
Києва. Це так званий волзький шлях.  Напевно, цим шляхом 
вони потрапляли і на територію нинішніх сіл Лухтівки та 
Ігорівки.                                                                                                                          

Головним заняттям руських купців була:«...торгівля собо-
лями, біличими і іншими хутрами, які вони і продають бажаю-
чим, платню ж, отриману грошима, зав’язують міцно у пояса 
свої»[4 ]. Звідки могли появитись арабські монети на землях 
Буринщини?                                                                                                                                         

Знахідки арабських монет VIII ст. – це докази перебування 
маврів(арабів) на землях Буринщини. Хоча це й парадоксаль-
но, але арабський Схід прийшов до нас із Заходу — історикам 
відомо про так званий Моравський шлях. Це -  не що інше,  
як «маврський шлях”: маврами ціла Європа йменувала ара-
бів. І, нарешті, Чумацький шлях. Це не його назва від чума-
ків, а якраз навпаки — чумаки названі так від назви шляху, 
бо він від них давніший. Адже інша назва Чумацького шля-
ху — Кримський, а його відгалуження — Ромоданівський. 

Р а м а д а н 
(мусульман-
ський піст).  
В і д г а л у -
ження Рома-
данівського 
( Р уд ома н ) 
проходило 
частково і 
буринськи-
ми землями.

Василевський Сергій Іванович (1854-1917).
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Чи це не цим шляхом йшов «диак Ржевский ис Путивля 

на Днепр с козаками?                               
«…Послалъ государь Диака Ржевского ис Путивля на 

Днепръ съ казакы, а велелъ ему ити Днепромъ подъ улусы 
Крымскые и языковъ добывати, про царя проведати. И 
Диакъ собрався съ казакы да пришелъ на Пселъ-реку, суды 
поделалъ и пошелъ по наказу. А Данилка Чюлкова да Иван-
ка Малцова послалъ государь внизъ по Дону проведати про 
Крымскые же вести… Месяца Маия писалъ Диакъ Ржевской 
изъ Мамайлугу съ своими казакы, что къ нему полоняникы 
прибежали, а сказываютъ, что Крымской царь, собрався, 
вышелъ на Конскые Воды со всеми людми, а хочетъ ити на 
царя и великого «князя украйны»…

С сайта семьи Небратенко: «Еще в начале XVI в. казаки-сев-
рюки уходили с реки Десны на несколько дневных переходов 
в глубь «Дикого поля», а «промышленники» русских окраин 
«заводили» в глубине «Поля» особые зимовники. К 40-м гг. 
XVI в. у Донских Раздор сошлись две волны переселенцев - 
рязанско-мещерская (русско-татарская), спускавшаяся вниз по 
Дону, и северско-путивильская (русско-украинская), шедшая 
по Донцу. В 40-х гг. на Донской земле стали известны первые 
стационарные казачьи поселения.»

 Тут одно уточнение северская (и путивльская в том чис-
ле) не русско-украинская, а северская»[5]. 

Понад сто літ, з 800-го по 903 рік, на території сучасних 
Алжиру й Тунісу правила династія Аглабідів зі столицею Кей-
раван. В Україні люди з тих земель (араби та їхні союзники 
печеніги й половці) залишили села з назвами Глоби. Залишили 
численні імена на нашій землі і, як вважав академік Пріцак, 
відіграли певну роль у формуванні українського етносу.                                                                                                      

На території Буринщини є прізвища Шкурат — від ал-
банського слова «шкурт» — кремезний, прізвища Глоба, 
Воропай - також арабського походження.                                                                                                          

А чим араби тут займалися, крім того, що переслідували 
«невірних» авестійців-вогнян, сіяли хліб, розводили худобу, 
плавили метал? Отже, народом Рось, Русь спочатку називали 
арабів?                                                                                                                                                         
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Арабські монети знаходили при забудові м. Сум у XVIII, 
XIX, XX сторіччях, якими користувалися у Хозарії.  Це свід-
чить про те, що на місці Суминого городка існувало городи-
ще вже за часів Хозарського каганату, який існував з VII по X  
сторіччя. Виходячи з цього, можна впевнено сказати, що куль-
турному шару поселень Буринщини –  також понад тисячу 
років.                                                                                                                                             

Арабські  володіння в IX ст. простягалися від північної 
частини Кавказу до земель сіверян і радимичів, тобто до бе-
регів річок: Десни, Сейму, Сули і Сожу. У Χ ст. їх володіння 
ще розширилися, але вже була близька загибель. Російська 
держава міцніла і збирала воєдино розрізнені слов’янські 
племена.                                                                                                              

Олег зіткнувся з Хозарським каганатом, підпорядкував-
ши собі деяких хозарських данників. В 966 (або 969) р. Свя-
тослав Ігорович рушив у Хозарію і в рішучій битві здобув 
повну перемогу. Хозарія впала. Залишок народу хозарського 
деякий час ще тримався між Каспійським морем і Кавказь-
кими горами, але потім змішався з сусідами.                                            

В руських літописах остання вказівка на хозар збереглася 
під 1079 р., але ім’я «хозарянин» зустрічається в XIV і на-
віть XV ст. при перерахуванні різних слуг московських кня-
зів. Хозари, подібно болгарам, були народом напівосілим. 

Зимою, за опи-
сом Ібн-Даста, 
вони жили в 
містах, а з на-
станням весни 
переселялися в 
степ [6]. 

До особли-
вих знахідок 
при розкопках 
городища  в 
Лухтівці на-
лежить також 
уламок плос- Чаське городище.В. Гагін 12.08.2014 

р. 



27

Віктор Гагін '
кого у розтині бронзового браслету, орнаментованого крап-
частими пухирцями та повздовжніми опуклими лініями по 

краях та  усе-
редині.  

«З висоти 
Часького го-
родища, де 
річка Чаша 
зливається з 
сеймівською 
с т а р и ц е ю 
О с е л ь ц е м , 
дуже гарно 
проглядаєть-
ся місто Пу-
тивль, і ця 
пряма види-
мість спри-

яла безперешкодній подачі умовних світлових чи звукових 
сигналів про наближення ворожих військ до путивльських 
рубежів з боку Дикого поля» [7].

Ще одна давньоруська пам’ятка, досліджена О.В. Сухобоко-
вим, - городище поблизу с. Ігорівка Буринського району. Воно 
відкрите розвідзагоном Лівобережної слов’яно-руської експеди-
ції в 1981 pоці, а протягом 1982 - 1983 років велися розкопки, в 
результаті яких виявлено значну кількість цікавих матеріалів. На 
думку дослідника, городище біля с. Ігорівка в давнину входило до 
округи давньоруського Путивля й, вірогідно, належало легендар-
ному князю Ігорю.

«О.В. Сухобоков вважає, що посульські укріплення, у 
тому числі літописний Зартий (Заритий), відомий також як 
Курицьке городище (Юр’єве городище, автор), та так зва-
ні Змієві вали в урочищі Могила Колядиха (на стародавніх 
картах вона позначена: «курган Колядиха», автор), локалізо-
вані російським археологом Ю. Моргуновим біля сіл Мико-
лаївка та Чернеча Слобода під час Посульської експедиції, 
були зруйновані у XI сторіччі. Внаслідок цього кочівникам 

Огляд знахідок з с. Ігорівки та с. Лухтівки в 
польовому таборі експедицій. 1983 р.



28

'Нариси історії землі Буринської

відкрився доступ до глибинних земель Русі, зокрема, до Пу-
тивля та Виру, які, за висловом Б.О. Рибакова, «були бра-
мою, через яку половці у XII ст. проникали на руські землі. 
Ця брама була закрита зусиллями Сіверського князівства: 
Путивль і Рильськ на Сеймі, Воргол та Глухів, дещо північ-
ніше цієї водної артерії, та, власне, сама столиця князівства 
– Новгород-Сіверський на Десні»[5].     

О. В. Сухобоков працював в експедиціях В. Й. Довжен-
ка, Д. Т. Березовця, В. К. Гончарова, О. М. Лєскова, Є. В. 
Махно, М. П. Кучери, Д. Я. Телегіна, В. І. Бідзілі, А. І. Ку-
бишева, брав участь у розкопках таких визначних пам’яток, 
як черняхівський могильник (Успенка, Буринського району, 
Сумської області).                                                                                                             

Сьогодні працями та науковими концепціями О.В. Су-
хобокова користуються науковці, викладачі вузів, музейні 
працівники, вчителі шкіл, аспіранти та студенти. Особли-
во дороге ім’я О.В. Сухобокова є для буринців. Адже саме 
Олег Васильович Сухобоков зробив великий внесок у дослі-
дження археології присеймської території Буринщини, що 
входила до Путивльської округи. 

Джерела:

1. Відомості про Чаське городище ґрунтуються на так званому 
«Літописі села Червона Слобода», опублікованому в «Курских 
епархиальных ведомостях» у 1901 році.
2. Білинська Л, Плаксіна О. Корифей української археології. //Мі-
сто Ярославни, №5 (130), вересень-жовтень, 2012 р.
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Оселецьке городище

Село Чумаково, зі слів старожилів, заселялось селянами 
с. Червоної Слободи. Очевидно, перші переселенці мали 
прізвище Чумак. І зараз в Чумаковому і Червоній Слободі 
живуть мешканці, що носять таке прізвище. У с. Чумако-
во раніше знаходився казенний (державний) Мокшевиць-
кий (Мокошевицький) перевіз (пором) на шляху з Путивля 
в Ромни. Зараз на місці порома споруджено залізобетонний 
міст.

Село знаходиться на правому березі річки Чаша і на лі-
вому березі річки Сейм, примикає до села лиман Оселец. 
Примикає до села Червона Слобода, на відстані в 2 км роз-
ташоване село Ігорівка.

«У с. Чумаково, як пише у своєму виданні «Пам’ятники 
старовини і нового часу» курський історик Н. В. Златоверх-
ников, на землі поміщика А. В. Масалітінова поблизу Мок-
шевицького  перевозу  є глибока, великих розмірів яма, а на 
землі померлого поміщика В.Н. Масалітінова є окоп, назва-
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ний «Городком». Ці окоп і яма по народному переказу ніби 
існують з часів російсько-шведської війни[1].  Згідно з пу-
блікацією у виданні «Археологічні відкриття 1986 року» у с. 
Чумаково було виявлено черняхівське поселення. На краю 
села біля дороги, що веде в Червону Слободу, знаходиться 
Ослецьке (Оселецьке) городище, назване так по імені рука-
ва Оселець» [2].                                                                

Проте, речові знахідки, зокрема, кераміки засвідчу-
ють тут більш ранні поселення Зарубинецької археоло-
гічної культури. Саме Зарубинецькій культурі властивий 
тип поселення городища, розташованого на краю високо-
го берега річки або на невеликих підвищеннях у заплаві 
річки. Саме це властиве Оселецькому і Чаському городи-
щам.                                                                                                                                                                        

Це свідчить про 
слов’янську прина-
лежність племен зару-
бинецької культури, 
типологічну близь-
кість зарубинецьких 
пам’яток з київською 
культурою III-V ст. 
н. е.  і культурами 
ранньосередньовіч-
них слов’ян V-VII ст. 
н. е. - пеньківської і 
колочинської [3]. Ця 
місцевість була зруч-
ною для поселенців: 
вода, сінокоси, риба – 
навколо річки: Сейм, 
Чаша, озеро Оселець.                                                                                                                                         
           

«Носії заруби-
нецької культури культивували просо, ячмінь, пшени-
цю-двузернянка, про що свідчать знахідки обпалених зерен 
і численні відбитки на судинах. Зерно зберігали в кераміч-

      
    

Село Дич, Буринський район, 
Сумська область, Україна
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них корчагах, вживали каші, виготовлені із зернових круп, 
а також хлібні коржі, виготовлені на керамічних сковоро-
дах-лепешніцях. З городніх культур були відомі горох і ріпа. 
Вирощували коноплю та льон»[4]. В середині I ст. н.е. всі 
зарубинецькі городища і могильники припинили своє функ-
ціювання. Можливо, на місці Оселецького городища було 
стародавнє поселення періоду Київської Русі.

Під час монголо-татарського нашестя Ослецьке городи-
ще  було зруйноване.

   Нещодавно автор з краєзнавцем А. Заступом та місцевим 
жителем А. Вороною обстежив Оселецьке городище. Воно 
розташоване на підвищенні у заплаві р. Сейм між вулицею 
Загребельною с. Червона Слобода та вулицею Комунарська 
с. Чумакове, бере початок з озерця Оселець і простягається 
до р. Чаша біля вулиці Загребельна, біля Часького городища 
Оселець зливається з рікою Чаша. З північного боку обме-
жене обривом метрів 30. З цього місця дуже добре прогля-
дається м. Путивль.  Городище було природним захисним 
постом, яке зі сходу захищене озером Оселець, з півночі – 
кручею, із заходу – р. Чаша. Оселець раніше з’єднувався з 
р. Сейм.

У Курському обласному держвному архіві є справи: 
«Книга специального межевания Чашского и Оселецкого го-
родищ 24 мая 1847 г. с селами Бурынь и Грузское и др. вла-
дения государственных крестьян». То же, казенной земли в 

 Початок вулиці Загребельної. Фото В. Гагіна, 15.08.2014 
р. 
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даче Чашского и Оселецкого городищ, д. Вшивка (Святое 
Озеро) владения государственных крестьян 19 июня 1841 г. 

«Про розгляд тяжби між землевласниками Путивльсько-
го повіту після проведення розмежування дач Чашского і 
Оселецького городищ» [5].

  Згідно так званого «Літопису села Червона Слобода» 
недалеко від «Часького городища», на річці Оселець, знахо-

диться  Оселецьке го-
родище.  Воно майже 
однакове з Чаським 
городищем за своїм 
виглядом, розташу-
ванням і влаштуван-
ням. Проте, це абсо-
лютно різні об’єкти. 
Воно знаходиться в 
одній версті від Крас-
ної Слободи (Червона 

 Озеро Оселець. На фото -  автор.15.08.2014 р. 

 Обрив на городищі Оселець з північного боку 
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Слобода) на східному боці, на землі, що належала поміщику 
Василю Миколайовичу Масалітінову, поблизу річки Сейм і 
гатки на шляху в м. Путиль.                                                                                                                                        

На початку XVII ст. ці землі належали попам Путивль-
ської Микільської церкви.      Згідно написів на Кресленику 
околиць м. Путивль кінця XVII ст. написано: « Земля пусто-
щи Ослецкова городища , что дьяк Илья Колпаков отмеже-
вал Никольским попам с причетники». Уздовж кордону їх 
володінь зображено межові стовпи, дерева, які виконують 
ту саму роль, причому, 5 стовпів на пагорбах, можливо, кур-
ганах»[6]. «Кресленик був створений Помісним приказом  в 
зв’язку зі спірною справою між попами церкви Миколи Чу-
дотворця в Путивлі і місцевими землеволодарями.                                                                                                     

Кресленик зафіксував історичний ландшафт і топогра-
фію околиць Путивля, а також населених пунктів (села і 
дєрєвні): Клепало, Черепівка, Вигорівка, Лухтіївка і Бори-
ні, городища Оселецьке і Чаське, річка Сейм, Чаша, Бори, 
озера і озерця Клепало, Ослець, Чаша, Верзанське болото, 
а також сінні покоси, водяні млини, щляхи, межові стовпи і 
земляний вал»[7]. 

 Ці землі передавалися у спадок священникам путивль-
ської Микільської церкви Почасєєвим до другої половини 
XVIII ст.                                     

У архівних справах XVIII, XIX ст. є відомості, що стосу-
ються володарів Оселецького городища. Олена Іванова, від 
другого шлюбу з Михайлом Івановим, по заповіту батька 17 
грудня 1763 року отримала Путивльського повіту с. Мико-
лаївку(колишня Таранівка) і Чаське і Ослецьке (Оселецьке) 
городища [8].                                                                                       

Є деякі відомості про Чаське і Оселецьке гродища в руко-
писних документах XVII-XVIII ст. з фондів історико-куль-
турного заповідника у м. Путивль.                                                                           

Указ царя Петра I путивльському воєводі С.Т. Клокачо-
ву про розмежування після обміну помість Г.М. Головачова 
і В.А. та І.І. Черепових, а також доповідь про проведення 
опитування з цієї справи. КВ № 4871, інвентарний № 362.    



34

'Нариси історії землі Буринської

 Подається в оригіналі. 
«У РПЕ году (1677р.) марта Л числа (30 березня) в то Григо-

реве поместье Головачова, что он променил путивлцом Васи-
лю да Ивану Череповым, в Путивльском уезде в Подгородном 
стану за рекою за Семью, за Мокшевицким перевозом, Чаское 
городище. А урочищи от Путивля от валу по старое сторожевье 
по Железные Колца, да по Литовскую дорогу по Мохтин кур-
ган и по верхи Конотопские. А от тех Конотопских верхов по 
реку по Курицу, а от реки Курицы прямо по болото по Граво-
рон и по дорогу по Мокшевицкую. Да тою дорогою к городу к 
Путивлю по левой стороне по стругу Ослецкую, а от Ослецкой 
струги прямо по той же вал к Козим Хрептам. На озере Чаши 
да на озере Ослецком на межовной жеребей написано пашни 
четыре чети в поле, а в дву потому ж. И меняютца де они теми 
своими поместьи жило на жило, а не пусто на пусто, и с пере-
хожими четвертьми».[9].                     

У 20-х роках XX ст. на селі будувався комунізм. На базі 
поміщицьких господарств створювалися зразкові сільсько-
господарські комуни та радянські господарства. Це стало 

Водогінна башта на території Оселецького городища, 
споруджена на початку 70-х років ХХ ст.
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фактичною відмовою від політики, проголошеної більшови-
ками у Декреті про землю. Процес «комунізації» села здійс-
нювався примусовими методами.

Одна з таких комун була створена на базі володінь помі-
щика Масалітінова на землях Оселецького городища. Тому 
тут і вулиця носить назву «Комунарська».                                             

На початку 70- х років XX ст. тут розташовувалась мо-
лочно-товарна ферма місцевого колгоспу. Старожили роз-
повідають, що колишній Перший секретар ЦК Компартії 
України П.Ю. Шелест, який проїздив через с. Чумакове,  на 
прохання трудівниць ферми посприяв у спорудженні тут во-
догону із чавунних труб, який і нині забезпечує питною во-
дою жителів прилеглих  вулиць Загребельна і Комунарська.
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Курганні могильники на Буринщині

Більшість дослідників вважає, що слово «курган» похо-
дить від тюркського «кюрхе» - кругла могила. Напевно, так 
воно і є. Однак,  чи не запозичили самі тюрки це слово у 
більш давніх народів, скажімо, у шумерів? Саме шумерам 
були притаманні слова «курей-ан» і «курей-галь», які озна-
чали «Гора Неба» і «Велика Гора»[1].                                                                  

Сіверян  називають нащадками арійського племені сауви-
ров, що мешка-
ло на Синдике 
ще при греках 
і скіфах, тобто 
через 10-15 ро-
ків після част-
кового пересе-
лення аріїв в 
Індію. 

С і в е р ц е м 
був і князь Ігор, 
чий невдалий 
похід оспіва-
ний у давньо-

руському «Слові». Вже не батьківщину своїх предків - Тму-
торокань - прагнув відвоювати він у половців?[2]. 

«Повість 
минулих літ» 
повідомила, 
що пересе-
ленці «седо-
ша по Десні, 
і по Семі, і по 
Сулі нареко-
шася север». 
“Ті слов’яни, 
які прийшли 

 Ігорєве городище в с. Ігорівка (Буринщина) 

 Городок. Околиці сучасного м. Буринь. 
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і осіли по Дніпру, називалися полянами, а інші – древляна-
ми, бо осіли в лісах, а інші осіли між Прип’яттю і Двіною 
і називалися – дреговичами... А інші осіли на Десні і по 
Сейму, по Сулі і називалися сіверянами» («Повість минулих 
літ» про розселення слов’ян).

В області розселення сіверян вчені виділяють зони кон-
центрації археологічних пам’яток - городищ, неукріплених 
поселень і курганних могильників. Вони окреслюють межі 
більш дрібних племінних утворень.     

Найбільшим з них (понад 300 археологічних пам’яток) 
було літописне Посейм’я. Воно включало в себе курське  - 
вздовж р. Сейм з притоками і верхній Псел до району сучас-
них Сум.                                               

Для захисту від набігів мешканців за південними межа-
ми Сіверської землі войовничих кочових племен сіверяни 
зводили фортеці-городища. Як правило, вони розташовува-
лися в 5 - 10 км один від одного і утворювали кілька ліній 
оборони.

У 882 р. великий київський князь Олег здійснив похід «на 
сіверяни, і переміг сіверян, і поклади на них данину легкий 
од, і не дав їм хозарам данину платити».                                

Походом Олега почалося підпорядкування Сіверської 
землі владі великих київських князів. Походи Святослава, 
Володимира I і його сина Ярослава Мудрого остаточно лік-
відували самостійність сіверян.                                                                                                

Давньоруські воїни знищили укріплені городища, а пере-
можених сіверян зігнали у великі поселення, в яких можна 
було легко контролювати підкорене населення. Ряд городищ 
перетворився в потужні форпости, з допомогою яких княжі 
дружинники контролювали нещодавно приєднані території 
[3].                                                                                                                       

«На території Сумської області відомо понад 80 давньо-
руських городищ, поселень, могильників. Крім невеликих 
поселень, існували й великі міста, про які розповідають 
давньоруські літотописи: Ромни, Вир, В’яхань, Путивль, 
Попаш, Глухів, Зартий»[4].                                                                               

Остання літописна згадка про сіверян відноситься до 
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1024 р., коли вони брали участь на боці Мстислава Удатного 
в Лиственській битві, яка закінчилася для Ярослава Мудро-
го поразкою і тимчасовою (до 1036 р.) втратою Дніпров-
ського Лівобережжя.                                                

«На берегах Сейму, Сули, Ворскли та Псла виявлено 
більше 70 городищ, поселень та курганних могильників, 
зокрема, біля сіл Басівка, Пустовійтівка, Вовківці, Гераси-
мівка, Ярмолинці, Сурмачівка Роменського району та с. Ши-
ряєве Путивльського району. Крім залізних мечів, бойових 
списів, сагайдаків із стрілами, тут знайдено залізні панцирі, 
бронзовий шолом, золоту гривню, бронзовий позолочений 
та срібний посуд.                                            

Чимало поселень і могильників черняхівської культури 
виявлено в Буринському, Недригайлівському, Сумському ра-
йонах»[5].                                                                                                 

Останнім часом на території м. Буринь (Голодне, Шилів-
ка, Городок) та сіл: Нечаївка, Олексанрівка, Гвинтове, Чер-
вона Слобода, Клепали, Ігорівка, Піски і інших знайдено 
важливі археологічні знахідки, які потребують вивчення. 

Потребують вивчення вченими, археологами  і старовин-
ні могили: поблизу с. Суховерхівка – могила «Очеретна», 
на березі р. Куриця біля с. Миколаївка – могила «Розкопна», 
біля с. Черепівка – могила «Рублена», колишнього Шинка-
ренкового хутора – могила– «Рокитянка», с. Нова–Олексан-
дрівки– могила «Фабрична», дві – біля с. Єрчиха, курганного 
могильника  (8 пагорбів) біля с. Сніжки, городища Кубракове 
та гори Кругла (с. Нижня Сагарівка). Урочища в с. Нечаївка 
Гвинтівської сільської ради. До кінця не досліджені старо-
давні укріплення на території села Лухтівка, 7 природних 
горбів або курганів, городище – «Ігорівське»,«Велика мо-
гила», яка розташована на південний схід від Червоної Сло-
боди,  на території села Миколаївка городище під назвою 
«Юрієве городище на усть Куриці»,урочища Петухівське на 
території Олександрівської сільської ради, реліктового лісу 
- Ратмирової Діброви - урочище Гусаків Гай (село Сніжки), 
«Могила Колядиха», на стародавніх картах вона позначена 
«Курган Колядиха»  (с. Чернеча Слобода).                                                               
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Цікавим для вивчення є територія і водосховище біля с. 

Коновалове Буринського району. Відстань від Сум близько 
100 км. У водоймі водиться карась, лин, окунь і щука. Є гли-
бини до 6 метрів. У зимовий час водойма цікава  ловлею 
окуня.

Потребують вивчення земляні насипи, що збереглися в 
Буринськй волості, описані Златоверхниковым Н.И.                                                                            

«Сохранились земляныя насыпи въ слѣдующихъ мѣст-
ностяхъ: въ Бурынской волости, близъ деревни Челищевки, 
на землѣ г.г. Щепотьевыхъ, подъ дорогою, идущею изъ села 
Бурыни на село Большую Неплюеву — земляная насыпь и 
большихъ размѣровъ яма, которыя называются „Городищемъ»; 
близъ нихъ находятся два кургана, называемые могилами; на 
землѣ крестьянъ села Красной Слободы, въ урочищѣ „Подо-
лъ» есть курганъ, который называется „Высокою Могилою»; 
на землѣ помѣщика А.В. Масалитинова, близъ Макшевицкой 
переправы, — глубокая большихъ размѣровъ яма; на землѣ 
умершаго помѣщика В.Н. Масалитинова, близъ хутора Чума-
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кова, есть окопъ, называемый «Городкомъ»; всѣ эти окопы, кур-
ганы и ямы, по народному сказанiю, существуютъ со времени 
войны Россiи со Шведами. Въ Попово-Слободской волости, 
близъ хутора Анютина, есть земляная насыпь и на поляхъ той 
волости нѣсколько кургановъ. Село Казацкое.

Около болота Кросны, въ разстоянiи 5 верстъ отъ села 
Казацкаго, на землѣ на-
слѣдниковъ А.И. Львова, 
существуетъ округленный 
окопъ съ двумя ворота-
ми: юго-восточными и 
западными, занимающi-
ми пространство около 
двухъ десятинъ; въ сре-
динѣ сохранилось пять 
земляныхъ насыпей: 1-я 
длиною 75 саж., 2-я въ 58, 
3-я въ 23, 4-я въ 11 и 5-я въ 
8 саж., и двѣ ямы глуби-
ной въ сажень съ входами 
въ нихъ; наружныя зем-
ляныя стѣны этого око-
па, а также и насыпи въ 
немъ, имѣютъ высоту отъ 
3 до 10 аршинъ, объемъ 
подошвы этого окопа 
имѣетъ 245 и хребетъ 118 

саж.; окопъ этотъ называется «Городище». Здѣсь, по сооб-
щенiю престарѣлаго священника села Казацкаго, о. Михаи-
ла Кiаницына, былъ нѣкогда городокъ, существовавшiй со 
времени татарскаго ига и въ этомъ городкѣ былъ избранъ 
Малороссiйскiй гетманъ Самойловичъ, который принималъ 
присягу на гетманство въ старой Покровской деревянной 
церкви села Казацкаго, и въ память этого событiя имъ были 
пожертвованы въ церковь сохранившiеся до настоящаго 
времени 1) двѣ иконы Спасителя и Божiей Матери, съ сере-
бряными ризами, 2) риза для священника съ изображенiями 
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на плечахъ Спасителя и 12 Апостоловъ, шитыми золотомъ 
и серебромъ, 3) три зеленыхъ бархатныхъ воздуха, шитыхъ 
золотомъ, серебромъ и шелкомъ, а также собственный гет-
мана Самойловича поясъ, плетеный изь золотыхъ, сере-
бряныхъ и шелковыхъ нитей съ такими-же кистями»[6].

Стародавнє урочище на вулиці Червоний прапор (Шилівка) 
також чекає на дослідження археологів, істориків, краєзнавців.

Джерела:    
       

1.shirokoborodov.ru›prose/skify.                                                                                                                             
2.sivertsi-siver.narod.ru.
3.uk.wikipedia.orgсіверяни.                                                                                                                                            
4. Сумщина від давнини до сьогодення //Суми, видавництво 
«Слобожанщина», 2000, С. 13.
5.Там же, С.12.
6.Златоверховниковъ Н.И., ПАМЯТНИКИ СТАРИНЫ И НОВА-
ГО ВРЕМЕНИ и ДРУГIЯ ДОСТОПРИМѢЧАТЕЛЬНОСТИ КУР-
СКОЙ ГУБЕРНIИ// КУРСКЪ Типографiя Губернскаго Правленiя, 
1902.
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Захоплення Путивля і оборона Києва

У 1239 році місто Путивль і територія Буринщини ( в тому 
числі і літописне місто Заритий) були захоплені і зруйновані 
військами монголо-татар на чолі з  ватажком Менгу-ханом. 
Археологічними розкопами В.Богусевича (1959 – 1960 ро-
ках) і Б.Рибакова (1965 році) на Городку досліджено решт-
ки мурованого храму 1237 року, зруйнованого татарами, а в 
1980-х роках тут відкрито братську могилу оборонців Пу-
тивля 1239 року [1]. 

Ці страхітливі часи знайшли відображення і в народній 
творчості українців:

Зажурилась Україна, що нігде прожити,
Витоптала орда кіньми маленькії діти.
Ой маленьких витоптала, великих забрала,
Назад руки постягала, під хана погнала…
Пізньою осінню 1240 року монголо-татарське військо 

з’явилося біля валів Києва.  Кияни, відчуваючи, що їм до-
ведеться чинити опір монголам, які вже господарювали в 
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інших князівствах, готували місто до облоги. Вони віднов-
лювали стіни і вали міста, що були найбільшими серед міст 
Східної Європи.                                                                                                      

На початку літа на лівому березі Дніпра з’явився вели-
кий розвідувальний загін, який направив посланців в місто 
з пропозицією здатися, проте кияни відхилили цю пропози-
цію.                

Тоді після ретельної підготовки в кінці літа 1240 величез-
не монгольське військо з півдня вторглося в межі Київського 
князівства.

Першими прийняли на себе удар гарнізони міст-фортець 
уздовж річки Рось, що прикривала Київ від набігів кочівни-
ків. Всі 23 фортеці після запеклого опору були зруйновані 
монголами. Потім така ж доля спіткала міста, які безпо-
середньо прикривали Київ: Витичив, Василів, Білгород та 
інші.   5 вересня 1240 р. Батий підійшов до стін міста і почав 
його облогу.

Після 2-х тижнів штурму монголо-татари на початку 
грудня 1240 року змогли здобути Київ, знищивши переваж-
ну більшість його захисників і міщан, вони майже повністю 
зруйнували його (особливо Верхнє місто). На той час в Киє-
ві мешкало 50-70 тис. осіб. Поранений намісник Дмитро був 
врятований Батиєм. Він зберіг йому життя за відчайдушний 
опір [2].

Джерела:
                                                                                                                                                                          
1. Гагін В.І., Де розташований літописний Бирин? // Сіверянський 
літопис №3 2013, С. 34;  Вечерский В. Крепость-монастырь в Пу-
тивле: история и современность // СиА. - 1985. - №1. - С.23.
2. school.xvatit.com›index.php?…8…
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Як буринські землі звільнилися 
від  Золотої Орди

 
Військо ли-

товського  князя 
Ольгерда, сина 
Гедеміна, яке 
було створене із 
військових під-
розділів різних 
земель, прогнало 
татар ще до Ку-
ликовської бит-
ви перемогою на 
Синіх Водах у 
1362 році. Голов-
ний її принцип 
полягав у тому, 
що під час битви 

на Синіх Водах  зі степовиками не можна було покладатися 
винятково на оборону. Сподіватися на успіх варто було тіль-
ки за умови активних наступальних дій, причому в кількох 
напрямках одночасно.                                   
       На початку осені 1362 року князь Ольгерд збирає велике вій-
сько у складі 20-25 тис. вояків, значну частину якого становлять, 
власне, литовські війська, а решту - русинські князівські дружини 
та шляхетське ополчення з усього Полісся та північних білорусь-
ких земель [1].
     «Наші предки тоді з бажанням йшли під Литовську руку. 
Ольгерд був у шлюбі з руською князівною і був прихильний 
до усього українського, тобто, руського. Ольгерд залишив 
своїм підданим їхню віру, їхні закони – і церковні, і цивіль-
ні; усі судові звичаї і артикули зібрав в одну книгу, писану 
тодішньою українською, і назвав її «Статутом князівства 
Литовського» [2]. 
     «При цьому, як вказує у своїх дослідженнях український 
історик Фелікс Шабульдо, цілком вірогідно, що це був уже 
не перший похід литовців на чолі з Ольгердом в Дике Поле» 
[3]. 
    У районі річки Сині Води (нині ріка Синюха в Кірово-
градській області, ліва притока Південного Бугу) війська 
Великого князівства Литовського перестріли чамбули трьох 

Фрагмент картини литовського художника 
Гедрюса Казиміренаса «Перемога Ольгерда 
на Синіх Водах». 
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татарських беїв – Кутлубуги (в минулому радника хана Джа-
нібека та правителя «Лівобережної» тьми), Кочубея (прави-
теля «Правобережної» тьми) й Деметрія (правителя тьми в 
Дністровсько-Прутсько-Дунайському міжріччі). Так поча-
лася битва, що стала доленосною подією для української 
історії.                                                                              
    Внаслідок Синьоводської перемоги українські землі були 
звільнені від 122-річного золотоординського іга. Київське, 
Подільське та Чернігово-Сіверське князівства увійшли до 
складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемай-
тійського (Волинь мала литовського князя ще з 1340 року) 
[1].

І, хоча небезпека з боку Золотої Орди продовжувала існу-
вати й періодичні напади степовиків залишалися звичайним 
явищем, проте відновити свою владу над Україною хани 
вже не могли.                                                                                                                          
    «Маневр, який був здійснений русько-литовськими вій-
ськами при битві на Синіх Водах, мав назву давнього про-
стого винаходу «скіфське коло».  Нескладний і до часу 
безвідмовний маневр полягав у тому, що 30–50 легкоозбро-
єних лучників наближалися до рядів супротивника й, виши-
кувавшись один за одним, мчали галопом по колу, засипа-
ючи ворога стрілами. Старший, зазвичай, командував, яка 
ділянка фронту має обстрілюватися – найчастіше це були 
1-3 ворожі воїни в першому ряду, яким не пощастило при-
вернути до себе увагу.
      Втім, маневр кочів-
ників мав успіх лише 
у разі зіткнення з во-
рогом, котрий стояв 
непорушно, ховаючись 
за щитами. Напевне, 
князь Ольгерд це розу-
мів, тож, постійно ма-
неврував підрозділами 
й ударив по ворогові з 
флангів.
      Необхідність стрі-
ляти на всі боки зруй-
нувала саму ідею скіф-
ського кола. До того 
ж, поки монголи кру-
жляли перед литов-
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сько-руським військом, цілячись у кількох вояків, усі інші 
могли майже безкарно обстрілювати їх із арбалетів»[4].                                                                           
Великий литовський князь Ольгерд зі своїм  військом здійс-
нив  похід на Схід, визволив територію колишнього Чер-
нігово-Сіверського князівства до Дону з містами Чернігів, 
Новгород-Сіверський, Путивль, Курськ. У районі річки 
Сейм захопив місто Путивль, в тому числі були звільнені 
від монголо-татарського іга і землі сучасної  Буринщини. 
«Вздовж річки Сейм в джерелах згадуються путивльські 
села: Гончари, Столпата, Чаплища, Жеремковичі, Бирин. В 
переліку міст Свидригайла і ярликах татарських згадують-
ся серед групи південно-східних сіверських поселень Пу-
тивль, Бирин, Сінеч, Хотинь, Лосичі. Перераховані місце-
вості можна вважати за такі, що виникли пізніше, деякі за 
такі, що відродилися в XV ст. з попелу, інші, взагалі, як такі, 
що були збудовані сіверянами під могутньою рукою Вітоль-
да і Ягеллонів, з метою просування на південь. Можливо, 
літописне місто Бирин існувало до монголо-татарського на-
шестя і в 1362 році було звільнено Ольгердом від моголо-та-
тарських завойовників [5].
    «Ф. Шабульдо розглянув гіпотетичну можливість існуван-
ня так званого “ярлика Мамая” на українській землі. На під-
ставі ярлика Абдули (Мамая) 1362 року склав карту земель, 
подарованих Мамаєм Ольгерду. На цій карті Бирин позначе-
ний на р. Сейм» [3].

  Джерела:

1.istpravda.com.ua›Тексти›Руське і Жемайтійське. 
2. Громадянин України, № 4(211): Сумщина в добу Литов-
сько-Руської та Польсько-Литовської держав.
3.Шабульдо Ф.М., Чи існував ярлик Мамая на українські землі? 
(до постановки проблеми). Синьоводська проблема у новітніх до-
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Буринщина в складі трьох держав: 

Велике князівство Литовське. Річ Посполита.
Московська держава

Ми дуже 
мало знаємо 
про історію 
України, Бі-
лорусії, Ки-
ївської Русі 
і взагалі про 
у к р а ї н ц і в , 
дуже коротка 
історія, що по-
дають учням в 
школах.

В XI – XIII 
сторіччях Су-
мщина входи-
ла до складу 
Чернігівсько-
го і Сіверсько-
го князівств. 
Після падіння 
Київської Русі 
більше 400 ро-
ків землі Біло-
русії, України 
були части-
ною європей-
ської цивілі-

зації – «Латинитас».  І сьогодні латинська мова  повсюдно 
оточує нас.

З 30-40-х років XIII ст. по 1569 рік на території сучасних 
держав Литви, України, Білорусі існувала держава «Велике 
князівство Литовське». Українські землі в середині XIV ст. 
переживали тяжкі часи феодальної роздробленості, в Золо-
тій Орді в 60-ті роки XIII ст. також вже не було сильної цен-

Українські землі під владою Великого 
князівства Литовського і Речі Посполитої
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тралізованої влади. Цим скористалась Литва, і українські 
землі, в тому числі  й Сумщина, опинились в складі Велико-
го князівства Литовського[1].                                                        

За часів Великого князя Литовського Ольгерда (кн. 1341-
1377), сина Гедиміна, більшість теренів сучасної Сумщини 
стають складовою Литовсько-Руської держави.  Литовські 
князі хотіли зібрати всю Русь в єдину державу. Економічне 
життя в цей період характеризується розвитком сільського 
господарства, ремесла і торгівлі[2].      

До Путивля з’їж-
джалися купці і з 
Московщини, і з 
Речі Посполитої. 
Про асортимент то-
варів, які привозили 
купці до Путивля, 
свідчить, зокрема, 
скарга російського 
посла Єропкіна Ве-
ликому князю ли-
товському Казими-
ру. Він повідомляв, 
що у Путивлі були 
пограбовані торго-
ві люди з Коломни 
і Можайська, при 
цьому в них було  

взято: мед, віск, хутра бобрів, лисиць, видр, горностаїв, бі-
лок, рисів, а також  фарби, шовк, тафту, атлас[2].     

«Буринський край, зокрема, літописне місто Бирин,  в 
60-х роках XIVст. входив до складу Великого князівства Ли-
товського, Речі Посполитої, пізніше – Московської держави.

Згідно історичних джерел літописне місто Бирин, відоме 
з 1362 року , знаходилось на березі р.Чаша на околицях су-
часного міста Буринь».     

Про розташування Бирина на лівому березі р.Сейм, згід-
но списку міст Свидригайла, свідчить карта «Українські 
землі в XV ст.»., коли в 1432 році Путивль і Бирин належали 
Великому князю литовському Свидригайлу (1430-1440).                                         

Пізніше в ярлику Менлі Гірея від 2 липня 1507 року Би-

 Фрагмент карти «Українські землі в XV ст.» 
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рин згадуєть-
ся неподалік 
Путивля по-
ряд з такими 
поселення-
ми: Синяч, 
Хотень, Ло-
сичі, Хотми-
шль, Нитяни 
[3]. 

У 1440 
р. статус 
у д і л ь н о г о 
к н я з і в с т в а 
знову отри-
мала Київ-
ська земля,  
до складу якої 
ввійшла й Переяславщина, а також південні волості Черні-
гово-Сіверщини, зокрема, Путивльщина [4]. 

З кінця XV ст. Російська держава набирає сили і намага-
ється об’єднати землі, що колись входили до Київської Русі. 
У першій половині XVI ст. Путивль став «Путивльським по-
граниччям з Литвою».

Розпочинається литовсько-російська війна (1500-1503 
років). За умовами перемир’я між Литвою та Росією до ос-
танньої відійшла частина Чернігово-Сіверщини, зокрема,  
Путивльщина в тому числі і Буринщина. До 1508 року Росії 
належала також територія Сумщини, що входила до Переяс-
лавщини[5]. 

«Внаслідок подій Смутного часу Путивль, в тому числі і 
землі Бурині, на десятиріччя потрапили під владу Речі По-
сполитої, і лише за Деулінською угодою (1618 року) Росія 
повернула його собі»[6].

Отже, невдалі спроби української шляхти зберегти укра-
їнську державність спричинилися до втрати нею значення 
провідної верстви українського суспільства. Аби протидіяти 
зазіханням сусідніх держав та боронити свою окремішність, 
українці мусили знайти іншу опору. Та нова сила вже фор-
мувалася на степовому порубіжжі. І звалася вона козацтвом.

   Крымское ханство, вкупе с ногайским, 
изменило историческое трактование границ 

Речи Посполитой «от можа до можа»
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В першу чергу, 
саме з селянських 
воєн українців 
проти панщини і 
почалося падіння 
Речі Посполитої, 
а з нею і види на 
створення укра-
їнської держав-
ності. Настала ера 
козацьких воєн і 
Великого Богдана 
Хмельницького. 
Але, вже в середи-
ні XVII ст., Річ По-
сполита вступила 
в смугу жорстокої 
політичної кризи, 
пов’язаної, як з 
повстанням укра-
їнського народу, як 
зі шведським втор-
гненням у Польщу, 
так і з затяжною війною з Російською державою.

Політичні події поглибили риси застою і занепаду, вияв-
лені в економіці Польщі вже з початку цього сторіччя. Од-
нією з причин занепаду називаються численні повстання 
українського народу.

Панщина, а з нею оброки, побори, грабежі і т.д., стали 
звичайними нормами «спілкування» з українським наро-
дом. Саме в період Речі Посполитої з’явився термін «бид-
ло», стосовно українського  селянина. До цього списку до-
далася і панська служба, що в дослівному перекладі означає 
винний (тобто зобов’язаний, і все...) [7].

У результаті визвольної війни була створена українська 
козацька держава з більшими потенційними можливостями. 
Однак, закріпити й розвинути досягнуте не вдалося. Посту-
пово Україна втратила свою державність. У 1657 році помер 
Б. Хмельницький, період після його смерті одержав назву 
- «Руїна» - спустошення, розвал. Цей розділ був закріпле-

Карта з німецького історичного атласу 
«Землі Росії в Європі, 1300-1796.
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ний Андрусівським договором між Москвою й Варшавою 
в 1667 році. Лівобережжя й Київ залишилися в складі Мос-
ковської держави (складалося із сучасних Чернігівської, 
Полтавської, частини Сумської областей, а також зі східних 
частин Київської та Черкаської областей).                                                                                            

Правобережжя (займало територію сучасних Вінницької,  
Житомирської, Кіровоградської, Київської та частково Чер-
каської областей) переходило до складу Речі Посполитої. На 
Правобережжі гетьманство й українські державні інститути 
протрималися недовго, до 1676 року.                                                                                                                        

Спочатку гетьманом був Тетеря (1663-1665 роки), потім -  
Дорошенко (1665-1676 роки). Дорошенко вживав енергійні 
заходи, щоб об’єднати Лівобережну й Правобережну Укра-
їну в одну козацьку державу,  та його зусилля не увінчали-
ся успіхом. На Лівобережжі українська держава (Гетьман-
щина) проіснувала більш 100 років (кінець 80- х рр. XVIII 
ст.). На початку, гетьмани часто мінялися, не було сильних і 
яскравих особистостей,  але потім в 1687 р. гетьманом став 
І. Мазепа.                                                                                      

У другій половині XVI ст. на Слобідську Україну почали 
переселятись українці з Речі Посполитої. Вони засновували 
тут поселення – слободи. Перша хвиля масового заселення 
відбулась в 1648-1654 роках [8].      

Велика кількість українців переселялась у межі Москов-
ської держави (друга половина XVII ст.). Більша частина 
сучасної території нашого району тоді входила до Путивль-
ського повіту Курської губернії. Переселення народу в наш 
край здійснювалось з Право-  і Лівобережної України, котра 
була тоді під польським урядом. Усі  слободи осаджувались 
козацьким народом з Правобережжя. Про це свідчать пріз-
вища українських родів:

Дорошенки, Карпенки, Андрієнки, Гонтарі, Романенки, 
Бурлаки, Карасенки та інші [9].

Після укладення Полянського мирного договору 1634 
року між Російським царством і Річчю Посполитою [10] ро-
менський урядник К. Сіножацький оголосив про заселення 
Курицького городища, розташованого, правдоподібно, при 
впадінні Куриці до Терну. Влітку 1634 р. на Недригайлів-
ському, Деханському й Курицькому городищах люди почали 
селитися і поставили шалаші, але, почувши про з’їзд цар-
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ських межових суддів і королівських комісарів, що мав від-
бутися восени цього ж року, та, очікуючи на прибуття бага-
тьох московських ратних людей, залишили їх [11].                                                        

Східна межа Роменської волості пролягала за течією річ-
ки Терн. На Сухому Ромені на шляху з Путивля до Ромен 
біля броду через Сухий Ромен з наказу Я. Вишневецького 
засновано слободу [12].
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Скільки років Бурині?                                                                                

Буринь - місто районного підпорядкування – розташова-
не за 89 км від обласного центру Сум.                                                          

Сучасне місто Буринь займає дуже зручне географічне 
положення для розселення поселенців в різні історичні часи. 
Розташоване на р.Чаша, лівій притоці р. Сейм, і має давню 
історію. До 1926 року – це анклав Путивльського повіту.

Рельєф нинішнього міста в сиву давнину був іншим: лі-
систість, про це свідчать стародавні назви вулиць: Дубровка, 
Гайова (Шевченка), повноводна річка Чаша, по ній сплавля-
ли ліс (дуби) до Сейму і потім на Путивль. На Кресленику 
путивльських околиць кінця XVII ст. написано: «У верхів’ях 
Чаші зображено численні ручаї, які впадають у неї, і ліс. Тут 
же напис: «Вершки речки Чаши. Борынские дубровки».

 Річка Чаша була таким собі природним форпостом для 
захисту від нападників. Бере початок із озера Чаша біля с. 
Михайлівка (Чаша). Водоймище знаходиться в центрі м. 
Буринь, фактично перетинає населений пункт. Він умовно 
розділений трьома дамбами переїздами, котрі не змінюють 
рівень води на всьому протязі. Річка Чаша впадає в р. Сейм 
в районі Часького городища (Лухтівка). 

Від сучасної вулиці Макаренка через нинішню вулицю 
Леніна протікав джерельний струмок в напрямку до вулиці 
Щорса, далі вни-
зу  - до  вулиці 
Кірова (Копашів-
ка) і перетинав 
р. Чаша в межах 
провулку Гая 
Головенського 
(Шпиль). Зі сходу 
в цьому ж районі 
перетинав річку 
Чашу струмок 
Овод.
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Перший був з швидкою течією. Разом з річкою Чашею 
вони вимили в цьому районі шпиль (нині провулок Гая Го-
ловенського). На світлині зафіксовано місцевіть р. Чаша, де 
вимитий шпиль. Місцевість шпилю (провулок Гая Головен-
ського) - це стародавнє урочище, а, можливо,  й городище і 
потребує вивчення археологів, істориків.

Нинішня вулиця Піонерська раніше мала назву Пере-
правна. На цій ділянці річки Чаша була переправа на тран-
спорному шляху з Путивля на Ромни. 

Інший транспортний шлях з Путивля на Ромни («Дорога 
большая Ромонская ис Путивля») пролягав з Вшивки (Октя-
брьське,  Путивльського району) через Шилівку (нині вул. 
Червоний прапор),  далі -  на Чалищівку і Успенку. 

Дорога з Путивля в 
Тернову Слободу  вихо-
дить з Путивля на пів-
ніч, обходить Кринку, 
далі прямує на півден-
ний схід до Мокшевець-
кого перевозу на Сеймі й 
далі «переправляється» 
через озеро Ослець.

До монголо-татар-
ського нашестя на тери-
торії м. Буринь прожи-
вали сіверяни. Нині у 
ньому мешкають  в ос-
новному українці – 97%.    

Останнім часом вони все більше цікавляться історією 
своєї малої батьківщини – Буринщини.  Чому наші коріння 
губляться, як струмки у пустелі, після спустошення монго-
ло-татарами могутньої Київської Русі? Питання, питання, 
питання. Постараємося на них відповісти, тим більше, що 
багато відповідей лежать, як нам здається, на поверхні. 

Історія кожного населеного пункту починається з дня 
його народження, тобто, його створення або першої згадки 
про нього.                                                                                                           

 Фрагмент карти «Українські землі початку XVII 
ст.ст». 



55

Віктор Гагін '
У нашій історії дуже багато перекручень. Свідченням цього 

є така заплутана проблема, як локалізація літописного міста 
Бирин.                                                                                                                                             

У дослідженні автора «Де розташований літописний Би-
рин?» на основі документів литовської доби: ханських ярли-
ків, актів Литовської метрики та досліджень низки істориків 
різного часу встановлено локалізацію літописного міста Би-
рин на березі р. Чаша -  лівій притоці Сейму.

Бирин як населений пункт існував ще задовго до мон-
голо- татарського іга на Україні. У 1239 році військо Мен-
гу-хана знищило на своєму шляху всі київські  міста, в тому 
числі Путивль і територію Бурині [1].  

Вздовж річки Сейм у джерелах згадуються стародавні 
путивльські села: Гончари, Столпата, Чаплища, Жеремко-
вичі, Бирин[2]. На існування с. Чаплищі в XV ст. вказують 
історичні джерела [3,4].                                                              

У 1362 році київські землі захопило Велике князівство Ли-
товське з метою збору українських та білоруських земель.

Український історик Ф.Шабульдо, дослідивши  так зва-
ного “ярлика Мамая”(Абдули) на українські землі 1362 року, 
склав карту земель, подарованих Мамаєм Ольгерду. На цій 
карті Бирин позначений на р. Сейм. Таким чином відкри-
лася нова дата існування літописного  міста  Бирин з 1362 
року [5].  Раніше  літописне місто Бирин нам було відоме зі 
«Списку міст далеких і близьких» 1392 року.                                                                          

Після перемир’я 1503 року між Литвою та Московською 
державою буринські землі разом з Путивлем відійшли до 
Московської держави.                                                                                           

У 1545,1552,1559,1560 роках у Великому князівстві Ли-
товському були проведені ревізії (люстрації) державних 
володінь. Серед них, можливо, були і буринські землі, які 
пізніше захопила польська шляхта.  З кінця XVI ст. місто 
Бирин «загубилось».

Незважаючи на орієнтовно  визначену дату першої згад-
ки сучасного міста Буринь (1668 р.), існує багато супере-
чливих думок щодо неї.  Спробуємо глибше дослідити час 
заснування Бурині на основі історичних джерел.                                                                                                                               
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На карті «Українські землі в першій половині XVII ст.»  
поселення Буринь вже позначено на березі р. Чаша.                                                                                                  

Наш земляк, член-кореспондент АНУ П.М. Попов писав: 
«У 1627р. с. Буринь з Шилівкою на р.Чаша було передано 
духовенству Путивльсько-Микільської церкви. З копіями за-
значених «дарчих» грамот царя Михайла Федоровича 1627 
і 1620 років я ознайомився, вивчаючи приватні папери по-
міщиків Черепових»[6]. Але буринські краєзнавці цьому не 
надали значення, вважаючи, що вчений в своєму досліджен-
ні не посилається на офіційне джерело. 

Автор відшукав в архівах РДАДА відомості про те, що:   
«У XVII ст.(1627 р.) згідно грамоти царя Михайла Федоро-
вича Романова церква Великого чудотворця Миколи Вели-
корецкого мала у володінні землі на території сучасного мі-
ста Буринь (у той час ця місцевість називалася «Борынские 
дубровки»)» [7].   

Згідно опису цих земель в документі - це територія ни-
нішніх  вулиць: Свердлова (Стара Буринь), Нова Буринь 
(нинішня Першотравнева), Оноховка, Слобідка, Шкільна, с. 
Шилівка (нині вул. Червоного прапора, Суворова і Чубаря), 
Леніна та інших.   В цьому документі не зазначаються насе-
лені пункти, бо повний текст цієї грамоти ще не відшуканий. 
Важливо, що в цьому документі територія нинішньої Бурині 
значиться під назвою «Боринські дубровки». В пізнішому 
- на «Кресленику околиць м. Путивль 1690-х років» – цей 
топонім позначений як «Дерєвні Борині». Все ж таки  П.М. 
Попов був правий. Не міг він взяти це з повітря.                                                                                                      

Згідно листа РДАДА від 14.11.2013 р. № 849 та архів-
ної справи Ф. 1209. Оп. 1. 310553. Л. 824(об.) і 825[8] саме 
дєрєвня Бырынь на р. Чаша була поселена  попом Юрієм 
Івановим, сином Почасєєвим, та дияконом Степаном Гри-
гор’євим, сином Кортавцовим, церкви  Великого чудотворця 
Миколи Великорецького вільними черкасами без дач в пе-
ріод між 1627-1688 роками, а на р. Чаші побудовано млини. 
Поки що прізвищ цих черкас і конкретну дату їх поселен-
ня в дєрєвні Биринь не встановлено. Почасєєви передавали 
свої земельні володіння на території сучасного міста Буринь 
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і млини на р. Чаша  по спадкоємності. Згідно путивльської 
переписної книги 1719 року л.519 отримали в спадок Дми-
тро і Андрій Почасєєви. Згідно цієї ж архівної справи л. 527 
: «А по осмотру оная мельница пуста и строения никакого 
нет. А плотину всю размыла вода. А владелец умер. А сын 
его Андрей живет в Путивле. И запустела оная мельница с 
JИ(1708) году».                                                                                                                 

Як відомо, млини були розташовані на р. Чаші: один – по 
нинішній вулиці Першотравневій на дамбі, другий – на гре-
блі, при виїзді з м. Буринь в бік с. Успенка, третій – по ни-
нішній вулиці Шкільна. На Кресленику околиць м. Путивль 
1690-х р. також показано три млини. 

Автору вдалося відшукати архівні відомості про існуван-
ня  двох  млинів на річці Чаша у XVIII ст. В «Топографи-
ческом описанинии селений Путивльского уезда (1784г.) А. 
Зубова» (Российский государственный военно-историче-
ский архив) згадується слобідка Барынь (так в тексті), де 
йдеться, що належить слобода «Её сиятельству вдовствую-
щей госпоже генерал- аншефше графине Екатерине Сер-
геевне Гендриковой с детьми её, в слободе 315 малорос-
сийских дворов, с количеством душ - 1001…  Селение лежит 
при реке Чаше. Во оной слободе церков деревянная во имя 
рождества святого пророка и предтечи господня Иоана,  при 
которой священно и церковнослужительських дворов три. 
Во оных душ сем да её сиятельства дом прежний деревян-
ный и на означеной речке две мельницы. Первая – о двух 
амбарах, трех мучных поставах и 7 просяных ступах, 2-я – 
пониже первой  о трех амбарах и четырёх мучных поставах 
с двумя сукновальнями. Во оной слободе имеется поддани-
ческая деревянная кузница. При том же селении через речку 
Чашу гать и мосток 100 сажень, справляються показаннями 
малороссиянами. Жители сеяли рожь (400 десятин, 350 чет-
вертей). Овес ( 150 десятин. 150 чев.), грачиху ( 250 дес., 150 
четв.), пшеницу ( 91 дес., 31 четв.), а также просо, горох, 
ячмень, мак. семя конопляное ( 6 дес., 3 четв.) ( Госархив 
Курской области, ф. Р-30, оп. 1, д. 184, л. 42). Ці власники 
млинів були  після Почасєєвых. Першим власником і органі-
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затором будівництва млинів на р. Чаша був Юрій Почасєєв. 
Почасєєви - це старовинний рід путивльських священиків. 

Якими ж вони були - наші пращури черкаси, в спорідне-
ності з якими ми анітрішки не сумніваємося.                                                                                 

«Черкаси» - це нащадки сіверян.                                                                                                             
Перша згадка про «черкас», які подалися на службу до 

московців, датується 1588-м роком, коли 25 козаків під ко-
мандуванням Агея Мартинова прибули до Путивля. Москов-
ці, намагаючись просунути кордони свого царства на пів-
день, зіштовхнулись тут з «черкасами», які вже не тільки 
нападали, а й осідали на Ворсклі, Пслі, Сеймі. Серед «чер-
кас» все більше знаходилось охочих до стабільності, а не до 
безперервних набігів та ночівлі під відкритим небом.                                                                                                                        

П.М. Попов писав, що документальні звістки про поселен-
ня «черкас» на території нинішньої Бурині ( річка Чаша) маємо 
з другої половини XVI ст. і особливо з першої половини XVII 
ст. [6] Тож, не виключено, що попи Микільської церкви могли 
прийняти черкас саме в 1627 році на землі, якими вони володі-
ли на той час на території нинішньої Бурині.

Слід вважати, що поселення черкас здійснювалось без 
дозволу  царського уряду (Розрядного приказу - Розрядний 
приказ - державна установа (орган військового управління) 
в Російському царстві XVI-XVII сторічі, що відав служиви-
ми людьми, військовим управлінням, а також південними 
і східними «українними» (прикордонними) містами Росій-
ського царства. Розрядний приказ відомий в пам’ятках з 
1535 року). Черкаси були поселені без дач.Тому черкасам не 
були виділені орні землі та інші угіддя, які відводив Розряд-
ний приказ.

 З цього можемо припустити, що поселення Буринь і Ши-
лівка в 1627 році вже існували. Проте, офіційного адміні-
стративного статусу не мали.

Вірне розуміння застарілих термінів допомагає розтлума-
чити походження багатьох сучасних топонімів, а розумін-
ня сутності назви населеного пункту або певної місцевості 
певною мірою застерігає цю назву від втрат, перейменувань, 
від невиправданої заміни її на більш сучасну. 
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Назва місцевості «Боринські дубровки» – споконвічна і 

могла походити від літописного міста Бирин, яке відоме в 
історичних джерелах з 1362 року на березі р. Чаша. Про-
те, в кінці ХVI сторіччя, коли особливо посилилися набіги 
кримських татар, воно значно обезлюдніло і втратило ста-
тус села. Нове заселення краю відбулося у першій половині 
ХVІI сторіччя.                                                       

Перші поселенці черкаси (українці) дєрєвні Биринь, при 
називанні свого розташування пов’язували його з якою-не-
будь подією. Саме тому джерела, що оповідають про похо-
дження назви  місцевості «Боринські дубровки», збереглися 
в першозданному вигляді для тогочасних поселенців.

Наша старосвітщина славна і ми  повинні донести до ни-
нішніх і залишити прийдешнім поколінням історію наших 
предків. Саме вони залишили нам німі могили і лише вони 
одні є свідками історії нашого міста.                                                                                                                           

Назви «Клепальське городище» і «Боринські дубровки» 
були відомі в 1620, 1627, 1685 роках. Кресленик околиць 
м. Путивль 1690-х років також засвідчує, що землі Микіль-
ської церкви були написані за писцевими книгами РЛS і 
РЛЗ роках (136 і 137) ( тобто, 1628 і 1629 роках на території 
нинішнього міста Буринь ). На Кресленику є також напис: 
Деревни Борыни» на р. Чаша [9].                                                                                                                          

У архівному фонді Курської Казенної Палати у Переписній 
Книзі малоросіян Севської провінції, міста Путивля і його по-
віту 1732 року є відомості про дєрєвню Борині[10]. В «Топо-
графическом описании селений Путивльского уезда (1784г.) А. 
Зубова» згадується слобідка Барынь (так в тексті) [11].

Підводячи підсумки цього дослідження, слід зауважити, 
що грамотою царя Михайла Федоровича Романова 1627 р. 
і в більш ранній грамоті 1620/1621 років за Путивльською  
церквою Великого чудотворця Миколи Великорецького  за-
кріплялись земельні угіддя на сучасній території м. Буринь, 
що називалась в той час «Борынские дубровки». Згідно Пу-
тивльских писцевих книг в другій половині 20-х років XVII 
ст. розпочинається заселення  цієї території «черкасами»(у-
країнцями), що жили тут «повольно, а не в тягле».  
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 Отже, доцільним буде визнати, що сучасному місту Бу-
ринь 387 років. А якщо врахувати, що воно є правонаступ-
ником літописного міста Бирин – то 652 роки.  Сподіває-
мося, що Буринському міськвиконкому вдасться  провести 
на території Бурині археологічні дослідження і довести, що 
Буринь – одне з літописних міст Київської Русі.

 Дослідження побудоване виключно на офіційних джере-
лах, тож всі бажаючі глибоко досліджувати історію рідного 
краю, можуть посилатись на нього.

Джерела:            
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31 липня 2014 року виповнюється  50 років, як  селище 

міського типу Буринь віднесено до категорії міста район-
ного підпорядкування.                                                                                                                      

Саме 50 років тому в цей день  рішенням  виконавчого 
комітету Сумської обласної Ради депутатів трудящих від 31 
липня 1964 року № 421 на звернення партійного комітету 
КП України Буринського виробничого колгоспно-радгосп-
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ного управління і виконкому Буринської районної Ради де-
путатів трудящих селище міського типу Буринь віднесено 
до категорії міст районного підпорядкування.                                                                                                                              

Секретарем парткому управління тоді був А.М. Тупик, 
начальником управління Т. А. Скоренок, головою виконкому 
Буринської районної Ради депутатів трудящих М.Г. Коваль, 
головою виконкому Буринської міської Ради В.К. Вознюк.  
Отримання статусу міста  Буринь святкує 31 липня.   

А от щодо 6 вересня, то в цей день Буринь звільнили від 
німецько-фашистських окупантів. Тому й почали відзначати 
цю дату як День міста.

З часу набуття статусу міста Буринь головами міської 
ради були:  Вознюк В.К., Царук Г.А., Гайдуков М.В., Кну-
ренко А.Д., Юрченко В.Н., Жук П.І., Ворона А. М., Жук 
П.І.(нинішній міський голова). 

Напередодні ювілею в залі засідань міської ради з ініціа-
тиви Віктора Гагіна, краєзнавця-дослідника, та за підтрим-
ки Петра Жука, міського голови, відбувся «круглий стіл» 
щодо цієї дати. Участь у заході також узяли та виступили 
колишні керівники міста, місцеві краєзнавці, інтелігенція, 
представники громадських організацій та творчих спілок… 
На світлині -  виступ Віктора Гагіна. Зокрема, відомий кра-
єзнавець розповів про деякі факти з історії міста Буринь.   
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У 1956 році рішенням виконкому Сумської обласної Ради 

депутатів трудящих № 1256 від 24 грудня 1956 року селу 
Буринь надано статус селища міського типу. Тоді населені 
пункти Буринської сільської ради: с. Буринь, с. Велика-Ши-
лівка, с. Мала-Шилівка та селище Буринського радгоспу, які 
зрослись між собою, були переведені до категорії селища 
міського типу і надалі ці поселення стали називатися – се-
лище міського типу Буринь. 

Було утворено у складі Буринського району Буринську 
селищну раду депутатів трудящих з центром в селищі місь-
кого типу Буринь, якій підпорядковано селище Буринь, лік-
відовано Буринську сільську раду [1]. 

Згідно сучасного адміністративного поділу м. Буринь: с. 
Велика-Шилівка -  це -  вулиці: Червоний прапор, Суворова, 
Чубаря, с. Мала-Шилівка – вулиці: 18 партз’їзд, Шкільна, 
селище Буринського радгоспу – вулиці: Нова, Центральна, 
Чехова, Радгоспна, Трудова, Лікарняна. 

Історична довідка відносно селища Буринського радгос-
пу (подається  в оригіналі).

«Им. „БУРЫНСКОЕ“, Владимира Владимировича Пав-
лова, вь аренде у товарищ. Курскихъ свеклосахарных и 
рафинадныхъ заводовъ, Путивльскаго у., при ст. Путивль. 
Моск.-Киево-Ворон. ж. д. Почт, адресъ: Бурынь, Курской 
губ. Хозяйство ведется управляющим».

Всей земли въ имЬнип - 1,053 дес., изъ коихъ пахотной -  
962 дес., подъ полями орошений - 17 дес.. СЕНОКОСНОЙ - 61 
Дес., подъ усадьбою - 3 дес. и неудобной - 10 дес.

Полеводство. Въ хозяйства принять четырехпольный севообо-
роты 1) паръ удобренный, 2) озимое, 3) сах. свекловица. 4) яровое.

Наибольшую площадь пахотной земли занимает сах. све-
кловица - около 250 дес. КромЬ того, сеются - оз. пшеница 
(донка) и рожь. яр. пшеница (арнаутка и улька), овесъ (ша-
тиловскій и австралійскій), ячмень (шевалье), просо (крас-
ное комовое) и макъ.

Скотоводство. Въ именіи содержится исключительно рабочій 
скот: лошадей - 70 голови воловъ - 100 паръ. Непригодные к ра-
боте волы откармливаются и продаются на убой въ Москву»[2].
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З року в рік м. Буринь стає все красивішим, впорядкова-
нішим. Це визнають усі, хто приїздить до нашого міста. А 
для тих, кому не доводиться бувати на Буринщині,  у  цьому 
дослідженні подано трохи історії міста Буринь, яке нале-
жить до найстаріших поселень краю.  

Необхідно наголосити на тому беззаперечному факті, що 
за останні 350 років ані російська дореволюційна, ані ра-
дянська чи, тим більше, сучасна українська історіографія не 
змогли дослідити час заснування сучасного міста Буринь, 
його перших поселенців.            

Кожне село, місто, як і людина, мають своє ім’я, дату на-
родження.  Передумови заснування міста були докладно ви-
кладені автором в книзі «Нариси  історії землі Буринської. 
Книга 1». Унікальна історія міста Буринь. Багато зусиль до-
кладено автором для доказів, що його попередником було 
літописне місто Бирин, яке в давнину  розселялось саме на 
р. Чаша – лівій притоці  р. Сейм, відоме в історичних джере-
лах з 1362 року.  В кінці XVI ст. внаслідок посилення  напа-
дів кримських татар і інших нападників обезлюдніло.           

У середині XVII ст. на його території заново заселилось 
поселення  майже з однойменною назвою – Буринь. Наш 
земляк, вчений  П.М. Попов засвідчує факт існування  сіл 
Бурині і Шилівка на початку XVII ст. 

«Після договору між Литвою і Москвою 28 березня 1503 
року все Посейм’я, в тому числі і Путивль, відійшло до Москви. 
Землі Бурині в той час були в складі Путивльського повіту»[3].

Останнім часом у зв’язку з доступністю до центральних 
архівів з’явилась можливість продовжити давню історію 
багатьох поселень, в тому числі і  міста Буринь. Зокрема, 
буринський краєзнавець Віктор Гагін у книзі про історію 
краю наголошує, що містечко Бирин Путивльського повіту 
неодноразово згадується в літописах XIV ст., починаючи з 
1362 року і є попередником сучасного міста Буринь.

Ось як у віршованій формі описав історію Бурині відо-
мий в Україні краєзнавець Олександр Капітоненко, який на-
родився й виріс у Бурині.
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ОДА БУРИНІ

Там, де Чаша-ріка розлилася,                                                       
Сіверяни й кумани жили,                                                     
Слобожанське сільце народилось,                                                  
Що Буринню його нарекли.
З трьох млинів водяних, що на Чаші,                                         
Починала своє ти життя,
Згодом цукром прославилась нашим,                                           
Тож, в Бурині було майбуття.                                             
Більше трьох вже віків промайнуло,
Із слобідки до міста зросла,
І своє історичне минуле                                                                      
Землякам крізь роки пронесла.                                                    
Слобідської Вкраїни куточок,                                                       
Наша рідна Буринська земля.                                                   
Скільки славних синів в тебе й дочок,                                
Кожен з них і тебе прославля.                                                              
Рідне місто, тебе ми віншуємо 
Та говоримо щирі слова,
Оду шани тобі ми співаємо,
Будь, Бурине, в віках ти жива![4].                                                                                                                       

       
Олександр Капітоненко пише:
«Там, де Чаша-ріка розлилася, 
  Сіверяни й кумани жили»… 

Цим він стверджує, що місто Буринь має давнюю істо-
рію.

Кумани (кипчаки, половці, черкаси) проживали в XI сто-
річчі по Дніпру, Десні, Сейму  і залишили слід на Бурин-
щині. На території Сумщини виявлено залишки їх поселень 
(Роменські городища)

Історик і етнолог Л. Н. Гумільов вважав, що половці бра-
ли участь в етногенезі українців[5].

Після приходу монголів (1222 – 1240 роках) у половець-
кий степ і на Русь половці змішалися з монголами та пере-
дали їм свою мову, яка на той час була домінуючою в степу. 
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Цих половців (кипчаків, куманів) європейці почали назива-
ти татарами.

Про це наголошував М.С. Грушевський в книзі «Нари-
си історії українського народу»: «Території навколо Києва 
спустошилися в XII-XIII сторіччях через постійні напади 
завойовників і були заселені значною мірою тюркськими 
військовими колоністами…літописці називали таких людей 
«люди татарські», частина тюркського населення була укра-
їнізована…».

На сучасній території міста Буринь мешкали сівери (сі-
веряни), які представляли «проукраїнський субстрат - ос-
нову» семи «українських племен» (полян, древлян, сіверян, 
волинян, тиверців, білих хорватів та уличів), які згадуються 
у «Повісті минулих літ» (XI сторіччя н.е.).

«До другої половини XVII ст.. зберігали самоназву і 
своєрідні риси культури севрюки – нащадки давніх схід-
нослов’янських племен сіверської землі, які селилися в до-
линах Десни, Сейму та Сули. Вважається, що вони брали 
участь у формуванні східнослов’янських народів і генетич-
но пов’язані з літописною «Северою». [6]. 

Буринь з часу встановлення статусу міста перетворилася 
на впорядкований населений пункт, районний центр. У 1965 
році став до ладу хлібокомбінат, в 1967 році - побудовано 
нове приміщення дитячого садка №1, в 1970 році - побудо-
вано нове приміщення центральної районної лікарні, 1971 
рік - відкрито меморіал Слави, 1974 р. - розпочато будівниц-
тво елеватора, 1975 рік - запрацював завод сухого знежире-
ного молока, 1976 рік – збудовано приміщення другої місь-
кої школи, став до ладу філіал полтавського заводу «Знамя»  
(потім – «Штурм»), 1977 рік – в Бурині споруджено перший 
п’ятиповерховий будинок. Нове приміщення отримала ра-
йонна центральна аптека. Місто здобуло перехідний Черво-
ний прапор за перемогу в соціалістичному змаганні. 1982 
рік – відкрився районний народний музей історії краю, 1984 
рік- побудовано хірургічний корпус районної лікарні, 1985 
рік – відчинила учням двері нова міська середня школа №3.

Серед провідних підприємств міста донедавна були - 
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ВАТ «Буринський завод сухого молока», продукція якого 
відома не лише в Україні, а і в Росії, Грузії, Вірменії. На 
Буринському елеваторі можна було розмістити 124 тисячі 
тонн продукції. Це - одне з найбільших підприємств району, 
яке працювало стабільно. В місті  було збудовано 18,5 ти-
сячі квадратних метрів державного житла, адміністративну 
споруду райвиконкому, приміщення середньої школи, апте-
ки, «Союздруку« та інші будівлі. Індивідуальні забудовники 
спорудили 370 будинків. Місто повністю електрифіковане і 
радіофіковане. Близько 80% населення користуються газо-
вими установками. Понад 12 тис. метрів становить довжина 
водогінної мережі.

Для задоволення потреб населення в цей період працюва-
ли: універмаг, 26 магазинів, ресторан, кафе, 13 підприємств 
громадського харчування, районна лікарня, поліклініка, са-
нітарно-епідеміологічна станція, медпункти на підприєм-
ствах. У двох середніх, одній восьмирічній, початковій та 
заочних школах 93 учителя навчали 3120 учнів.

Працює музична школа та районний будинок дитячої 
творчості. Найбільшого економічного та соціально-куль-
турного розвитку набуло місто в 1990 році. Його промисло-
вий потенціал на той час складали: Буринський цукровий 
комбінат, заводи – асфальтний, овочесушильний, насіннє-
вий, продовольчих товарів, сухого знежиреного молока, 
цех Роменського заводу керамічних виробів. Крім того мі-
сто обслуговували елеватор, автостанція, автопідприємство 
№15939, автопідприємство Буринської райспоживспілки, 
автоколона тресту «Конотопсільбуд», районний вузол зв’яз-
ку, акціонерний комерційний агропромбанк «Україна», три 
бібліотеки для дорослих та одна дитяча, будинок культури, 
кінотеатр, чотири дитсадки, музична та чотири загальноос-
вітні школи, значна кількість державних установ, та громад-
ських організацій, районний музей історії рідного краю.

З метою забезпечення населення міста якісними житло-
во-комунальними послугами міська рада вживала і вживає 
заходи щодо розвитку житлово-комунального господарства. 

Історія будь-якого краю завжди починається з його жите-
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лів. Саме вони творять культуру, прославляють батьківщину 
своїми подвигами чи просто щоденною працею.

Скільки буринців, які розлетілися по широкому світові, 
стали відомими людьми, і ми з гордістю можемо сказати: 
«То — наші земляки». Але і з не меншою гордістю ми мо-
жемо сказати: «Ми - громада». Адже у нас є досвід спільних 
справ на благо міста. Щоденна праця кожного з нас, наші 
таланти, наші захоплення — все це є доробком у процвітан-
ня Бурині.

Місто змінюється, стає ошатнішим, сучаснішим. І лише 
від нас з вами, шановні мешканці Буринщини, залежить по-
дальший розвиток нашого краю. Саме ми відповідаємо за 
той спадок, що залишиться опісля нас нащадкам, саме ми 
своїми добрими ділами, працею і талантами творимо сьо-
годнішню історію Буринщини [7]. 
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Буринь у складі УНР

У XX ст. була перша спроба створити незалежну державу 
на українських землях. 7 листопада 1917 року була  прого-
лошена Українська Народна Республіка доби Центральної 
Ради.

Розглядалася спочатку як автономна частина федера-
тивної Росії, а з середини січня 1918 pоку — суверенна де-
мократична республіка. Вищим законодавчим органом до 
скликання Українських установчих зборів вважалася сама 
Українська Центральна Рада (УЦР), яка з березня 1917 року 
поступово перетворювалася на центр українського політич-
ного життя, представляючи інтереси спочатку переважно 
українців, а згодом і національних меншин, що мешкали на 
території УНР.

Органи місцевого самоврядування вважалися водночас і 
органами місцевої влади, і органами державного управління. 
Поряд із земськими зібраннями, думами й управами діяли 

Б.Шіппіх Згинуть наші воріженьки… 
Вид-во «Вернигора». Київ. 1917 р.
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створені УЦР губернські, повітові, волосні, сільські, міські 
українські народні ради, народні управи, селянські з’їзди, 
Ради селянських, Ради робітничих, Ради військових депу-
татів, місцеві органи селянських спілок, численні військо-
ві комісари тощо. Новий адміністративний поділ УНР на 

землі Центральна 
Рада здійснити не 
встигла.

Л і к в і д о в а н а 
в ході поразки 
українських ви-
звольних змагань 
1917–1920 років. 
В 1921 році тери-
торія республіки 
за результатами 

Ризького договору 1921 року була анексована між Польщею 
з одного боку, УРСР і Радянською Росією з другого. Протя-
гом 12 листопада 1920 — 22 серпня 1992 року Уряд респу-
бліки перебував у вигнанні, а потім саморозпустився через 
відновлення незалежності України[1].  

П. М. Попов у статті «Діалектичні спостереження на пів-
нічно-східному кордоні України» зробив висновок про спо-
конвічність українського населення, як основного в певній 
частині Путивльщини, до того часу, як в 1502 році Путивль-
щина стала сіверським містом та його околицями заволоді-
ли Великороси й зробили його важливим стратегічним ок-
ремим пунктом Московської держави. Він також зазначив 
про українські  поселення що річках Конотопці й Чаші при 
Сеймських млинах, їх було збудовано за участі спеціалістів 
цієї справи «черкас»(українців) ще в половині XVII століт-
тя. Частина сучасної території Буринщини до квітня 1925 
року входила в межі Путивльського повіту.

 Влітку 1918 року делегація Української Народної рес-
публіки внесла свої пропозиції про розмежування з РРФСР. 
Ще більше цей процес посилюється з прийняттям 2 липня 
1918 року Закону про громадянство України.
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Так, в 1920 році за входження до складу України однознач-

но висловилися з’їзди рад Коровяковської і Кульбакінської 
волостей Рильського повіту Курської губернії, Нововозне-
сенскої, Успенської, Грайворонскої волостей Путивльського 
повіту та багатьох інших.

Тому закономірно на початку XX ст.  було намагання при-
єднати землі Путивльського повіту до України. Зокрема, за 
часів Гетьманату Павла Скоропадського (1918-1919 років), 
коли точилася  боротьба за відновлення незалежності укра-
їнської держави, до України було приєднано Буринь, Пу-
тивль, Миропілля, Суджу, Рильськ [2]. 

Путивльське повітове земське зібрання вже на перших 
своїх засіданнях у 1917 році розглядало питання про мож-
ливість приєднання повіту до України. Було навіть вине-
сено рішення про входження міста Путивль і 13 волостей 
Путивльського повіту до складу УНР. З цього приводу деле-
гація путивлян прямувала в Київ, в Центральну Раду.

Земське зібрання на своїх засіданнях розглядало кон-
кретні питання, що стосуються життя Путивльського повіту 
саме у складі Української держави: можливість судноплав-
ства між Путивлем і Києвом, перехід викладання в школах 
на українську мову, увічнення пам’яті Т. Г. Шевченка. В мі-
сто був введений гарнізон військ Центральної Ради.

Постановою Ради Міністрів України від 14 серпня 1918 
року Путивль визнавався українським. Під час Гетьманату 
повіт був включений в Чернігівську губернію України.

Підрозділи Центральної Ради незабаром були вибиті з 
Путивля червоними партизанами. Тим не менш, той факт, 
що Путивльський край є частиною України, визнавався 
і більшовиками. У січні 1919 року радянське керівництво 
Курської і Харківської губерній прийшло до згоди про на-
лежність Путивльського повіту Україні. Але до осені того 
ж року Путивль був захоплений денікінцями і підпорядко-
ваний Орловській губернії. Після вигнання білогвардійців 
адміністративно-територіальний поділ було відновлено в 
своєму колишньому вигляді.

На початку 20-х років Путивльський повіт знову відій-
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шов до Курської губернії РРФСР. Але населення багатьох 
волостей раніше висловлювало прагнення приєднатися до 
України. Такі настрої приймалися до уваги владою. У 1921 
році було прийнято рішення про передачу Конотопського 
повіту УРСР Грузчанскої і Казачанскої волостей. У 1924 
році Путивльський повіт взагалі ліквідували.

Були спроби виокремити 8 волостей (90.000 душ) Пу-
тивльського повіту, залюднених українцями, в окремий 
повіт. Це такі волості: Буринська, Великонеплюївська, 
Гвинтівська, Глушецька, Клепальська, Краснослобідська, 
Миколаївська, Попово-Слобідська, Черепівська.                                                                                                                                

Ось так тоді це виглядало:                                                                                                            
12 грудня 1917 року відбулася нарада Головної Комісії по 

справах виборів до Установчих Зборів Української Народної 
Республіки з головами окружних комісій України.                           

Представник Путивльської Повітової Комісії (Курської гу-
бернії) О. Лук’яненко заявляє, що вибори в Путивльському 
повіті пройшли добре, не зважаючи на те, що бракувало кош-
тів для їх проведення. Що стосується виборів до Українських 
Установчих Зборів, то тут справа така: з етнографічного боку 
весь повіт поділений на дві частини. Одна частина – (8 волос-
тей - 90. 000 душ) залюднена українцями, а друга частина (3 
волості - 50. 000 душ населення) залюднена великоросами і об-
московленими українцями, котрі утративши українську мову, 
зберегли однак українські звичаї, побут тощо.

Нещодавно ці 8 волостей скликали в м. Путивлі з’їзд 
представників для вирішення питань про приєднання Пу-
тивльського повіту до України і участі в Українських Уста-
новчих Зборах. Збори постановили – приєднатись до тери-
торії Української Республіки і взяти участь в виборах до 
Українських Установчих Зборів. Тут же були обрані канди-
дати до Українських Установчих Зборів і члени Центральної 
Ради.

Одночасно Збори постановили,  що коли б решта волос-
тей Путивльського повіту не захотіла приєднатись до Украї-
ни – утворити з українських волостей повіту окремий повіт 
з повітовим містом Буринню. Отже опираючись на це, Ко-
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місія з бажанням візьметься до переведення виборів в Пу-
тивльському повіті [3]. 

Питання збереження кордонів українського Посем’я і 
сьогодні актуальне. Нині є спроби дестабілізації обстановки 
на цьому кордоні з Росією.

Джерела:

1. Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав грамоту 
Державного Центру УНР Президентові України Леоніду Кравчу-
ку, що Українська Незалежна Держава, проголошена 24 серпня 
1991 року, є правонаступницею УНР                                                                                                                                            
2. Постанова Ради Міністрів України від 14 серпня 1918 року про 
адміністративне підпорядкування деяких повітів Мінської, Моги-
лівської, Курської та Воронезької губерній.  
3. ДАСО. - Вісти Головної Комісії по справах виборів до Установ-
чих  Зборів УНР. Четвер, 4 січня 1918р. №9.

g
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Фонд путивльського повiтового суду 
(за матеріалами Державного архіву Сумської області)

У Державному архіві Сумської області серед великої 
кількості документів зберігається фонд, тісно пов’язаний з 
історичним минулим Путивльщини. Він містить 506 справ 
Путивльського повітового суду за 1770-1867 роки. Цікавим 
є те, що 488 з них відносяться до XVIII століття  і лише 
18 - до XIX століття. Переважна більшість справ - цивільні 
та кримінальні, які розглядалися у вищезгаданому суді. Всі 
документи на сьогодні не використовувалися в роботах до-
слідників.

Окрім цього, справи даного фонду являють собою цінне 
джерело для  вивчення побуту та повітового суспільства на-
прикінці XVIII століття, взаємовідносин таких верств, як помі-
щики, однодворці, чиновники, кріпосні селяни. Отже фонд має 
велике значення для вивчення історичного минулого Путивль-
щини (це стосується й Буринщини), а також певних відносин у 
Російській імперії, особливо кінця XVIII ст. 

Матеріали фонду містять також велику кількість інфор-
мації про конкретних осіб даного регіону. Лише в описі 
справ за 1770-1793 роки зустрічаємо близько 400 різних 
прізвищ жителів Путивльщини, в тому числі й Буринщини, 
територія якої входила до Путивльського повіту. 

Переважна більшість - це однодворці та дворяни-помі-
щики, серед яких є досить відомі: Курдюмови, Барятинські, 
Неплюєви, Львови, Вощиніни, Константинови, Головлен-
кови, Шечкови, Каркови, Черепови, Воропанови, Маркови, 
Юденкови, Титови, Бурі, Масалітінови, Антикови та бага-
то інших. У текстах документів згадується велика кількість 
людей, які жили на Путивльщині і Буринщині та залишили 
слід в історії краю [1]. 

Джерела:

1.putivl-1000.net›vidannja/fond…povitovogo-sudu.php
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Путивльські церкви в історії Буринщини

Як відомо  з історичних 
джерел, Путивльська Іллін-
ська церква мала земельні 
володіння на сучасній те-
риторії Буринського району 
в XVII ст.  Що стосується 
ранньої історії цього храму, 
то, крім уривчастих відомо-
стей, майже немає ніяких 
документальних даних. На 
сьогодні  це Нікольська (Іллінська) церква в с. Ліново Пу-
тивльського району. Церква майже збереглась в своєму по-
чатковому вигляді до наших днів. 

Село Ліново  - один з найстаріших населених пунктів Пу-
тивльського району. Коли саме воно виникло,  достеменно 
невідомо. Згадується на початку XV ст. «Мабуть, це залиш-
ки сіл домонгольського періоду» [1].

« Першу відому на сьогодні згадку про церкву в с. Ліново 
ми зустрічаємо у виписі 1615 року на володіння Молченського 
монастиря, де написано: «...та під лісом, під Линевим, сільце 
Линьов, а в нім храм в ім’я св. пророка Іллі, та двір попа Сергія, 
двір церковного дячка Богдашки десятаго, двір просфорниці 
Варвари, двір пономаря Левка Боклина, та бобилів - живляться 
від церкви Божої». Згаданий Іллінський храм був дерев’яним.

Можливо, це була не перша церква села Ліново, а черго-
вий храм, який змінив більш давній, постарілий.

Ще одне свідчення про линовский  храм -  більш докладне 
- знаходиться в «книгах письма и меры Петра Ивановича Му-
сорского», що датується 1629 роком. «У Путивльському повіті 
село Линево - за Беликовим колодязем під Линовским лісом. У 
селі церква пророка Іллі, дерев`яна клітчата, а в церкві образи і 
свічки і книги і ризи і клепало будови попа Сергія»[2].

Межі ружні угідь Іллінської церкви відомі дуже докладно 
у Путивльських писцовых книгах 1628 і 1685 років.



76

'Нариси історії землі Буринської

Ці угіддя межували з Клепальскими і Чаплицькими воло-
діннями Черепових.

Межа церкви Миколи Чудотворця Великорецького від 
теперішнього мосту через Сейм доходила до Ігорівки. Далі 
лугами в ліс; через ліс до озера Святого. Далі наліво, до пу-
тивльської дороги.

На початку XVII сторіччя у місті Путивлі Сумської об-
ласті була збудована Ніколо-Великорецька дерев’яна церква 
на вчесть Великорецької ікони Миколи Чудотворця. Нині це 
-  Нікольський козацький собор.

Про грамоти царя Михайла Федоровича Романова, яки-
ми роздавались землі духовенству, зокрема, Путивльським 
Микільській і Іллїнській  церквам на території Буринщини, 
писав П.М. Попов: 

«Землі ж від зазначеного «угіддя» церкви Микільського і 
до Клепальського городища грамотами 1620 року дано було 
духовенству путивльської Іллїнської церкви. Про час першо-
го заселення українцями цих земель не відомо. В усякому разі 
його треба відносити до давнього часу».

Документальні звістки маємо з другої половини XVI ст. 
і особливо з першої половини XVII ст. про поселення аж до 
колишнього поліського кордону і крім того ще по річках Ко-
нотопці й Чаші. На цих землях знаходимо українські посе-
лення «пруди» при Сеймських млинах, що їх було збудовано 
за участі спеціалістів цієї справи «черкас» ще в половині 
XVII ст. З копіями зазначених «дарчих» грамот царя Михай-
ла Федоровича 1627 і 1620 років  я ознайомився, вивчаючи 
приватні папери поміщиків Черепових». 

Джерела:                                                                

1. Сенаторский Н.П. К истории заселения северо-западного райо-
на Курского края/ Н.П. Сенаторский//Известия Курского Губерн-
ського общества краеведния. - Курск, 1927.- №4. - июль - август.
2. Чурочкин Александр, Свято-Николаевская церковь села Лино-
во: история и современность, Путивльський краєзнавчий збірник 
№7, Суми, Університетська книга, 2013.
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Буринь – анклав Путивльського повіту

Коли минуле є під 
туманною завісою 
неточностей, неяс-
ностей, перекручень, 
лишається єдино мож-
ливе -  спробувати ту 
завісу розвіяти.  Істо-
рія Буринщини тісно 
переплітається з Пу-
тивльським повітом.                                                                            

Найперша згадка 
про   Путивльське князівство - сіверське князівство з цен-
тром у Путивлі відноситься до 1146 року, коли путивльський 
князь воював з чернігівськими князями і програв. 

Однак,  археологи доводять існування дерев’яної фортеці 
ще в X сторіччі. Путивль вважався уділом Новгород-Сівер-
ського князівства [1]. Володіння Путивльського князівства 
поширювалися і на землі Буринщини. 

 У 1185 році з Путивля вирушав у похід на половців ле-
гендарний князь Ігор - герой «Слова о полку Ігоревім». На 
наступний 1186 рік половці нанесли контрудар, сплюндру-
вавши околиці Путивля. Через Буринські землі ходили в по-
ходи руські князі зі своїми дружинами.

В 1223 році путивльська рать брала участь в битві при 
Калці. Потім у 1239 році путивльські (в тому числі і бурин-
ські) землі були знищені татаро-монголами. Проте, існує 
версія, що на початку XIV сторіччя путивльські князі змог-
ли оволодіти київським престолом. 

У 1362 році після битви при Синіх водах князівство входить 
у склад Великого князівства Литовського. В цей час в ханських 
ярликах згадується літописне місто Бирин на р. Чаша. 

Кінець Путивльського князівства настав у результаті 
його поглинання Великим князівством Московським в 1500 
році. В цей час територія сучасного міста Буринь відійшла 
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до Москви і знаходилась в адміністративному поділі Пу-
тивльського повіту до 1 березня 1926 року. З 1886 року село 
Бурынь стало волосним центром Путивльського повіту.   Бу-
ринська волость у складі Путивльського повіту Курської гу-
бернії : 25.02. 1919 – 12.09 1919 роки.; Орловської губернії – 
12.09 1919 – 30.12 1919 роки.; Курської губернії – 30.12.1919 
-12.05 1924 роки.; Буринська волость у складі Рильського 
повіту Курської губернії – 12.05. 1924-10.02 1926 роки (По-
станова ВЦВК РСФРР «Про адміністративно-територіаль-
ний поділ Курської губернії»).

У смутний час територія Путивльського князівства була 
основним вогнищем повстання Болотникова. Нащадками 
корінного населення Путивля (сіверянами) вважаються го-
рюни, які і нині мешкають на території Буринщини (с. Не-
чаївка). Відомі князі путивльські. Більшість путивльских 
князів належало роду Рюриковичів (гілка Ольговичі).

Ігор Ольгович. Олег Святославич - правитель XII ст., 
старший брат князя Ігоря.

Володимир Ігорович - правитель XII ст., син князя Ігоря.
Іоанн Путивльський - правитель XIII ст., онук Михайла 

Чернігівського.
Рюриковичі: Олег Святославич (1157-1159), Ігор Святос-

лавич (1159-1164), Всеволод Святославич Буй Тур (1164-
1185), Володимир Ігорович (1) - 1185-1198, Роман Ігорович 
- 1198-1206, Всеволод Володимирович - 1206-1207, Володи-
мир Ігорович (2) - 1207-1208, Ізяслав Володимирович -  біля 
1212-1223, Іван Романович  - 1223-?, Іван Іванович - друга 
половина XIV ст., Володимир Іванович-  біля. 1300-1330, 
Федір Іванович - 1330-е – 1362, Литовське завоювання – 
1362, Олексій - остання третина XIV ст., Федір Олексійович 
- кін. XIV – поч. XV ст., Приєднання до Московської держа-
ви - 1500 р. [2].

Джерело:

1.  Київська Русь і руські князівства. 
2.  Князі Путивльські .



2

2
Частина друга

Буринщина в новітній 
історії України
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Україна: мир, добробут, єдність

Саме цього прагнуть громадяни нашої держави — миру, 
добробуту та єдності. Головне, що повинне вселяти в нас 
надію на краще майбутнє, — це ми самі. Наша сила, праце-
любність і доброта. І нехай об’єднається Україна і здобуде 
долю, на яку заслуговує [1].

Дата - 30 листопада 2013 року. Скільки ж змінилося за 
цей час на українській землі!.. Стільки змінилося в нашій 
свідомості! Тоді у Києві на Майдані була закривавлена мо-
лодь, зовсім юні студентики.

Майдан прагнув звичайного і нормального для себе жит-
тя, але - європейського.  Вибір майданівців  послужив по-
чатком кінця для тодішньої влади, а Україна пройшла за цей 
час величезні трагедії та випробування і проходить досі...                                                                      

Дуже хочеться, аби у студентському житті не було потреб 
для мітингів і протестів, щоб молодь займалася тим, чим і 
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належить, - навчанням, аби потім, отримавши хороші знан-
ня, мати достойну роботу, аби отримати можливість роз-
будовувати свою Україну, в якій би не силою, чи кулуарно 
вирішувалися питання, а, приміром, на референдумах міс-
цевих або вседержавних, як, скажімо, у Швейцарії.

 Тож, віриться, що нинішня і прийдешня  молодь побудує 
на нашій землі нову Україну. А поки  важливо, що вона на-
магається проявити патріотизм, показати, наскільки важли-
вою є для неї Батьківщина.

Нелегкі часи переживає Україна… Йде боротьба за її не-
залежність та самостійність. Україна повинна бути і БУДЕ 
– ЄДИНОЮ. І нікому не вдасться її роз’єднати. Українці 
житимуть щасливо й благополучно на своїй рідній землі [2].

Джерело:

1. Голос України, 7 червня 2014 р.№109(5859.                                                                                    
2. Газета «Рідний край»

g
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УКРАЇНА – ДИВОВИЖНА КРАЇНА! 

І ЛЮДИ тут добрі,
душевні – не злі…
Тут гронами сяє
червона калина.
І хліб колоситься
на прадавній землі.
Із хлібом і сіллю
гостей зустрічаєм.
Частину тепла
від душі віддаєм.
До дружби сусідів
своїх закликаєм…
І мир в УКРАЇНІ СВОЇЙ
збережем…
І віра у себе,
і віра у БОГА
врятують Вкраїну -
розквітне вона.
Єдина у неї 
до щастя дорога…
І згине з росою
страх - слово – 
війна…

30.03.2014 р.

Фото «Однокласники».
\
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Ми будемо процвітаючою і сильною краї-
ною! Господь випробовує нашу віру і єдність. 
Ми станемо іншими і подолаємо все: чвари, 
екномічні негаразди! Майже весь світ став на 
бік України і допомагає нам стати демокра-
тичною европейською державою. Ми станемо 
іншими, бо розуміємо, що гідність, воля і мир 
це для нас як повітря! Вірю все буде добре, ми 
переможемо! Україна буде незалежною, кві-
тучою і економічно сильною країною! З нами 
Господь! Ми український народ - українці, гру-
зини, росіяни, евреї, татари, вірмени, інші 
національності - наші громадяни дружні, ба-
жаємо всім миру, добра і процвітання! Слава 
Україні!
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Україночки

Нині нерідко можна 
побачити дівчат в дуже 
гарній вишиванці. Не ви-
ключення в цьому плані 
і Буринщина.  Одразу ж 
звертаєш на них увагу, 
такі молоденькі, а сим-
патичні. Дуже стильний 
вигляд! До того ж виши-
ванку чудово доповню-
ють джинси. Раніше ви-

шиванки носили або жінки старшого віку, або молодь,  але 
на якихось тематичних святах. А ось щоб просто так молоді 
дівчата надівали їх на роботу або навчання…

Історія народного костюму Буринщини генетично пов’я-
зана з традиціями Київської Русі.

Проте,  в одязі є зв’язок і з давньоруських часів. Основні 
елементи українського народного одягу за своїм походжен-
ням були давньослов’ янськими.

Безумовно, найпоширенішим жіночим одягом, як по всій 
Україні, на Буринщині була сорочка, яка виконувала чимало 
різноманітних функцій. Раніше частина Буринщини входи-
ла до Полтав-
ської губернії. 
І тому ми зу-
стрічаємось з 
традиційними 
елементами, 
які прийшли 
з Центральної 
України.

На Бурин-
щині вбрання 
жінок вклю-
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чало білу довгу 
полотняну сорочку, 
вишиту на устав-
ках, уздовж рукавів 
та вузькому комір-
ці, корсетку, спід-
ницю з різних мате-
ріалів, запаску. 

Жіночий ко-
стюмний комплекс 
Буринщини харак-
теризується черво-
ним колоритом з 
широким застосу-
ванням парчових 
тканин, переважно 
матеріалом для одежі слуговало льняне і конопляне полот-
но.
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В вишивці широко ви-
користовувались техніка 
«штопівка», вишиванка «хре-
щиком».

На Буринщині вишиван-
ки Мотрони Бондаренко, що 
знаходяться в районному кра-
єзнавчому музеї, зачаровують 

глядачів своєю оригінальністю.                                                             
Адже ми українці, але більше наслідуємо західну моду, 

забуваючи про свої корені. І, знаєте, якось спокійно стало 
на душі, якщо в Україні підростає таке небайдуже до долі  
своєї країни молоде покоління. Отже, у нашої країни є май-
бутнє. І неодмінно світле. 

Приємно, що  нові модні віяння з’являються на потуж-
ній патріотичній хвилі. І,  якщо пошукати у всіх негативних 
подіях останнім часом зерно позитиву, то помітимо: ми від-
чули себе українцями більше, ніж будь-коли, згуртувалися 
й усвідомили, що любимо свою країну, цінуємо її та мирне 
небо над нею. І що майбутнє нашої країни в руках кожного 
з нас. 

Можливо, це стане початком змін на краще в кожному з 
нас і, як наслідок, у країні в цілому.

Джерело:

1.Гагін В.І., Власний архів, 2014 р.
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Любіть українок - буринчанок не забувайте

Чому українські дівчата – найвродливіші?

Хороший «переспів» вір-
ша Володимира Сосюри. І 
головне - не відштовхує, а 
таки навпаки - притягує!

Любіть українок, 
              як сонце любіть,
Як землю батьківську -  
                            без тями.
Не бійтеся щирість 
                  свою проявить
Словами, губами, 
                            руками...

Буринські 
дівчата. Немов 
з картини 
давньої обличчя, 
як темна ніч 
-  заплетена ко-
са, на подіум, 
напевне, не пок-
личуть, бо інша 
там цінується 
краса.

Фотографія Євгена Сайкіна
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« Кат е р и н а 
КОНОПЛЯ зі 
Степанівки, що 
на Буринщині, - 
справжня укра-
їнська дівчи-
на, патріотка, 
яка до безтями 
віддана своїй 
рідній землі. 
Вона  - врод-
лива, кмітлива, 
розумна, а ще 
дуже творча 
людина. Пра-
цюючи медич-
ною сестрою у 
терапевтично-
му відділенні 
центральної ра-
йонної лікарні, 
знаходить час 
для написання 
віршів, адже 
захоплюється цим зі шкільних років. Ще маленькою п’я-
тикласницею дівчинка зачитувалися українською поезією, 
особливо творами Шевченка. 

“На світі є одна країна, яку я безмежно люблю - це Укра-
їна, бо це  - моєї душі земля, - з відчутним почуттям гордо-
сті в голосі говорить Катя, - Я - Українка! Я цим пишаюсь! 
Слово ‘’Україна» - для мене святе!” “Україна - це МИ, а МИ 
- українці”.

Україна! Мила Україна!
Найдорожча в світі сторона!
Край вікна росте рясна калина - 
Ти навіки в серденьку одна.
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Де ще є такі сади вишневі?
Де ще так щебечуть солов ’ї?
Линуть  де такі пісні веселі?
Ні, ніде нема таких країв! 
Скільки раз тебе зламать хотіли,
Спопелити, стерти із землі. 
Та щоразу ти збирала сили
І перемагала у борні.
Ось і знов ти вільна, незалежна - 
Піднялася вкотре із колін,
Квітне хай краса твоя безмежна, 
Доземний тобі за все уклін!
Україно! Рідна Україно!
Народ із заходу і східняки - 
Усі ми твої, діти, Україно, 
Як одного дерева гілки. 
Колосяться хай рясні врожаї, 
Сонце не затьмариться й на мить.
В небесах просторих і безкраїх 
Білий голуб миру хай летить. 
Хай щастить же тобі, Україно, 
Найдорожча в світі сторона!
Квітнуть хай завжди верба й калина - 
Ти навіки в серденьку одна!

Я — студентка!

Маргарита Саванюк з нетерпінням рахує дні до того мо-
менту, коли вона переступить поріг омріяного університету 
і порине у досі невідомий для неї світ.

Ще маленькою дівчинкою вона часто малювала на полях 
зошита аптечку, мріючи, що колись стане лікаркою. У школі 
улюбленим предметом була біологія. Та й інші дисципліни 
давалися легко, а тому брала участь у районних та обласних 
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учнівських олімпіадах. І як результат - закінчила Буринську 
спеціалізовану школу І-Ill ступенів №1 із срібною медаллю. 
Отримавши високий бал за зовнішнє незалежне оцінювання, 
на сімейній раді було вирішено подавати документи до Хар-
ківського та Сумського державних університетів на медич-
ний факультет. «Чомусь відразу мені більше сподобалося у 
Сумах. Як на мене, вступна кампанія там була організована 
краще, - ділиться своїми враженнями Маргарита. - Та і від 
рідної домівки недалеко. Отриманих балів мені вистачило, 
щоб поступити. Та ще й на бюджет! Мрію стати хірургом. 
Хоч і важка це професія, але дуже цікава». До студентського 
життя дівчина підготовлена добре: грає на баяні, читає на-
укову фантастику, займається спортом - кожного дня 10-ти 
кілометрова пробіжка. «Нарешті я — студентка. Мрії почи-
нають збуватися. Тепер все залежить від мене» [1].
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Нехай хтось спробує запереречити, що найталановитіші 
та найкрасивіші дівчата живуть саме у місті Буринь! Три 
подруги, учениці першої міської школи Діана Баран, Аліна 
Ягупа, Марина Деркач, світяться своїми посмішками, нена-
че три яскравих сонечка. Вони скромні, але палкі патріотки 
рідної землі. Щоб вирости гідними доньками України, нині 
докладають зусиль, аби мати лише гарні оцінки у навчан-
ні. У вільний час займаються у хореографічному колективі 
“Перлина”, полюбляють вишивати українські орнаменти. 
Юні красуні закохані у місто свого дитинства і бажають 
йому лише процвітання та миру! [2]            

Земля Буринщини чарівна, неосяжна, велична. І на ній 
живуть загадкові і напрочуд гарні жінки. З давніх-давен 
славляться вони працьовитістю, вмінням господарювати й 
виховувати дітей, виділяються красою зовнішньою й ду-
шевною, силою почуттів, вірністю у коханні й моральною 
чистотою.
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Дитячі мрії МОКРЕНКО 
Марини - співати для широ-
кого загалу здійснюються. З 
семи років вона закохалася в 
милозвучну українську піс-
ню. А нині Марина - друго-
курсниця Київського на-
ціонального університету 
культури і мистецтв. Там 
юна буринчанка опановує всі 
премудрості сценічних та-
ємниць, бере активну участь 
у конкурсах, які проводить 
заклад. А ще радує земляків 
на концертах у Буринському 
районному будинку культури 
своїми яскравими виступа-
ми.

Ж і н к а . . . 
Найзагадкові-
ше творіння 
Всевишнього. 
Природа на-
дала жінкам 
найважливіші 
функції, адже 
призначення 
жінки на Землі 
— продовжу-
вати рід люд-
ський. Але в 

різні періоди існування людства роль жінки в суспільстві не 
була однаковою.

За народними переказами, що дійшли до наших днів, пер-
вісне ім’я Мокоша — мати Коша. В цьому — відгомін куль-
ту жінки-матері часів матріархату, коли порядкувала серед 
роду, серед коша (на стійбищі, в громаді, общині і т. п.) мудра, 



93

Віктор Гагін '
досвідчена жінка, яку всі називали Матір’ю. Вона лікувала, 
приймала пологи, визначала обов’язки кожному, навчала ру-
коділлю, куховарінню тощо.                                                                                                               

У середньовіччі християнство підмінило Мокошу Пара-
скевою П’ятницею. Мокош (Мокоша) — богиня материн-
ства, милосердя, щастя і нещастя, жіночої половини, га-
дань, рукоділля, покровителька джерел і святих колодязів, 
врожаю, охоронниця корів. Всі ці мудрі слова підходять Вам 
як Матері.

Деякі автори важають Мокошу дружиною Велеса, та 
пов’язують її з потойбічним світом.

Джерела:             
                                                                                                                     

1.Рідний край, 23 серпні 2014 р. №61(10629).
2.  Рідний край, 6 вересня 2014 р.№64(10632).                                                                             

g
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Є Україна і українці

Чернець київського Печерського монастиря Нестор в 
«Повісті минулих літ» зробив спробу відповісти на питання 
«откуда есть пошла земля Руськая».

Термін «Україна» вперше зустрічаємо у київському літо-
писі під 1187 рік.  Правда, наука ще не може з певністю від-
повісти на питання, від якого неолітичного племені походять 
українці.                                                                                                                                           

Дані археологічних та історичних досліджень говорять 
про те, що першими достовірними предками українців є 
анти.  На півночі антська територія включала регіони по річ-
ках Десні, Сейму, Пслу, Ворсклі.  Лінгвіністи стверджують, 
що анти в V-VII ст. говорили мовою, близькою до розмовної 
мови Київської Русі, яка вже мала деякі ознаки української.      

При розкопках в селі Успенка Буринського району Сум-
ської області археологи виявили древні поховання, які 
пролежали в землі тисячі років.  Успенський могильник є 
крайнім північно-східним пунктом досліджених пам’яток 
черняхівської культури і примикає до тієї частини Посейм’я, 
яка межує з верхнім Посуллям.                                                                         

При розкопках в Успенці київський археолог Євгенія 
Махно переконливо довела: між черняхівською культурою 
і давньоруською існують міцні генетичні зв’язки. А жителі 
Буринщини, дякуючи успенській знахідці, можуть з повним 
правом вважати себе спадкоємцями культури не лише Київ-
ської Русі, а ще більш древньої, глибиннішої.      

Черняхівці підтримували економічні зв’язки з античними 
містами Північного Причорномор’я, в їхньому обігу була 
римська монета. На території Буринщини і нині знаходять 
римські монети (денарії). Селилися ці племена невеликими 
групами, по 5-6 чоловік у одному житлі. Вчені дійшли дум-
ки: те що належить черняхівській культурі і відноситься до 
перших століть нашої ери [1].  

У VIII ст. візантійські і арабські джерела для позначення 
населення, яке проживало на українських землях, почина-
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ють використовувати назву «русь».  З часом, все населен-
ня,  що проживало на Подніпров’ї (поляни), отримує назву 
«руси» . Майже всі історичні джерела  говорять про історич-
ну спільність русів з слов’янами. Таким чином,  з окремих, 
розірваних у часі, відомостей, вимальовується образ України 
– Русі. Але фак-
тів, що свідчать 
про існування 
на території су-
часної України 
державної орга-
нізації в IX ст., 
не маємо [2].

Усе ж таки до 
кінця XIX сто-
ліття не існу-
вало літератур-
ної української 
мови (Шевчен-
ко писав «на-
родною» мо-
вою) – її норми 
введені Грушевським за замовленням Австро-Угорщини, та 
й слово «Україна» практично не вживалося. У XVII сторіччі 
починається процес формування української нації і україн-
ської національної мови. Зараз ні у кого немає сумнівів, що 
є Україна і українці. Коли ж вони з’явилися? [3].

      
Джерела:

1. Гагін В.І., Буринщина з глибини віків// Суми ВВП «Мрія» ТОВ. 
2011. С.58;  Березовець Д. Т., Дослідження на території Путивль-
ського району, Сумської області, АП. УРСР, т. 3, 1952. 
2.rosticus.livejournal.com›170916.htm.
3. uk.wikipedia.org›Історія української мови.        
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Буринщина на перехрестях доріг історії       
    

Як держава Україна з’явилася досить випадково. Вона 
виникла в ході першої світової та громадянських воєн як 
республіка з державними претензіями. У 1917-1920 роках 
на території сучасної України існувало кілька держав: Укра-
їнська народна республіка, Західноукраїнська народна рес-
публіка, Українська держава, яка перебувала в стані грома-
дянської війни з Українською радянською соціалістичною 
республікою (УРСР), що виникла в грудні 1917 року.                                                                                                               

Кордони України визначалися фронтами розміщення ар-
мій. Наприклад, східна межа фактично збігається з фронтом 
німецько-австрійської армії під час першої світової війни. 
Інші кордони визнача-
лися в ході громадян-
ської війни. Остання 
зміна меж - хрущов-
ська акція щодо дару-
вання Україні Криму 
та частини прилеглих 
територій [1].   

Нинішня Буринщи-
на - це три в одному , 
це -  Слобожанщина, 
Гетьманщина і Сівер-
щина. У різні часи 
Буринщина підпоряд-
кувалась Курській, 
Чернігівській, Харків-
ській, Полтавській об-
ластям і двом держа-
вам.  Лише коли з 10 
січня 1939 року з’яви-
лася Сумська область, 
суміжні території Хар-
ківської, Полтавської 

Територія Буринського району. 
Фрагмент карти «Сумська 

область станом на 1939 рік.»
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Курської областей відійшли до складу Сумської області, в 
т.ч. і Буринський район.

Буринська волость у складі Путивльського повіту Кур-
ської губернії : 25.02. 1919 – 12.09 1919 роки; Орловської 
губернії – 12.09 1919 – 30.12 1919 роки.; Курської губернії 
– 30.12.1919 - 12.05 1924 роки.; Буринська волость у складі  
Рильського повіту Курської губернії – 12.05 1924-10.02 1926 
роки (Постанова ВЦВК РСФРР «Про адміністративно-тери-
торіальний поділ Курської губернії»).                                                                                               

10.02.1926 року територія Буринської волості відійшла до 
УРСР (фактично з 01.03.1926 р.). Буринський район: 1926 – 
1930 роки у складі Конотопської округи Чернігівської об-
ласті, з 02.09 1930 року у складі Харківської округи (з 09.02 
1932 року - Харківської області), з 15.10 1932 року - у складі 
Чернігівської області, з 10.01 1939 року – у складі Сумської 
області.                                                               

 З 1 березня 1926 року територія  Буринської волості пе-
рейшла від РРФСР до складу Української РСР (Постанова 
Курського губвиконкому від 10.02 1926 року). В зв’язку з 
цим  виникла необхідність перереорганізації існуючого  Бу-
ринського  волосного виконавчого комітету, обраного 13-м 
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волосним з’їздом Рад в районний виконавчий комітет.  За 
розпорядженням Конотопського окружного виконавчого ко-
мітету 15 квітня 1926 року був скликаний  Перший Бурин-
ський районний з’їзд Рад, яким обрано склад членів райви-
конкому в кількості 21 члена і 6 кандидатів до них. [2].

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30 грудня 1962 
року «Про укрупнення сільських районів УРСР» (Відомості 
Верховної Ради УРСР.-1963.-№2.- ст.35.- №21) до Бурин-
ського району було приєднано Путивльський район. 4 січня 
1965 року було знову створено Путивльський район (Указ 
Президії Верховної Ради УРСР від 4 січня 1965 року). 

[3]. 
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 [4].

Джерела:

1. politiky.net›… 
2. Гагін В.І., Нариси історії землі Буринської //Видавництво Ярос-
лавна, 2014, С. 50.      
3. Газета «Под знаменем Ленина», 5 января 1963 г.
4. Газета «Под знаменем Ленина», 27 февраля 1963 г. №33 (157).
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Олександрівка: сторінки історії

Село Олександрів-
ка - центр сільської 
ради. Розташоване на 
відстані 8 км від мі-
ста Буринь. До села 
примикає велике поле 
вкрите ірігаційни-
ми каналами. За 3 км 
пролягає залізниця, 
найближча станція  - 
Степанівка.

На захід від села 
Олександрівка роз-
ташоване село Гвин-
тове з прилеглими до 

нього хуторами Коновалове та Шевченкове. Село Олексан-
дрівка знаходиться на підвищенні. Оточене воно з північної 
сторони лісом, перед яким до 1972 року було розташоване 
болото, багате на воду, трави, птахів, з південної – полем, 
з заходу та сходу – розташовані поля. В самому селі були 
два ставки, багаті на рибу. З 1972 по 1977 рік здійснювалось 
осушення болота, після чого через роки ці ставки зникли.

Станом на 01 січня 2014 року в селі налічувалося 208  
дворів з наявним населенням 362 особи. Сумська обласна 
рада рішенням від 22 грудня 2006 року внесла в адміністра-
тивно-територіальний устрій окремих районів такі зміни: 
у Буринському районі виключила з облікових даних село 
Петухівка Олександрівської сільради. Тепер ця місцевість 
зветься урочищем Петухівським.

Засноване село в другій половині XVII сторіччя. З часу 
його  заснування із покоління в покоління старожилами пе-
редавались відомості про походження назви. Господарем 
села був поміщик Олександр Вегера. По народному меш-
канці називають своє село Вегерівка, а офіційна назва села 
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– «Олександрівка». В її основі - відбиття дореволюційних 
царських часів [1]. 

За даними на 1862 рік у казенному селі Олександрівка 
(Вегерівка) Путивльського повіту Курської губернії мешка-
ло 867 осіб (439 чоловіків та 428 жінок), налічувалось 116 
дворових господарств, існувала православна церква [2] .

Згідно з даними «Трудов Курского губернского статис-
тического комитета» (выпуск І, Курск, 1863) селом Олек-
сандрівкою Путивльського повіту Курської губернії Гвин-
тівської волості володіли поміщики: капітан Григорій 
Григорович Костянтинов (мав 124 душі за 9-ю ревізією), ма-
йор Микола Григорович Костянтинов (мав 47 душ), підпору-
чик Василь Іванович Марков (26 душ) та дійсний статський 
радник Платон Вікторович Степанов (216 душ). На той час 
до Гвинтівської волості входили також село Духанівка, де-
ревня Нечаївка та хутір Анютин. Петухівка була заснована 
під час столипінських реформ на початку ХХ ст. Станом 
на 1880 рік у колишньому власницькому селі Гвинтівської 
волості мешкало 1082 особи, налічувалось 164 дворових 
господарства, існували православна церква та школа[3].

«У роки кріпосного права олександрівський поміщик стат-
ський радник П. В. Степанов мав псарню гончих собак. Помі-
щик міняв собак на кріпосних селян. Така доля спіткала селян 
села Гудове Путивльського повіту Шелеміна, Ісаєва та інших.

Олександрівські селяни не мали навіть общинних водо-
ймищ. Щоб користуватись ними, доводилось платити помі-
щику за воду.

Тяжкою, виснажливою була праця кріпосних. Здумалось, 
наприклад, Степанову викопати ставок на болоті з дзерка-
лом у десятину. Селяни по коліна у воді виносили на плечах 
землю. Багато було пролито гірких сліз. Мабуть, тому і ста-
вок був названий «Рєвля».

У 1870 році в Олександрівці, в одній з селянських хат 
була відкрита школа. Сільчанин Андрій Воскобоєв навчав 
чому-небудь і як-небудь  мужицьких дітей.

Йшов у боротьбі і тривозі вісімнадцятий рік. Селяни села 
Олександрівки стали на захист завоювань Великого Жовтня. 
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Активними помічниками українських червоних загонів були 
М. Геращенко, Н. Жевлев, Я. Герасименко, С. Топчінов, В. Вер-
нигора, І. Нестеренко, К. Глобенко, В. Геращенко, М, Шелемін.

Ось що розповідає один з учасників подій тих днів М. Л. Геращенко:
— Смертю хоробрих загинули в боротьбі з німецькими оку-

пантами наші земляки К. Глобенко і В. Геращенко. Вони до-
ставляли зброю у загін Спіцина. Про це дізнався сільський піп, 
який і видав їх гайдамакам. Вони поховані на кладовшці села. 
Вихідцями з Олександрівки були і командири партизанських 
загонів Д. П. Вернигора, Ю. І. Стародубцев, К. А. Воскобоєв.

Закінчилась громадянська війна. Змінився вигляд села. У 
колишньому поміщицькому маєтку було створено радгосп. 
У будинку священика відкрили клуб на 100 місць.

Радянська влада потурбувалась про селянських дітей. В 
Олександрівці стала працювати початкова школа. Чотири 
вчителі  навчали 80 учнів. Через кілька років була відкрита 
семирічна школа. Її відвідували 180 — 200  дітей. Працюва-
ло в школі 12 учителів.

У жорстокій класовій боротьбі з куркулями народжува-
лось в Олександрівці нове життя. Душею і організатором 
цієї боротьби був створений у 1924 році сільський партій-
ний осередок. До його складу увійшли: директор радгоспу 
тов. Мезенцев, Д. П. Вернигора. І. Л. Лазарченко, В. Я. Крав-
ченко, К. Л. Геращенко. М. О. Рубан, Ю. Г, Стародубцев, Г. І. 
Геращенко М. М. 3адеряка.

Першою ластівкою переходу від одноосібного господар-
ства до колективного стала, створена з ініціативи сільських 
комуністів М. М. Задеряки і Ю. Г. Стародубцева, комуна 
«Нове життя». Через рік в Олександрівці був організований 
колгосп «Червоний партизан».

Партія вела трудове селянство по шляху, вказаному великим 
Леніним. Вслід за названим колгоспом на території сільради були 
організовані ще дві артілі «Перше травня» і «16-річчя Жовтня».

З кожним роком росли і міцніли колгоспи. Велику допо-
могу колективним господарствам подавала держава. На їх 
полях працювала техніка Буринської МТС. У кожний буди-
нок прийшло радісне, заможне життя.
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Роки Великої Вітчизняної  війни. Кований фашистський 

чобіт топтав нашу землю. Ворожі полчища, тимчасово оку-
пувавши Олександрівку, жорстоко розправились з акти-
вістами села. Від підлої руки окупантів загинули комуністи 
Ю. Г. Стародубцев, Г. Г. Геращенко, І. С. Деркач — голова 
сільської Ради і багато інших ні в чому не винних радян-
ських людей.

На фронтах, у партизанських загонах відстоювали честь 
і свободу Батьківщини, із зброєю в руках захищали завою-
вання Великого Жовтня десятки односільчан. Багато з них 
пройшли тяжкий, славний шлях від стін Волгограда до Бер-
ліна. Серед них Олександр Пилипович Рудиченко,  Яків Йо-
сипович Гуценко, нагороджений орденами Червоної Зірки, 
Слави III ступеня, медалями «За відвагу», «За бойові заслу-
ги».Два ордени Слави прикрашають груди Василя Кирило-
вича Нестеренка.

Заліковувались тяжкі рани війни. Не шкодуючи ні сил, ні 
часу, відбудовували, піднімали трудівники землі своє госпо-
дарство.                                                          

У 1950 році на базі чотирьох колгоспів був створений 
один колгосп «Червоний партизан». Після реорганізації 
МТС артіль придбала техніку. У господарстві налічувалося 
12 тракторів і 4 комбайни, багато різних сільськогосподар-
ських машин, сім ватажних і одна легкова автомашина.

Рік у рік підвищувалася культура землеробства, що спри-
ятливо впливало на підвищення врожайності сільськогоспо-
дарських культур. У 1950 році колгосп зібрав у середньо-
му з кожного гектара по 14,5 центнера зернових, в тому 
числі озимої пшениці—18,1 центнера і кукурудзи на зерно 
—12,22 центнера.

- А ось результат праці хліборобської 1962 року. Серед-
ній урожай зернових з гектара становив 25 центнера, у тому 
числі озимої шпетні—25,4 центнера, а кукурудзи  на зерно 
- 43 центнери.

А які чудові люди виросли за ці роки в колгоспі! На озна-
мування всенароного свята — 46-х роковин Великого Жовт-
ня на районну Дошку пошани занесені: імена членів  ланки 
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комуністичної праці, очолюваної Уляною Жевлевою, пташ-
ника М. Г. Вернигора, телятниці Д, Ф. Верногора. Маяком 
по праву називають у колгоспі комбайнера Й. І.Злобіна. Рік 
у рік виконує він своє виробниче завдання. У цьому році 
Злобін намолотив 3500 центнерів зерна.

Невпізнанною стала Олександрівка, не ті стали її люди. 
Як далеко той час, коли  сільський чоловік Воскобоєв у се-
лянській хаті вчив чому-небудь і як-небудь 10 мужицьких 
дітей. Нині у двоповерховому будинку школи 16 учителів 
озброюють основами наук 24 дітей хліборобів.

Вечорами  після трудового дня відкриваються двері двох 
сільських клубів. Село радіофіковане, електрифіковане, 
прокладено водогін. Кожна сім’я передплачує галети, жур-
нали. Молоді виробничники навчаються у вечірній середній 
школі» [4]. Проте, нині село Олександрівка занепадає.

Джерела:

1.Історія міст та сіл України (рос.).
2.Курская губернія. Списокъ населенныхъ мѣстъ по сведені-
ям 1862 года. Изданъ Центральнымъ Статистическимъ комите-
томъ Министерства Внутреннихъ делъ. Санкт-Петербургъ. 1868. 
LXXV + 175 стор., (код 1695). Волости и важнѣйшія селенія Евро-
пейской Россіи. По даннымъ обслѣдованія, произведеннаго ста-
тистическими учрежденіями Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 
по порученію Статистическаго Совѣта. Изданіе Центральнаго 
Статистическаго Комитета. Выпускъ I. Губерніи Центральной 
земледѣльческой области. СанктПетербургъ. 1886. — VI + 413 с.                                                                                                                                            
3.Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи. По даннымъ 
обслѣдованія, произведеннаго статистическими учрежденіями 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, по порученію Статистиче-
скаго Совѣта. Изданіе Центральнаго Статистическаго Комите-
та. Выпускъ I. Губерніи Центральной земледѣльческой области. 
СанктПетербургъ. 1886. — VI + 413 с.
4.Ковтуненко І. В., Не та тепер Олександрівка.// Газета « Під пра-
пором Леніна», 21 листопада 1963 року № 148 (272).
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Чи є сучасна Україна правонаступницею УНР?

 22 серпня 1992 року 
припинив своє існуван-
ня Державний Центр 
Української Народної 
Республіки на вигнан-
ні. Виголошуючи свою 
промову, на святково-
му засіданні Верховної 
Ради у присутності пер-
шого президента неза-

лежної України Леоніда Кравчука, спікера парламенту Іва-
на Плюща, членів уряду, численних гостей, в тому числі з 
української діаспори, останній президент УНР на вигнанні 
Микола Плав’юк завив:»Складаючи свої повноваження, ми 
заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 
1991 року народом України Українська держава продовжує 
державно-національні традиції УНР і є правонаступницею 
Української Народної Республіки». Переповнена зала пала-
цу «Україна» аплодувала.

Кравчук запевнив делегацію УНР, що незабаром буде 
розроблено регламент використання державних символів, і, 
що важливо, наголосив:

«Цей акт має нагадати усім, що Україна веде свій родовід, 
свою політичну, державницьку біографію від історичних 
часів, які надають силу і велич нашому народові, – від часів 
Київської Русі, Козацько-Гетьманської держави й Україн-
ської Народної Республіки».

На сьогодні складається враження, що сучасна Україна 
так і залишилася на роздоріжжі: з одного боку, вона як не-
залежна держава не може не визнавати УНР, а з другого – 
характер її влади, ментальність тих, хто називає себе літою, 
глибоко закорінені в УРСР.                                                                                                                 

Проголошені у 1992 році документи чітко свідчать, що 
передача повноважень Державного Центру УНР здійснюва-
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лася за умови, що чинна на той час влада вважатиме себе 
спадкоємницею УНР. Від того часу, як відомо, не було схва-
лено жодного нормативно-правового акту, який би це за-
свідчив.                                                                            

За більше ніж двадцять років незалежності, декларуючи 
своє прихильне ставлення до окремих лідерів УНР, скажімо 
Михайла Грушевського, жодна влада навіть не намагала-
ся зробити акцент на своїй спадкоємності з державою, яку 
вона очолювала.                                                                     

Настав час зробити те, на що очікувала делегація УНР, 
коли складала із себе повноваження керівників екзильної 
держави: схвалити закон щодо правонаступництва з УНР. 
Інше, можливо не таке доленосне, але не менш важливе пи-
тання – доля державних символів УНР, які були передані 
Кравчуку, Фокіну і Плющеві. Суспільство має знати їх долю 
[1].

Очевидно, що вони не можуть опинитися у якійсь при-
ватній колекції, а мають використовуватися за прямим при-
значенням, тобто при проведенні урочистостей важливого 
державного значення.

Наскільки відомо, у жодному із київських музеїв їх не-
має. Вони не були помічені при проведенні якихось заходів 
за участю керівництва країни. Тоді де вони?                                                

Ми, всі українці, повинні подякувати Президентові УНР 
в екзилі Миколі Плав’юку за його мужність, за його волю до 
продовження й поза Україною її кращих традицій. І прина-
гідно запевнити, що ми докладемо всіх зусиль, щоб ніколи 
жодного громадянина не було вигнано за межі України. Міс-
ця на нашій землі немає лише нашим ворогам [2].       

                                                                                                        
Джерело:

1.istpravda.com.ua›Колонки›2013/08/22/134942.
2. Гагін В.І., Власний архів.                                                                                                                                     
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Правда про воз’єднання України та Росії

Час іде, сторіччя минають. А правди в українській історії 
про українсько-російські відносини  люди так і не знають. 
Сюгодні все частіше постає питання про відносини України 
та Росії.

Згадаймо про воз’єднання України з Росією 360 років 
тому. Остаточне рішення про возз’єднання України з Росією 
було ухвалено в 1653 - 1654 роках.

Останнє тлумачення Переяславської угоди стоїть осібно 
від інших. У 1954 році під час пишних святкувань 300-річчя 
Воз’єднання України з Росією було оголошено, що воз’єд-
нання цих двох народів було основною метою повстання 
1648 року.

За однією радянською теорією, велич Богдана  Хмельниць-
кого полягає в його розумінні, що «порятунок українського 
народу можливий лише в єдності з великим російським на-
родом». Щоправда, в середині 1980-х років принаймні один 
радянський вчений - Михайло Брайчевський - піддав цей 
погляд сумніву,  що мало катастрофічний наслідок для його 
кар’єри, однак для всіх радянських вчених підтримка пар-
тійної інтерпретації угоди лишалося обов’язковою.

У наш час немає конкретного визначення, точної оцінки Пе-
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реяславській угоді. Можливо, це був лише воєнний союз двох 
держав, подібні союзи Україна укладала із Польщею, із Крим-
ським ханством, і з іншими. Це яскраво доводить в своїх тво-

рах В. Лепинський. Та-
кож критично оцінюють 
так зване «воз’єднання» 
України з Росією відо-
мі вчені і дослідники М. 
Грушевський, М. Брай-
чевський.

Російська сторона 
використала цю угоду 
в своїх цілях. Україна 
була буфером між Мо-
сквою і Туреччиною, і 
між Москвою і Поль-
щею. Так історично 
склалось, що від цього 
постраждала Україна.

Отже, договір між 
Україною і Росією не 
був тим договором, про 
який ми звикли чути, 
живучи в Радянському 
Союзі. Це була угода, 
зокрема,  воєнна уго-
да двох рівних держав, 
на рівних основах. Але 
супереечки про Переяс-
лавську угоду ще будуть 
тривати і тривати, так 
як оригіналу договора 

немає! Є лише  листи Богдана Хмельницького царю Олек-
сію Михайловичу. 

У двох  листах Богдана Хмельницького, достовірність 
яких незаперечна, є дорогоцінним і абсолютно незапереч-
ним свідоцтвом про взаємини між Україною, що повстала 
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проти Польщі, Руссю-Україною і Московською Державою 
[1, 2].

Пригадаймо, як 60 років тому українці святкували 300- 
річчя возз’єднання України з Росією.                                                                                     

22 травня 1954 року в Києві відбулась Ювілейна сесія 
Верховної Ради української РСР, присвячена 300-річчю 
возз’єднання України з Росією.

23 травня 1954 року, неділя. Відбулось святкування з цієї 
нагоди в Бурині. В святкове вбрання одягнутий стадіон Бу-
ринського цукрокомбінату. Скрізь портрети керівників пар-
тії і уряду, герби шістнадцяти союзних республік, ювілейні 
емблеми на честь славного 300-річчя.

З ранку на святково прикрашений стадіон з усіх сіл з`їжд-
жаються трудящі району. Дзвінкі, радісні співи линуть над 
широким простором.

Мітинг трудящих району, присвячений 300-річчю воз-
з`єднання України з Росією, відкрив голова виконкому ра-
йонної Ради депутатів трудящих С. Я. Золотарьов. Він палко 
вітає присутніх з днем всенародного свята. З привітальною 
промовою на честь 300-річчя возз`єднання України з Росією 
виступив секретар РК КП України І. М. Гринь. Він говорить 
про велике історичне значення возз`єднання України з Росі-
єю, що навічно утворили нерушиме єднання російського і 
українського народів і всіх народів СРСР.

Про успіхи трудівників району у соціалістичному зма-
ганні на відзнаку великого свята сказали у своїх виступах 
секретар РК ЛКСМУ Рапута, голова колгоспу ім. Сталіна 
с.Черепівки Ричкаль, завідуючий майстернею Буринської 
МТС Нікітський.

Після урочистої частини розпочинається свято пісні  і 
танцю. Зведений хор району у кількості понад 2000 співа-
ків виконує Гімн Радянського Союзу і Гімн Української РСР, 
пісні «Партия, слушай родная», «Песня о Родине», «Мы  - за 
мир» та інші.

Широкі і роздольні, ясні і веселі, як наше сонячне життя, 
російські і українські пісні линуть над зеленим стадіоном Бу-
ринського цукрозаводу. Під час виконання пісні «Мы за мир» 
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учасники свята випускають у повітря шістнадцять голубів, які 
символізують прагнення радянських людей до миру.

З імпровізованої сцени один за одним виступають ко-
лективи художньої самодіяльності колгоспів, заводів, шкіл 
району. До пізнього вечора веселились трудящі, відзнача-
ли велике національне свято дружби і братерства народів – 
славне 300-річчя воз`єднання України з Росією [3]. До речі, 
на цьому святі автор був присутній.

Зі здобуттям Незалежності перед нашою державою з усією 
гостротою постало завдання цілеспрямовано, крок за кроком 
подолати всі жахливі наслідки політики денаціоналізації, яка 
впродовж багатьох сторіч насаджувалася Українському народові.      

Треба бути коректними і визнати: нами зроблено багато у 
цих питаннях. Але реалізоване жодною мірою не зіставля-
ється з потребами часу.  Загалом, маємо виходити з того, що 
Український народ і досі не зміг повною мірою відновити 
свій політичний, економічний, інтелектуальний та духовний 
потенціал після випробувань останніх сторіч і остаточно по-
долати комплекс національної меншовартості, міцно вкорі-
нений у суспільну свідомість.   

Ліна Костенко пише:
«Віки ідуть. А нам усе амінь.
Нема спокою між Дніпром і Бугом.
Вже стільки літ, вже стільки поколінь!
- Усе життя між шаблею і плугом».                                                                          

Джерела:                                                                                                                                              
              

1. ЦГАДА, ф. Посольський наказ, Малоросійські грамоти, д. 28, 
л. оригінал, опублікований: Пам’ятники Київської Комісії..., вид. 
2, т. I, стор. 219 - 221; Акти ЮЗР, т. III, стор. 207 - 208; Історія 
Украіни у документах i матеріалах, т. III, стор. 129 - 130.
2. ЦГАДА, ф. Посольський наказ, Малоросійські справи, 1654, 
буд. 1, лл. 35 - 38, Копія; опубл.: Акти ЮЗР, т. X, №4/11, стор. 
261-262, fn.
3. Колективіст Буринщини 25 травня 1954 р., 27 травня 1954 р.                                                                       
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Не повторити помилок НЕПу

     
Головна політична мета Непу (прийнята весною 1921 

року 10-м з’їздом Російської комуністичної партії більшо-
виків) - зняти соціальну напруженість, зміцнити соціальну 
базу радянської влади у вигляді союзу робітників і селян.                                                         

Економічна мета - запобігти подальше поглиблення роз-
рухи, вийти з кризи і відновити господарство. Соціальна 
мета - забезпечити сприятливі умови для побудови соціа-
лістичного суспільства. Крім того, НЕП був націлений на 
відновлення нормальних зовнішньополітичних зв’язків, на 
подолання міжнародної ізоляції. При НЕПі рубль був пере-
творений в конвертовану валюту. У 1922 році було випуще-
но натомість знецінених і фактично уже відкинутих обігом 
совзнаків нової грошової одиниці - червінця, мав золотий 
вміст і курс у золоті (1 червонець = 10 дореволюційним 
золотим карбованцям = 7,74 г чистого золота). На початку 
1921 року більшість заводів і фабрик лежали в руїнах, реш-
та – працювала з перебоями.                                                                                                                                      

«З початком нової економічної політики господарські 
органи Сумщини визначили націоналізовані промислові 
об’єкти, які терміново слід було передати в орендне корис-
тування. До їх числа належали дрібні харчові та цегляні ви-
робництва.

У період нової економічної політики на Сумщині мали 
місце процеси відновлення господарської системи на за-
садах ринкової економіки. В роки непу діяли Охтирське, 
Конотопське, Кролевецьке, Роменське товариства. Особли-
вість економічних процесів визначалась аграрною спеціалі-
зацією регіону.

Значна кількість дрібних підприємств переробля-
ла сільськогосподарську продукцію. В той же час 
збільшилася потужність промислових об’єктів ма-
шинобудівної, металообробної, деревообробної галу-
зей.                                                                                                                                                         

На території краю функціонували підприємства різної 
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форми власності. Порушуючи закони ринку, держава спри-
яла розвитку об’єктів усуспільненого сектору, одночасно 
обмежуючи свободу підприємницької діяльності нової бур-
жуазії.                                                                                        

У зазначений період на Сумщині були відновлені складо-
ві ринкової  інфраструктури – товарні біржі та товариства 
взаємного кредиту. Однак подальше формування команд-
но- адміністративної економіки унеможливлювало розви-
ток ринкових інститутів та сприяло згортанню приватного 
виробництва регіону.

Значні зміни відбулися у розвитку промисловості країни 
і, зокрема, цукрової після перемоги Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Згідно Декрету Раднаркому 
від 2 травня 1918 року всі цукрові заводи в країні були 
націоналізовані і передані у власність держави.                                      

На Україні націоналізація цукрової промисловості від-
булась у 1919 році у відповідності з Декретом PHК від 16 
травня 1919 року «Про націоналізацію цукрової промисло-
вості на Україні».

За цим Декретом Буринський цукровий завод також було 
передано новому власнику - державі. Після націоналізації 
завод одержав нову назву - «Буринський державний цукро-
вий завод Вищої Ради Народного господарства».                                                                                     

З початку Жовтневої революції по грудень 1919 року не 
було стабільності на цукровому заводі, бо через кожні 3-4 
місяці в Бурині змінювалась влада, встановлювались нові 
порядки, які негативно відбивались на умовах праці ро-
бітників. Так, з листопада 1917 року по січень 1918 року 
в Бурині господарювали представники Центральної Ради, з 
січня 1918 року по квітень 1918 року - Радянська влада, з 
травня 1918 року по листопад 1918 року -Гетьманщина, з 
грудня 1918 року по листопад 1918 року - директорія, з ли-
стопада 1919 по грудень 1919 року – денікінщина, з грудня 
1919 року -знову Радянська влада.  Дозволивши різні фор-
ми власності, держава постійно лобіювала інтереси підпри-
ємств усуспільненого сектору (державних та кооператив-
них). 
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Така політика досить добре прослідковувалась у промис-

ловому секторі Сумщини.
З метою відновлення робіт і дрібних підприємств восени 

1922 року на Сумщині активно проводилася орендна кампа-
нія. У Глухівському повіті в оренду передали 39 млинів, 10 
крупорушок, 81 вітряк» [1].   

Лавірування між ринком і директивною економікою зу-
мовили «поворот» 1929 році - фактично кінцем нової еко-
номічної політики.  Але позитивні, конструктивні перетво-
рення  в 20-х роках безсумнівно пов’язані з більш гнучкою 
стратегією і тактикою непу в порівнянні з політикою тоталь-
ного режиму наступних «сталінських» десятиліть.

Сам Ленін підкреслював, що «НЕП - це всерйоз і надов-
го!». Таким чином, він погоджувався з меншовиками в тому, 
що Росія на той момент не була готова до соціалізму, але для 
створення передумов соціалізму зовсім не вважав за потріб-
не віддавати владу буржуазії.

В цей час проявив себе і новий нэпманский підприємець, 
«радянський капіталіст», який в умовах товарного голоду 
неминуче ставав звичайним перекупником і спекулянтом.      

Таке становище і нині в Україні. Оцінюючи сьогоднішню 
спекуляцію, можна сказати: «машина виривається з рук, їде 
не зовсім так, як уявляє той, хто сидить біля керма цієї ма-
шини».

Свого товару в Україні майже немає. Спекулюємо закор-
донним товаром.

Не поспішили ми в Незалежній Україні віддати народ-
не добро і владу українській буржуазії під час розрухи? А 
тепер на Майданах боремося з нею. Країні потрібні гроші: 
на соціальні потреби, відновлення промисловості. Але їх 
немає. Залазимо в борги. Податкове навантаження лягає на 
законослухняних громадян. Але олігархи сповна податок не 
платять.

У країні - 80 % населення - селянство, але аграрне вироб-
ництво зруйновано, щоб забезпечити всі потреби держави, 
потрібних сум податкових надходжень від аграрного секто-
ру немає.
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Нині країна перебуває в руїнах. Але чому в цій країні не 
заявляє про себе жодна прагматична людина, яка б запропо-
нувала програму виведення країни з цього положення?  

Необхідно змінити нову модель економічної системи 
на народний ринковий соціалізм за принципом Тудового 
братства Миколи Неплюєва. Трудове братство Миколи Не-
плюєва проіснувало майже півсторіччя, і врешті-решт, було 
зруйновано і забуте.                                        

У народі воно залишило по собі суперечливий смутний 
спогад, як про щось дивне, схоже на утопію. І сьогодні у 
тих, хто вперше знайомиться з досвідом Трудового брат-
ства, виникають різні асоціації. Для одних - це Місто Сонця, 
яке раптом набуло реальних обрисів, іншим воно навіває по-
хмурі картини зі знаменитої антиутопії Джорджа Оруелла.      

Але при всій полярності думок не можна не визнати, 
що ця смілива спроба «побудови Царства Божого на землі» 
сповнена великого інтересу. Це драматична спроба на ділі 
вирішити головне питання всіх християнських мислителів 
- як наблизити наш тутешній «затьмарений пилом земним» 
світ у вищі християнські цінності, як перекласти ці абсо-
лютні моральні цінності в площину практичної етики .

Потрібна така модель політико-економічної системи кра-
їни, яка б давала рівний доступ до народного добра всіх її 
громадян, гарантоване право на роботу за здібності в усіх 
сферах власності, забезпечення гідного життєвого рівня 
громадян, у тому числі в старості.    

Але про це ніхто не заявляє. А народ конкретно не знає, 
за що він бореться, підтримуючи так званих лідерів про-
тестантства. Стихійні погроми ні до чого не приведуть. Таке 
в історії ми вже проходили. Хибна економічна політика зни-
щить землеробство і зерна в Україні не буде. 

Труднощі, що виникали у міру розвитку і поглиблення 
політичної та економічної кризи в сучасній Україні, неми-
нуче ведуть до внутрішньопартійних суперечок.     

Формується опозиційний напрямок,  який прагне вико-
ристати таку ситуацію в країні для захоплення влади, ви-
користовуючи невіру певної частини людей в перспективи 
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розвитку країни існуючою владою. Є схожість для нас на 
початку XX ст. і початку XXI ст? Нам небажано повторен-
ня помилок наших предків, бо наші правнуки нас також не 
зрозуміють. Необхідно знайти нових лідерів в Україні, які б 
вписувались у вимоги людей по перебудові існуючої систе-
ми [2].

Джерела:

1.Ткаченко І.В. Умови функціонування приватник підприємств 
України на початковому етапі НЕПу // Сумська старовина. –2001. 
- No VIII- IX. – С.39; ДАСО ф. Р 4676, оп. 1, спр. 18, арк. 150;  
ДАСО ф. Р 1598, оп.1, спр. 15, арк. 73-74; ДАСО спр. 127, арк. 9.
2. Гагін В.І., Власний архів.

g
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Вклонімося, онуки, дідам нашим 

Відзначаючи  70-річчя Великої Перемоги, схиляємо    го-
лови перед пам’яттю загиблих воїнів-визволителів та вкло-
няємось живим учасникам тих героїчних подій.  Все менше 
стає воїнів – земляків. Тому цінною є будь-яка інформація 
про ті часи, якщо вона почута «з перших вуст».

29 квітня почалися бої за Рейхстаг, який обороняли біля 
тисячі чоловік. Історія встановлення прапора над Рейхстагом  
виявилася суперечливою. Народ звик чути, що це Єгоров і 
Кантарія.                                                                                                                                        

«У передсмертному інтерв’ю Кантарія говорив, що на 
купол вони сходили втрьох – був ще й молодший політрук 
Олексій Берест. Без нього вони просто не вилізли б, адже 
скляний купол був повністю прострелений. Берест на сво-
їх плечах виштовхав їх вгору за прапором. Але у тих по-
діях звучать як мінімум шість прізвищ учасників штурму, 
які спочатку прикріпили прапор на одну з колон, потім – на 
фронтон, а лише потім – на купол, – розповів начальник від-
ділу Управління прес-служби Міноборони Костянтин Саді-
лов» [1].     

Лише у травні 2005-го історичну справедливість відно-
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вили. Президент України присвоїв лейтенанту Олексію Бе-
ресту найвищу державну нагороду – звання Героя України 
– посмертно.

Виявляється, що і ветеран з Бурині Бойко Іван Гнатович 
разом з друзями  розписався на стінах Рейхстагу і 8 травня 
1945 року потрапив у кадри документального фільму. Про 
це розповідає Петро Покидько ( нині відійшов у вічність),  
колишній журналіст районної газети «Прапор Леніна» в 
статті «Людина з документального».

Це було два роки тому. Вокальна група електриків на-
сіннєвого заводу старанно готувалася до обласного огляду 
цехових вокальних ансамблів. Аматори-артисти вирішили 
показати в Сумах кіномонтаж «Літопис, народжений Жов-
тнем». Задум був такий: вокальна група разом з диктором 
супроводжуватиме  показ документальних кадрів, які відо-
бражатимуть життя нашої країни за 60 років.

Кіноаматор кіностудії «Колос» районного Будинку куль-
тури А. Д. Засгуп використав для кіномонтажу уривки з 17 
документальних фільмів різних років. Коли ця стрічка була 
змонтована, почалися репетиції. Голос диктора змінювався 
піснею. Таким чином відбувалася  хвилююча розповідь про 
шляхи розвитку країни.

Ось на екрані - взяття рейхстагу. Через кілька секунд за-
звучить «День Победы». І раптом - голос електрика Петра 
Бойка:

- Хлопці, гляньте: он мій батько пішов... Справді, на екра-
ні разом з іншими радянськими воїнами, не поспішаючи, 
йшов чоловік, схожий на Петрового батька.

Попросили ще раз повторити кадри. Сумнівів не було: 
невідомий оператор зафіксував на кіноплівці Івана Гнато-
вича Бойка.

Важко уявити, як схвильований був сам герой тих кадрів, 
коли йому їх показали.

- Багатьом я розповідав про свої фронтові дороги, але 
щоб побачити себе молодшим на 32 роки та ще в переддень 
Перемоги біля стін рейхстагу - ніколи не мріяв, -  розповідав 
він товаришам опісля.
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Тоді Івану Гнатовичу  було 59 років, 33 роки беззмінно 
працював він кіномеханіком у робітничому клубі Бурин-
ського цукрозаводу. Нещодавно мені довелося  зустрітися 
з ним. Високий, широкоплечий чоловік виявився хорошим    
співбесідником. Охоче відповідав на запитання, розповідав,  
як воювалося і працювалося.

У 15 років, після закінчення восьми класів, пішов Іван 
працювати в Буринську МТС. У 1939 році призвали його на 
службу в армію. Спочатку був лижником-десантником, по-
тім -  курсантом танкового училища молодших командирів. 
Після закінчення училища з перших днів війни командував 
екіпажем бронеавтомашини Б-ЗО. Під Запоріжжям машину 
розбило ворожим снарядом, а Івана Гнатовича тяжко пора-
нено в обидві ноги. Госпіталь у Запоріжжі, потім  - на Пів-
нічному Кавказі. І, хоча довго не міг ходити,  - даром часу не 
гаяв: учився прямо в госпіталі на кіномеханіка. Скоро про 
нього знав уже весь госпіталь. Та й не тільки поранені бійці, 
а й пілоти авіаполку, що доставляли їх сюди.

Одного разу командор авіаполку спитав:
-  А не могли б ви кіно на передовій показувати? Знаєте, 

як це воїнам потрібно.
Згодився без роздумів. Хоча ще й важкувато було на ноги 

ставати.
Відтоді й став танкіст фронтовим кіномеханіком, а заод-

но -  водієм.
З боями, втратами і перемогами дійшов автополк до Бер-

ліна. І скрізь, завжди піднімав настрій товаришам кіномеха-
нік.

Кілька разів йому загрожувала смерть, кілька разів був 
поранений. Але, всупереч всьому, вижив і переміг. Разом з 
друзями розписався на стінах рейхстагу. Там 8 травня 1945 
року і потрапив у кадри документального фільму.

Додому повернувся воїн з нагородами на грудях. Се-
ред них - медалі «3а відвагу», «За оборону Сталінгра-
да» та інші. Разом зі своїм фронтовим побратимом з 
Клепал І. Б. Кубушою додому прийшов, з яким і до вій-
ни в МТС працював разом. Вирішили: де б не трудили-
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ся, завжди бути вірними фронтовій дружбі. Нині сім’ї 
кіномеханіка Бойка і заслуженого агронома Кубуші - як рід-
ні.                                                                                                                                                                     

Коли автор запитав І.Г. Бойка про його заповітну мрію, 
він просто відповів:

- Живемо ми нині заможно, щасливо, і єдине, чого мені 
хочеться, щоб наші діти і внуки не бачили страхіть війни. 
Хай завжди будуть сонце і посмішки [2].

Джерела:  

1. Урядовий портал. Центральний музей ЗС України видав черго-
ву сторінку «Історичного календаря», присвячену Герою України 
Олексію Бересту.
2.Покидько П.М. «Людина з документального»./« Прапор Лені-
на», № 107 (4995), 6 лютого 1979 року.
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Духанівський аеродром

(Або як духанівський коваль Биков Микола 
Миколайович врятував життя Михайлу Дев’ятаєву, 

Герою Радянського Союзу).

Михайло Петро-
вич Дев’ятаєв (8 лип-
ня 1917, селище Тор-
беєво, Пензенська 
губернія — 24 листо-
пада 2002, Казань, 
Татарстан) - радян-
ський льотчик-вини-
щувач часів Другої 
світової війни.

    Увечері 13 липня 
1944 року вилетів у 
складі групи винищу-
вачів P-39 під коман-
дуванням майора В. 
Боброва на відбиття 
нальоту ворожої авіа-
ції. У повітряному 
бою в районі Львова 
літак Дев’ятаєва був 
підбитий і загорівся; 

при стрибку Дев’ятаєв вдарився об стабілізатор літака і по-
трапив у полон. 

Після невдалої спроби втечі був направлений  в табір 
смерті «Заксенхаузен». У таборі йому винесли смертний 
вирок і по документах знищили. Вважається, що від смерті 
його врятував табірний перукар-підпільник, що співчував 
комуністам. Він замінив його жетон смертника на жетон 
померлого в таборі вчителя з України Григорія Микитенка.                                                            
Надалі Дев’ятаєв був відправлений на острів Узедом, де в 
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ракетному центрі Пенемюнде йшли розробки нової зброї 
Третього рейху - крилатих ракет «Фау-1» і балістичних ра-
кет «Фау-2». Скоїв втечу з німецького концтабору на остро-
ві в Балтійському морі на викраденому бомбардувальнику у 
розташованого там аеродрому.

За допомогу у створенні першої радянської ракети Р-1 - 
копії Фау-2 - Корольов у 1957 році зміг представити Дев’я-
таєва до звання Героя Радянського Союзу і 15 серпня 1957 
це звання йому було присвоєне. Таким чином, М. П. Дев’я-
таєв став єдиним, хто за один і той же вчинок був засудже-
ний до покарання і нагороджений званням Героя Радянсько-
го Союзу [1]. 

Михайло Дев’ятаєв народився в Мордовії, до війни встиг 
закінчити річкове училище, тому після звільнення із місць 
позбавлення волі він працював капітаном корабля річкового 
флоту на Волзі. Напередодні 70-тиріччя Великої Перемоги 
не зайве ще раз розповісти молодому поколінню про їх слав-
них предків, які зберегли нашу землю від нападників.

«...Йде вересень 1941 року. Фашистські війська напо-
ристо просуваються на Схід. Захоплено Конотоп. Територія 
Буринського району була окупована частинами вермахту з 
11 по 20 вересня 1941 року. Під Конотопом наша 40-а армія 
і 3-ій авіадесантний корпус потрапляють в оточення, оскіль-
ки їх чисельність була в декілька разів менша за ворожу. З 
великими зусиллями радянські військові частини пробива-
ються на південний схід. Бої тривають у Бочечках та Козаць-
кому. Польовими дорогами відступає 40-а армія до Бурині.                            

Зліва - села Нечаївка та Гвинтове. Зправа - Грузьке. Злі-
тають останні радянські літаки з польового аеродрому, який 
розташований між селами Козацьким та Духанівкою. На 
ньому залишилось два нових літаки Яки. Командир авіа-
полку майор Суворов віддає наказ за будь-яких обставин не 
залишати їх фашистам.

Річ у тім, що трапилась непередбачувана подія. Фашис-
ти були вже в Козацькому. На територію аеродрому влучає 
німецький артилерійський снаряд. Утворюється вирва, яку 
здалека пілоти не помітили. Злітаючи, літак пілота Шугає-
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ва одним колесом потрапляє до неї, і, ткнувшись гвинтом у 
землю, призупиняє свій рух.                                     

Огляд показав, що одна лопать виявилася підігнутою. Ко-
мандир авіаполку наказує старшому лейтенантові М. Дев’я-
таєву прийняти пошкоджений літак, віддавши свій Шугаєву, 
і не допустити, щоб радянська бойова техніка потрапила до 
рук ворога. Літаки майора Суворова і Шугаєва злітають і 
беруть курс на схід.                           

З Козацького линуть артилерійські залпи. Скоро фашис-
ти будуть на аеродромі. Як полагодити літак? М. Дев’ятаєв 
бере підводу у селян, які працювали на полі поруч з аеро-
дромом, знімає пошкоджену лопать і везе в найближче село. 
Там знаходить коваля і у кузні, що на пісках біля старого 
кладовища, за десять хвилин вирівнює деформовану части-
ну гвинта. Потім дякує вправному майстру і з кількома діть-
ми вирушає до літака, підбираючи по дорозі нашого солда-
та, котрий заблукав.                            

Через десяток хвилин після того, як літак М. Дев’ятаєва 
відлетів у східному напрямку, на аеродромі з’явилися гітле-
рівські солдати. Тяжка участь випала на долю М. Дев’ятає-
ва. Рятуючи товариша, він посадив свій літак на окупованій 
території.    

Злетіти не встиг. Потрапив у полон, де довелось пройти 
випробування гітлерівськими концтаборами, аж поки у 1945 
році не опинився на німецькому острові Узедом у Балтій-
ському морі, поблизу гирла річки Одер, де був розміщений 
експериментальний центр досліджень нових видів зброї Пе-
немюнде, з території якого фашисти вели обстріл Велико-
британії ракетами ФАУ.

Острів мав злітну і посадкову смуги. 8 лютого М. Дев’я-
таєв з групою полонених проникає на аеродром. З великим 
зусиллям здіймає у повітря німецький двомоторний “Хейн-
кель-III” і разом з дев’ятьма товаришами здійснює відчай-
душну втечу на радянську територію. Це був прецедент. Ні-
чого подібного до геройського вчинку Дев’ятаєва ніхто не 
робив. По-різному склалася доля втікачів. Одним вдалося 
вижити, інші загинули на фронтах.
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спокутувати вину до колимських таборів, і лише після смер-
ті Сталіна М. Дев’ятаєву було присвоєно звання Героя Ра-
дянського Союзу.

Залишались невиясненими питання про те, де знаходився 
польовий аеродром та в якому селі Дев’ятаєв лагодив лопать 
гвинта, і хто був той коваль, який, по суті, врятував життя 
льотчика, і чи відвідував Михайло після війни Конотопщи-
ну і Буринщину?

У результаті пошуку авторові цих рядків вдалося все 
з’ясувати, зустрівши ще живих свідків. Так, жителька с. 
Гвинтового Шкуріна Марія Степанівна, 1924 року народ-
ження, розповіла, що влітку 1941 року ходила з лопатою 
і совком розрівнювати землю на аеродромі, котрий був за 
Духанівкою. Житель села Духанівки Соловйов Василь Се-
менович розповів, що аеродром знаходився там, де закінчу-
ється козачанське поле і починається духанівське. Це зліва, 
якщо рухатись у напрямку від Духанівки до Козацького.

Уродженець с. Духанівки, а нині житель с. Гвинтово-
го Бабічев Григорій Семенович говорить, що восени 1941 
року ковалем у духанівській кузні працював Биков Мико-
ла Миколайович, 1889 року народження. Він проживав 
по вулиці Орлівка і мав дружину Орину Федорівну, 1900 
року народження,. та доньку Марію, 1921 року народжен-
ня.                                                                                                                                                  

До революції Микола Миколайович служив у царській 
армії. Під час Другої світової війни через свій поважний 
вік Биков до війська мобілізований не був. На сьогодніш-
ній день з його рідні залишилась внучка Сергієнко Катери-
на Григорівна, яка проживає в Конотопі та іноді навідується 
до садиби в Духанівці, де мешкали колись її мама та дідусь 
Микола.

У 1963 році Миколи Бикова не стало. М. Дев’ятаєв, який 
не знав про смерть старого коваля, на початку восьмидеся-
тих відвідав село, щоб побачитись зі своїм рятівником. Він 
спілкувався із місцевими жителями у духанівському клубі, 
збудованому в 1966 році, розповідав про свій нелегкий жит-
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тєвий шлях та демонстрував кадри кінохроніки, яка зафіксу-
вала його бойові справи під час війни.

Оскільки до і після війни Духанівка входила до Бурин-
ського району, то Михайла Дев’ятаєва було запрошено на 
Буринщину. Мужній льотчик виступав у робітничому клубі 
Першотравневого цукрового заводу. Свідок тих подій - Вовк 
Степан Григорович, який на той час працював завклубом.

У Бурині Герой Радянського Союзу Дев’ятаєв ділився 
своїми спогадами зі сцени районного Будинку культури, що 
і можуть підтвердити Глобенко І.П. та Тимошенко В.І..

Ось таку роль відіграв наш край у житті людини-легенди 
Михайла Дев’ятаєва, і невідомо, як склалася б його доля, 
коли б не прийшов на допомогу пілоту у скрутну хвилину 
старий коваль Микола Биков [2].

Джерела:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                      

 1. Дев`ятаєв М. П., Хорунжий А. М.  Втеча з острова Узе-
дом: док. повість. — К.: Веселка, 1985. — 240 с.; Побег из ада. 
— Казань: Татар. кн. изд-во, 1988.; Стуриков Н. А. «Сотый 
шанс». — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1978; Девятаев М. 
П. Побег из ада. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2000. — 192 с.                                                                                               
2.Леоненко І.З., Не залишили без допомоги / Рідний край № 33 
(10142) 21 квітня 2010 р.
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У XIV-XVI ст., у часи польського панування, південно-за-
хідні російські землі потрапили під сильний вплив - куль-
турне, політичне і економічне - Польського королівства. 
Поляки прийшли сюди як спадкоємці давньоруських і ли-
товських земель. 

В результаті почався процес схрещування місцевої 
слов`яноруської  та польської мов. Один з головних зако-
нів мовознавства свідчить, що при схрещуванні двох мов 
ніколи не виникає третьої, якоїсь середньої мови - суміші 
першої і другогої. В результаті завжди перемагає якась одна. 

«В період польського панування на українських землях 
російську мову в малоросійських землях почали  схиляти до 
польського наріччя, і тільки повернення Малоросії в лоно 
Російської держави перервало це схрещування буквально на 
півдорозі, коли російська мова в Південній Русі вже дещо 

Украї́нська мо́ва: історичні назви — ру́ська, руси́нська — 
національна мова українців.
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сполонізувалася, але ще не встигла повністю перетворитися 
в польську. 

Тоді цей діалект так і називався - «руська мова». «Що пан 
мове?» . 

А в середині XVI ст. навіть була зроблена спроба створи-
ти письмовий варіант «руської мови», який відрізнявся б від 
церковнослов’янської  і від польської мов. 

На цю «руську мову» навіть були переведені церковні 
книги, у т. ч. Пересопницьке Євангеліє 1555-61 років. У цій 
книзі зустрічаються, наприклад, такі звороти: «Для лепше-
го выразумения люду християнского посполитого...». А є 
й такі фрагменти: «На початку було Слово. І слово було у 
Бога, і Бог був слово. То було напочатку у Бога; і всі мови че-
рез Нього ся сталі. А без Нього ништо не могло бутті, еже и 
бысть. У тому живіт був. А живіт був світ людиною. І світло 
в пітьмі сяє, і темрява його не обыймет».                       

Порівняйте та, як мовиться, відчуйте різницю. У першо-
му випадку слова «лепший», «выразумение», «посполитый» 
- польські. У другому ж випадку ми маємо справу з чистою 
російською мовою з рідкісними вкрапленнями польської 
лексики («напочатку», «ся», «обыймет»). Звідси висновок: 
навіть у другій половині XVI ст. ополячування російської 
мови ще не зайшло занадто далеко [1]. 

Отже, всі незліченні полонізми, наявні в нашій сучасній 
українській мові, проникли в неї  порівняно недавно, за ча-
сів польського панування на землях майбутньої України. 

Давньоруська мова далека від специфіки сучасних укра-
їнських говорів, і тому потрібно визнати, що словник остан-
ніх  - у всьому суттєве, що відрізняє його від великоруських 
говорів, утворився останнім часом, а не «на початку нашого 
літочислення», в часи Овідія або навіть біблійного Ноя. Ос-
таннім часом - це при поляках! 

У мові ляхів-полян не було і не могло бути таких сучасних 
польсько-українських слів, як парасолька, запальничка, жуй-
ка, багнет, жниварка, паливо, кава, цукерка, наклад, шпиталь, 
страйк, папір, валіза, краватка, виделка, вибух, гармата, білиз-
на, бляшанка, готівка, збанкрутувати і т. п., і т. д. ?
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Русі тому і стала з часом російсько-польським діалектом, 
тобто українською мовою, що ввібрала масу всіляких поло-
нізмів.

Прикметно, що процес «дерусифікації» в наші дні спа-
лахнув з новою силою. Буквально щодня українські засоби 
масової інформації замість звичних, укорінених слів під-
носять нам нові, нібито споконвічно українські: «спорто-
вець» замість спортсмен, «поліціянт» замість поліцейський, 
«агенція» замість агентство, «наклад» замість тираж, «убо-
лівати» замість спортивного боліти, «розвой» замість розви-
ток - всього і не перерахувати! Зрозуміло, всі ці «українські» 
слова взяті безпосередньо з польської мови: sportowjec, 
policiant, agencia, naklad, uboliwac, rozwoj?                                                                  

Таким чином, повинно бути ясно, що у нас на Україні по-
няття «дерусифікація» і «ополячування» - синоніми. 

Є, правда, окремі випадки, коли і хочеться прибрати якесь аж 
надто «по-москальськи» вимовлене слово, але й відповідне  - 
польське не підходить до контексту. Ось -  два характерних при-
клади. Для заміни «неправильного» слова «аеропорт»  польське 
слово явно не підходить, так як звучить точно також: «aeroport». 
Довелося вигадувати абсолютно нове, небувале слово «лэто’ви-
ще». Або ось для української естради раніше загальноприйняте 
позначення вокально-інструментального ансамблю словом «гру-
па» (по-українськи  - «група») здалося неприйнятним. Але і поль-
ське аналогічне слово звучить дуже вже по-москальськи - grupa. 
І знову довелося обходитися власними ресурсами: застосувати 
«скотоводческий» термін «гурт» (стадо). Нехай, мовляв, новий 
термін асоціюється зі стадом баранів, лише б він не був схожий 
на російську!

«На початку XVIII ст. указом російського царя Петра І 
у Східній Україні було заборонено друкувати українською 
мовою релігійну літературу. Це позначилося  на книгови-
давничій справі в цілому. Староукраїнська літературна мова 
силоміць витіснялася російською. Українська мова функці-
онувала фактично лише на західноукраїнських землях, які 
перебували в складі Австро-Угорщини»[2].                                                                    
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До 1990-х років українська мова близько 376 років пере-
бувала під забороною чи під утисками, піддавалася репре-
сіям або не мала повноправного державного статусу в тих 
країнах, до складу яких входили українські землі.                                                                 

«Українська мова мала державний статус в Українській 
Народній Республіці від 24 березня 1918 року (Закон «Про 
державну мову»), а також з 15 лютого 1919 року окремо була 
затвержена у даному статусі в Західній області Української 
Народної Республіки (Закон «Про уживання української 
мови у внутрішнім і зовнішнім урядуванні державних влас-
тей і урядів, публічних інституцій і державних підприємств 
у Західній області Української Народної Республіки»), була 
державною в Карпатській Україні (Конституційний Закон 
ч.1 § 4). У новітні часи в Україні державний статус україн-
ська має від 27 жовтня 1989 року, коли було внесено відпо-
відні зміни до Конституції УРСР»[3].                

В Україні абсолютно штучно нагнітається ситуація дов-
кола мовного питання. Недостатньо акцентується увага на 
мові національних меншин. В Україні настільки розвинений 
критицизм, що і до багатьох добрих речей ставляться з ве-
ликою часткою іронії, скептицизму. Багато українців вважа-
ють себе патріотами, тому їм небайдуже, що діється в кра-
їні.  Але патріотизму треба вчити. Інакше все нівелюється, 
перетвориться на буденність.

Джерела:
                 

1.km.ru›…russkii-yazyk-velikoe-dostoyanie…iskalechen 
2 . p h d e l e n a l y u b e n o v a . b l o g s p o t . c o m / . . . / 2 _ 5 . h t m l .                                                                                      
3.www.quickiwiki.com/uk/Українська_мова.
4. Гагін В.І., Власний архів.
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 Сакральні обереги нашої духовності
       

У газеті “Урядовий Вісник” від 26 вересня 1913 року (№ 
209) з’явилась стаття “Освячення в Курській губернії храму 
на честь 300-ліття царювання Дому Романових”:

“17 вересня в с. Поповій Слободі, Путивльського пові-
ту, Курської губернії відбулися урочистості по освяченню 
храму-пам’ятника в ознаменування 300- ліття царювання 
Дому Романових. Думка про створення в с. Поповій Слободі 
кам’яного трьохпрестольного романо-візантійського храму 
в пам’ять події, що відбулася, виникла в 1911 році під час 
перебування Імператора в місті Києві, де землевласник Пу-
тивльського повіту, камергер Муравйов-Апостол спромігся 
піднести Государю піддану адресу від місцевого населення 
з клопотанням про дозвіл зведення храму, а також ескізи та 
проекти храму, котрі були милостиво прийняті і схвалені. 
Після цього було створено будівельний комітет храму, по-
чесним головою якого було обрано його Імператорську Ве-
личність Велико-
го князя Михайла 
Олександровича.

З а к л а д е н н я 
храму було здійс-
нено 17 вересня 
1911 року. Його 
будівництво фак-
тично продовжу-
валась не біль-
ше 11 місяців. В 
огорожі міцності 
побудови храму 
вся основа його 
зроблена на су-
цільній залізобе-
тонній плиті. На 
початок вересня поточного року величний храм був повністю 
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готовий. Освячення храму в ім’я святої Трійці і за архітекту-
рою являє собою точну копію у зменшеному вигляді київ-
ського Володимирівського собору. 

Будівничим храму був архітектор А. А. Розанов, малярні 
роботи, а також запрестольний образ Тайної Вечері викона-
ні художником Г.І. Поповим. Усі художні роботи відрізня-
ються витонченістю, що є в більшості, особливо в алтарній 
частині, копіями святих київського Володимирського собо-
ру. Художнє оздоблення внутрішніх стін храму і зображення 
святих на стінах залишились невиконаними до найближчого 
часу в зв’язку з тим, що стіни були ще не достатньо сухими. 

До дня освячення храм виблискував пишністю та багат-
ством церковних речей, подарованих великодержавними 
особами.  

До храму надійшли такі предмети: Її Імператорська Ве-
личність Олександра Федорівна пожертвувала плащаницю 
на гробницю. Її Величність Государиня Імператриця Марія 
Федорівна - святе Євангеліє на головний престол, їх Імпера-
торська Високість великий князь Михайло Олександрович 
- головний мармуровий престол, велика княгиня Єлизавета 
Федорівна - білий муаровий одяг, великий князь Павло Олек-
сандрович - срібну визолочену дарохранильницю, великий 
князь Микола Михайлович - два прапори-хоругви та наміс-
ний кліросний кіот з мармуру з образом Федорівської Божої 
Матері, великий князь Кирило Володимирович — великий 
іконний ставник, принц Олександр Петрович Ольденбург-
ський пожертвував напрестольний хрест, духовними осо-
бами, зокрема, митрополитом Володимиром - образ Спаса 
Нерукотворного, митрополитом Флавіаном - напрестольне 
святе Євангеліє, архієпископом Курським Стефаном — слу-
жебник. Приватними особами зроблено такі пожертвуван-
ня: Н.В. Терещенко - головний мармуровий іконостас, О.Н. 
Терещенко - два малих для бокових приділів мармурового 
іконостасу, Є.М. Терещенко - повний набір дзвонів, Ф.С. Те-
рещенко — запрестольний образ “Таємної вечері”, місцевим 
землевласником А. А. Курдюмовим - велике панікадило, 
О.Н. Терещенко - чотири місцевих ставники, селянкою Га-
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лайдою - велике напрестольне Євангеліє, М.П. Шостаковим 
- срібна риза для притчу, службовцями маєтку “Леонтіївка” 
- семисвічник з хрестами, садівником маєтку Констянтино-
вим - образ святителя Миколи Чудотворця,  селянами Попо-
вої Слободи - образи св. Князя Михайла Тверського та св. 
Князя Володимира, буринськими поміщиками В.В. та Л.Д. 
Павловими - напівмісний ставник, підрядчиком Насєдкі-
ним, що будував храм - мале панікадило. Решту предметів 
церковної утварі, а також мармурові дошки, килими та інше 
пожертвувані Н.Ф. та В.В. Муравйовими-Апостолами.

Грошові пожертвування на храм, окрім 23 492 крб., зі-
брані селянами с. Попова Слобода, з пожертвуваними Госу-
дарем Імператором 10 тисяч крб. та з доданою церковною 
сумою храму 9 452 крб. становили капітал в 64 044 крб.  Вся 
побудова храму досягла суми вище 133 тисяч карбованців. 
Суму, якої не вистачало, було поповнено місцевими землев-
ласниками.

Завершений храм своєю величчю став окрасою навко-
лишнього землеробського району.

Джерело:

1.Капітоненко О.М. і Сіліверстова О.О., «Поповослобідська Тро-
їцька церква та її кредитори»// Суми,  « Видавничий будинок «Ел-
лада», 2013.

g
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Буринчанка –королева академічного співу

Буринська земля дала неповтор-
ні таланти акторів. Серед них: Раїса 
Самсонівна Колесник.   1967 року удо-
стоєна звання заслуженої артистки 
УРСР, народна артистка Української 
РСР (1972 р.), українська оперна, ка-
мерна співачка (лірико-колоратурне 
сопрано),  професор Донецької му-
зичної академії. Нагороджена ордена-
ми: «Трудового Червоного  Прапора», 
«Знак Пошани», Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ради України. 
Депутат Верховної ради УРСР 9 і 10 скликань.

Раїса Самсонівна народилася 8 лютого 1939 року в мі-
сті Буринь Сумської 
області.  Як вона зга-
дує: « Народилася я 
у трудовій родині, у 
казково-мальовни-
чому стародавньому 
містечку, якому по-
над шістсот років, 
розташованому на 
самісінькому краю 
«дикого поля» -  на 
крутому березі р. 

Чаша». Будиночок, де вона народилася і провела  своє ди-
тинство та шкільні роки, і досі зберігся. Сталося так, що цей 
будинок по вул. Шевченка, 45 в м. Буринь перекупив батько 
автора і проживав в ньому  протягом 12 років.  Нині -  вже 
інший господар цього будинку.

 Раїса Самсонівна з великою любов’ю і повагою згадує 
свою матусю Олександру Григорівну, тата - Самсона Степа-
новича, старшого брата Віталія.
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«У тяжкі хвилини мого життя я завжди звіряюся з тобою, 
моя ніжна і свята мамо. Я завжди пишаюся своїм батьком. 
Батькова рідня мешкала на хуторі Шилівка (нині -  вул. Чер-
вонго прапора, Суворова, Чубаря)», - говорить Раїса Самсо-
нівна. На Буринщині щиро шанують свою землячку. 

У центральній районній бібліотеці було проведено мис-
тецьку годину «І я цю пісню людям понесу», присвячену 
75-річчю від дня народження  Раїси Самсонівни Колесник. 
На заході були присутні її  друзі, однокласники,  працівники 
бібліотеки.                                                                                                                              

Бібліотекар Наталія Падалко розповіла про життєвий і 
творчий шлях співачки. Зокрема, «На конкурсі самодіяль-
ності її талант розгледів Григорій Верьовка, після чого, не 
знаючи нотної грамоти, була прийнята в Київську консерва-
торію імені П.Чайковського.                                                                                                                               

По закінченні Київської державної консерваторії імені Чай-
ковського, в 1963 році, вона пов’язала свою долю з Донецьком. 
Працювала в театрі опери і балету, де виконувала провідні арії 
– Наталки в опері „Наталка-Полтавка” Лисенка, Єлезавети в 
„Ярославі Мудрому” Мейтуса, Віолети у „Травіаті” Верді.

Раїса Самсонівна згадує: «Мені пощастило співати у 
спектаклі «Риголетто» Дж. Верді партію Джильди з таки-
ми видатними співаками, як Анатолій Солов’яненко, Юрій 
Гуляєв, Микола Манойло, Віктор Терехов, Олексій Іванов, 
Петро Ончул, Валентин Землянський, Віктор Курін, Юрій 
Косенко. Це була справжня радість зустрічі. І я вдячна долі, 
що вони були в моєму житті. Співати з такими партнера-

ми — то було велике 
щастя».                                                                                                                     

Наша землячка – 
професор Донецької 
консерваторії імені 
С. Прокоф’єва, завід-
увачка кафедри ака-
пельного співу. Всі 
разом прослухали ві-
деозаписи концертів  
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артистки та познайомилися з книжковою виставкою «У ча-
рівному полоні мелодій». 

Спогадами про Раїсу Колесник  та її перебування на Бу-
рищині поділилися:  Віктор Гагін, Валентина Бондаренко, 
Людмила Коробкова та ін. Зокрема, Віктор Гагін розповів: 
«У  книзі Григорія Штейна  «Голос віддаю людям» Раїса 
Самсонівна згадує про своє дитинство та юні роки на Бу-
ринщині: «До школи пішла першого вересня 1946 року. 

Навчання в старших классах - 8-10 -  було платним. Бать-
ки оплачували моє навчання по сто п’ятдесят карбованців 
на рік. І вчителі чесно відпрацьовували ці гроші, перш за 
все, дбали про міцні знання своїх учнів. Вони, начебто ті 
професіонали-проектанти, проектували майбутнє своїх ви-
хованців, постійно вчилися самі і дітей привчали вчитися 
все життя. 

Шкільні роки пробігли, як та швидкоплинна річечка. Десь 
у шостому класі у нашій школі створили музичний гурток. 
Однією з перших я почала вчитися грати на гітарі, з вели-
ким задоволенням і натхненням співала у шкільному хорі. 
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Взагалі, в селі всі співають, та й нікого тим співом не зди-
вуєш, але ще дівчиною «виводчицею» була я. Мене так і на-
зивали старі люди: «Оце Раїчка Колесникова — наша перша 
«виводчиця», або «Ось Раїчка наша Колесникова — наша 
перша виводчиця прийде, і ми почнемо співати». Пам’ятаю, 
у мене голос вирвався, як вулкан, а в 17-18 років він прорі-
зався у мене вже остаточно. На моє щастя, тоді в школі вчи-
телем співів була Капітоненко Катерина Іванівна. Це була 
насправді, як тоді говорили, вчителька від Бога. Я не знаю, 
що сталося б зі мною у подальшому житті, якби мене не 
запримітила вона, якби не звернула на мене увагу Катерина 
Іванівна. Це саме вона запросила мене до сільського клубу 
співати».  

Звідки у неї дар співу? – Можливо, ці коріння сягають в 
родові? – згадує Раїса Самсонівна.  Мій дід Григорій пре-
красно співав, був регентом в церкві, тітка теж мала чудовий 
голос, співала в півчій.  Мама також чудово співала і укра-
їнські, і російські народні пісні. А голос який мала!  Він був 
ніжно-ніжно оксамитовий».  

Ось як випало їй щастя зустрітися з Григорієм Верьов-
кою.

«Десь у дев’ятому класі я почала виділятися як співачка. 
Завдяки її зусиллям у тисяча дев’ятсот п’ятдесят шостому 
році я взяла участь у районному огляді художньої самоді-
яльності і зайняла перше місце, а згодом — з обласного ог-
ляду художньої самодіяльності я потрапила  на Республікан-
ський, де мене помітив представник хору імені Верьовки. 
Він запропонував мені приїхати до Сум, де мав бути присут-
ній сам Григорій Гурійович Верьовка. Про це я знала. Але 
не можу передати, як я пережила. Чекала цієї зустрічі кожну 
мить, кожну хвилину. Я вже навіть вирішила, що про мене 
забули.

Від переживань хотілося плакати, врешті-решт прибігає 
до мене у кімнату моя подруга стривожена  і каже: «Мене 
попросили передати, що завтра о десятій годині ранку на 
тебе чекає сам Григорій Гурійович Верьовка, він призна-
чив твоє прослуховування на десяту годину ранку в малому 
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залі театру імені М.С.Щепкіна». Я ніколи не забуду, як він 
уважно слухав мій спів. Він начебто повторюв за мною кож-
ну ноту. Я співала українські народні пісні «Ой казала мені 
мати», «Дощик». Я сама відчувала, що співаю чудово. Після 
прослуховування Григорій Гурійович сказав: «Я можу Вас 
зараз узяти на роботу. Але не маю права, бо Вам треба спо-
чатку їхати вступати до консерваторії». І я вирішила їхати 
до Київської консерваторії».          

«Я не могла навіть збагнути, що зумію вступити до Ки-
ївської консерваторії. Але знову-таки мрія стати співачкою, 
бути артисткою (молодість і весна — незрівнянна пора люд-
ського буття), додали мені сили і впевненості. Мрія дала 
мені крила. Мене взяли на другий підготовчий курс за во-
кальними даними», - згадує Раїса Колесник.     

Навчаючись в консерваторії, під час канікул обов’язково 
зустрічалась зі шкільними друзями, учнями рідної школи. 
Ця світлина зберігається у шкільної подруги Раїси Самсо-
нівни  - Валентини Миколаївни Криводід (Зьоменко), яка 
проживала на одній вулиці з нею.   

Як згадує Раїса Самсонівна, в 1963 році на той час дирек-
тор Донецького театру опери і балету Леонід Васильович 
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Каширський забрав її з випускного екзамену в Київській 
консерваторії. Він увесь час опікував мене, ставився до мене 
дуже добре, був уважним.

У театрі мене поважали як ведучу співачку, як людину, 
що завжди прагнула прийти людям на допомогу. Будучи 
парторгом театру, займаючи численні громадські посади — 
від депутата Донецької міської ради до депутата Верховної 
Ради УРСР, від члена міськкому партії до обкому партії, — я 
зустрічалася з людськими  радостями і бідами.       

До мене йшли люди за порадою і за допомогою. Але 
зрозуміло, що не всім це було до вподоби і до душі. Були 
люди, які пишалися мною як представницею нашого театру 
в таких вищих ешелонах влади, а були й такі, які не могли 
пережити мої успіхи і мій авторитет. Я ніколи не носила в 
душі образу на людей за всі їх погані вчинки, а глибоко була 
переконана в тому, що розумні люди розберуться, де правда, 
а де -  кривда.  

Пам’ятаю, як перший раз перед обранням мене до Вер-
ховної ради прийшов на мене крамольний анонімний лист. 
Мене викликав до себе в кабінет один із керівників театру і з 
презирством сказав: «А ви думаєте, що я не хотів би носити 
цей значок?» Я подивилася на ту людину з голови до ніг і 



139

Віктор Гагін '
нічого не відповіла. Мені було боляче і прикро, що серед нас 
є такі люди в мистецтві та ще й керівники.

«Раїса Самсонівна, працюючи в Донецькому театрі опери 
і балету, неодноразово відвідувала рідну Буринь, і обов’яз-
ково виступала з творчим концертом для буринців в район-
ному Будинку культури. Під час цих візитів (1966 і 1977 
років) автор, на той час працював  завідуючим відділом 
культури райвиконкому, неодноразово зустрічався з Раїсою 
Самсонівною. 

У 1966 році під час її перебування у відпустці у батьків 
автор разом з Першим секретарем Буринського райкому 
комсомолу Володимиром Калантаєм запросили Раїсу Сам-
сонівну на її сольний концерт в місті. Вона без вагань пого-
дилась.  

В переповненій залі районного Будику культури відбула-
ся зустріч Раїси Самсонівни з земляками, на якій вона поло-
нила присутніх своїм чарівним співом.   

На наше запрошення  вона брала участь у звітному кон-
церті Буринського району в м. Суми 1977 року. Творчий 
концерт проходив в міському парку культури. Було багато 
сумчан. Вона виконала романс «Соловей» О.О. Аляб’єва на 
слова поета О.О. Дельвіга. Романс написаний у стилі ро-
сійських народних пісень – і віршовано, і музично. І навіть 
образ солов’я вказує на це. У російській народній ліриці со-
ловей - вільна пташка, друг, вірний крилатий посол, символ 
ласкавості і ніжності.

Після виконання романсу, яке відлунням прокотилося по 
всьому парку,   серед присутніх зірвалася хвиля аплодисмен-
тів і овацій «на біс». Сталося так, що ведучий не оголосив, 
що Раїса Самсонівна - оперна камерна співачка Донецько-
го театру опери і балету. Керівницво області зацікавилось 
нею і запросило працювати в Сумській обласній філармонії.   
Цей чарівний спів назавжди залишиться у відчутті автора.  

Раїса Самсонівна  побувала на гастролях в таких країнах: 
Югославія – 1962 р., Фінляндія – 1963 р., Румунія – 1964 р., 
1980 р., Німеччина – 1967 р., 1974 р.,1977 р., Польща – 1972 
р., Англія – 1984 р. Про Раїсу Колесник написано в пресі 
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більше 40 статей і рецензій, 8 творчих портретів -  в газетах 
і журналах.

Раїса  Колесник говорила, що їй не хотілося залишати 
театр – це болючий момент у її житті. « З моїми творчими 
можливостями я 
могла працюва-
ти ще довго. На 
мене дуже вели-
кий вплив мала 
загибель Вален-
тина в Афганіс-
тані (син мого 
чоловіка)», - го-
ворить вона.

Працюючи в 
Донецькій му-
зичній академії 
імені С.С. Прокоф’єва викладачем, завідуючою кафедри, 
вона вкладає всю душу,  вміння та майстерність,  багатю-
щий досвід оперної співачки, все те найкраще, що взяла від 
своїх незабутніх Учителів, у викладання теорії співу студен-
там. У неї - десятки талановитих випускників.   

Звертаючись до своїх студентів, Раїса Самсонівна гово-



141

Віктор Гагін '
рить:  «Мені дуже хочеться, щоб Ви, мої юні колеги, гово-
рили: «Я вчилася в класі професора Колесник Раїси Сам-
сонівни», як я говорила у свій час з великою гордістю  і 
пошаною: «Я вчилася вокалу у професора Марії Едуардівни 
Донець-Тесейєр». У мій дім прийшла осінь. Але не та осінь, 
яка золотим листопадом віщує, що скоро прийде холодна 
зима, а та осінь, що віщує світлу весну життя, і яка окропить 
прекрасну землю, де я народилася,  життєдайним дощем на-
дії і сподівань, твердої віри в світле майбутнє моїх нащадків 
на справді оновленій Землі…».                                                                 

Джерела:

Гагін В.І., Власний архів.

g
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Талантами наділена буринська земля

Не всім щастить зустрітися з гарними людьми. А мені 
це вдалося. Хочеться частіше їх бачити, вітатися, говорити 
з ними. Справжні люди не кричать, б’ючи себе у груди, а 
просто роблять добро, вони сповнені любові і щирості, від 
них віє теплом. Таких людей -  багато, вони є у кожному 
селі, районі, на кожній вулиці, і кожний робить свою хорошу 
справу.

     Я просто закохана у чу-
дову людину - Фастівця Гри-
горія Федоровича. Я не поми-
люся, назвавши його великим 
письменником нашого краю, бо 
його твори щирі, відверті, а дій-
ові особи повістей - живі люди. 
Якщо почнеш читати оповідан-
ня, то нізащо не закриєш книгу, 
доки не перегорнеш останню 
сторінку. Та й не тільки в його 
літературних творах справа, це 
-  справжній друг і товариш по 
життю. Ви ж читали його стат-
тю про Назаренка Марка Іва-
новича? Ну, слів немає, відразу 
вимальовується образ Марка 
Івановича молодого, скоромов-

ного, жартівливого,  з народним гумором і приказками. Він 
колись проживав у м. Буринь.

      А який Григорій Федорович батько, дідусь - з великої 
літери. До пари йому й дружина Галина Михайлівна, вони 
доповнюють один одного. 

Їх сім’я гармонійна. Щастя Вам, хороші люди! 
Є ще один чудовий земляк — Віктор Макарович Осадчий. 
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Простий, добрий, ніби трішки мовчазний і дуже скромний, а 
ось слова його дотепні, хитрі та влучні, а вже гумористичні вір-
ші так і рвуться з його вуст. Його збірки “Дві цариці” та “Рід-
не” — мої настільні книги, я їх читала із захопленням, і смія-
лася, і плакала, вони не можуть залишити людину байдужою. 
Безумовно,  презентація збірки “Рідне” у столичному Будинку 
письменників України -  в Українському домі літераторів — це 
велике досягнення Буринщини, що викликає почуття величі та 

гордості за таланти, які 
є на наших теренах.     

Спасибі, Вікторе 
Макаровичу, гумор 
Ваш непереверше-
ний. Деякі вірші я на-
віть сама собі цитую. 
З роси Вам і води, від 
сьогодні й назавжди.

А ще хочу розпові-
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сти про Віктора Івановича Гагіна. Він є краєзнавець, який 
доніс до жителів міста історію родоводу Буринського райо-
ну. З ним приємно зустрітися, бо його тихий, переконливий 
говір, вкарбовує у пам’ять все те, що він знайшов в архівах, 
а це - велика праця. Я схиляю голову перед цим чоловіком, 
бо він -  знавець, і ці знання несе нам, жителям району. Я 

горджуся Вами, 
Вікторе Івановичу. 

Лариса Фе-
дорівна Браташ 
за професією 
лікар-лаборант, а за 
покликанням - пое-
теса. В її віршах - я 
живу. Коли отри-
мую районку, од-
разу очі шукають, 
чи немає якогось 
новенького твору 
Лариси Федорівни. 

Вона -  талант від народження. Пише так, ніби це я іду тими 
стежками, бачу хати біленькі, як сади квітнуть, калину під 
вікном, топчу роси босими ногами. А як відтворені повоєн-
ні роки. Це все таке близьке і ніби про мене. Я щиро вдяч-
на за талант, люба Ларисо Федорівно. Нехай народжуються 
нові вірші. Я чекаю їх з нетерпінням.

     Я знаю ще багато імен чудових людей різних професій. 
Шановні читачі, давайте порадіємо за наших земляків, бо 
вони -  окраса рідного краю, вони прославляють його своїми 
талантами.

Джерела:

1.Тетяна ТИМЧЕНКО, м.Буринь. Газета «Рідний край» 19 берез-
ня 2014 року № 21.
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Віктор Осадчий – поет-лірик, поет- гуморист

Віктор Макарович ОСАДЧИЙ народився 14 жовтня 1946 
року в селі Чернеча Слобода Буринського району Сумської 
області в сім’ї службовців. 

У 1964 році, одразу ж після закінчення Чернечослобід-
ської середньої школи, вступив до Сумського державного 
педагогічного інституту імені А.С.Макаренка, який закін-
чив аж в 1973 році, встигнувши за цей час відслужити у вій-
ську з 1968 по 1970 рік.

Трудова педагогічна діяльність пройшла на Буринщині, 
зокрема, в селі Бурики, де він пропрацював понад 25 років 
директором школи -  до виходу на пенсію.

Писав вірші з дитячих літ, але публікувати їх (здебільшо-
го це були гуморески) почав лише в 40-річному віці в Бу-
ринській районній газеті «Рідний край» у 1989 році.

У 1993 році спільно з поетом, письменником Іваном Жит-
ником видав першу збірку віршів під назвою «Бистрина», 
яка отримала високу оцінку в літературних колах Сумщини.

Почав регулярно друкуватися в республіканських, облас-
них та районних періодичних виданнях і навіть в журналі 
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«Перець». Його вірші були опубліковані в альманахах: «Зер-
на», «Елегія», «Слобожанщина» та «Каштановий дім».                                                                   

У 2008 році побачила світ збірка його поезій «Дві цари-
ці», в якій він зарекомендував себе зрілим майстром віршо-
ваного слова.

А в травні 2013 року у київському видавництві «Укра-
їнський письменник», за фінансової підтримки подружжя 
Оксани та Василя Кривобоків, а особливо Василя Якови-
ча Кривобока, родове коріння якого походить з Успенки, 
вийшла друком книга Віктора Осадчого «Рідне».

Упорядником і редактором книги, а також автором вступ-
ної статті став відомий український поет і письменник Ми-
кола Семенович Гриценко. 

Художнє оформлення цього видання виконав відомий ху-
дожник-графік, наш земляк з Успенки, Микола Михайлович 
Бондаренко.

Книга одразу ж була презентована як на Буринщині, так 
і на Лебединщині та на Недригайлівщині.  А 6 листопада 
2013 року за ініціативи Миколи Гриценка презентація збір-
ки поезій нашого земляка Віктора Осадчого «Рідне» відбу-
лася в Національній Спілці письменників України, в Київ-
ському Будинку літераторів.

Відрадно, що вітати Віктора Макаровича до Києва приїха-
ли  земляки. У складі буринської делегації захід відвідали: го-

лова районної 
ради Григорій 
Нікітченко, ху-
дожник Микола 
Бондаренко, ди-
ректор районно-
го музею Мико-
ла Кононенко, 
п и с ь м е н н и к 
Григорій Фасті-
вець, а також ре-
дактор районної 
газети «Рідний 
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край» Людмила Мазнова.   Будинок письменників України 
зустрів гостей по-товариськи дружньо, було цікаво пройтися 
коридорами, які пам’ятають кроки багатьох видатних україн-
ських майстрів літератури. На презентацію зібралися відомі 
поети і письменники, творча інтелігенція столиці.

Відкриваючи захід, Микола Гриценко, радо вітаючи усіх 
присутніх, зазначив, що шанувальники поезії мають уні-
кальну нагоду поспілкуватися з самобутнім талантом.

- Ті вірші, які пише Віктор Осадчий, я б назвав екологіч-
но чистим продуктом, - підібрав влучне порівняння впоряд-
ник книги, — бо без штукарства, відчувається справжнє, що 
є в людини...

Віктор Макарович щиро дякував усім за підтримку, за те, 
що завдяки подружжю Василя та Оксани Кривобоків вдало-
ся «Рідне»  віддати людям, щоби і у них було по слову, по 
рядку, по віршу...

-  Для мене велика честь -  презентувати книгу у залі, де 
представляли свої дітища відомі українські митці - Корній-
чук, Воронько, Тичина і багато інших, — не без хвилювання 
говорив поет.

Лауреат премій ім. П.Усенка та ім. І.Огієнка  Юрій Буряк 
зробив акцент на тому, що така книга варта десятьох, в яких 
часом концептуально вибудована форма підмінює зміст, а 
говорити так соковито, віртуозно, іронічно, а коли й з сар-
казмом, дано не кожному.

- Минуло вже кілька місяців, як «Рідне» побачило світ, 
— говорив Василь Кривобок, — і цей час підтвердив, що 
справді зробили хорошу справу. І я щиро радий за свого зем-
ляка Віктора Осадчого, що його поезія тривожить душу і 
примушує напружуватися розум, спонукає до мислення. А 
це зараз для всіх нас надзвичайно важливо.

Григорій Нікітченко у своєму виступі зазначив, що така 
подія, як презентація книги буринця в Будинку письменни-
ків України, є значною віхою в історії району. Це не може не 
радувати тих, хто любить свій край.                        

Присутні на вечорі-презентації хотіли сказати добре сло-
во, висловити і критичні зауваження автору. 
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Упорядником книги виступив відомий український поет 
і письменник Микола Гриценко, який також вшанував 
Віктора Осадчого привітаннями з нагоди виходу у світ такої 
чудової поетичної збірки. 

Микола Бондаренко любить розповідати, як одного разу 
в Успенській сільській бібліотеці він виявив одну з книг 
поета, яка була настільки зачитаною і пошарпаною, що ху-
дожник з радістю віддав свій, більш новий на вигляд,  при-
мірник. А все заради того, щоб ніщо не заважало землякам 
насолоджуватися поетичним словом Віктора Осадчого, що, 
як і добре вино, з роками стає все кращим, витонченішим і 
сприймається кожного разу по-новому.

Через рік після виходу книги «Рідне», 20 червня 2014 
року,  В.Осадчий, в рамках міжрегіонального проекту «Сум-
щина творча. Культура та мистецтво», презентував цю кни-
гу в м. Суми, в Сумській муніципальній галереї. Інтерес до 
книги не згас. На презентацію прийшло багато небайдужих 
до поезії людей, які захоплюються творчістю Віктора Осад-
чого. Член Національної Спілки письменників, поет Андрій 
Поляков з цього приводу у Facebook писав так: «Если не-
сколькими словами – было здорово!!! Полный зал!!! Настро-
ение – отличное!!! Поэт порадовал всех замечательными 
стихами и профессиональным чтением!!!»

Фото1. 
К и ї в , 

Національ-
на Спілка 
письменни-
ків України. 
За столом:     
В.Осадчий, 
М.Грицен-
ко. Висту-
пає Василь 
Кривобок.
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Фото2. 

Суми, му-
ніципальна 
галерея. На 
п р е з е н т а -
ції книги 
В.Осадчого

Спішіть любить

Спішіть любить!
Бо тінь життя минає
І, може, за хвилину, або дві
Ми зникнемо, як все завжди зникає –
І нас ніхто не знайде у пітьмі!

Спішіть любить!
Бо час так швидко плине.
Цей час, мов чорний ворон уночі,
Стріляє щохвилини нам у спину
І плаче п’яним другом на плечі.

Спішіть любить!
Бо, може, нас не стане.
Спішіть любить, бо щастя не знайти.
Спішіть любить!
Бо, може, це востаннє –
Востаннє в цьому клятому житті!

Джерела:

1. Гагін В.І., Власний архів.                   
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Іван Житник – журналіст, письменник, поет

Іван Олександро-
вич Житник – один із 
професійних літерато-
рів Буринщини, твори 
якого визнаються дале-
ко за межами Буринщи-
ни, навіть України.

Адже його опові-
дання, новели, романи, 
поетичні рядки призна-
чені для широкого кола 
читачів, які захоплю-
ються творчим дороб-
ком автора, гідно поці-
новуючи його.

Проте, щоб знайти 
ключ до розуміння мис-
тецьких доробків Іва-
на Житника, потрібно 
бути не лише справж-

нім шанувальником літератури, але й мати багатий життє-
вий досвід.     

Адже у своїй творчості цей митець слова торкається од-
вічних людських проблем – кохання і ненависті, відданості 
і зради, правди та кривди. Добро в оповіданнях письмен-
ника у більшості випадків перемагає зло, як і належить у 
гуманістичному суспільстві. Так, читаючи новелу «Крик 
згорьованого серця», можна і радіти, і плакати – радіти з 
того, що батько, який так завинив перед коханою дружиною 
й дітьми, все ж таки повернувся до сім’ї, а зронити сльозу 
можна за нещасну Ірину, якій довелося без підтримки чоло-
віка виховати двох дітей, та й стільки пробачити їх батьку, 
що її скронь передчасно торкнулася сивина. У цій новелі 
навіть є символ їх майбутнього сімейного щастя, яке вреш-
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ті має настати після стількох страждань, - це дуб, посадже-
ний руками Артура, батька сина й доньки. Дерево немовби 
запевняє його, що він поверне сина, який все ще не може 
пробачити Артурові колишніх образ. Загалом, фінал новели 
налаштовує читача на позитивний настрій – мотив всепро-
щення, такий характерний для нашої слов’янської традиції, 
є домінантним у цьому творі.

Мотив багатостраждальної жіночої долі виявляється 
практично в кожному прозовому творі Івана Житника. Дуже 
показовим у цьому плані є новела «Три плакучі верби». Як і 
в першому творі, в ній зустрічаємо доволі алегоричний сим-
вол – три плакучі верби, які плачуть і радіють разом з голов-
ною героїнею твору. Маринка вийшла заміж з примусу бать-
ка, але була дуже нещасливою у шлюбі – постійно терпіла 
побої та зневагу від чоловіка, який більше шанував чарку, 
аніж молоду дружину. Врешті нелюб зробив Маринку калі-
кою. Але не дали їй впасти у відчай маленький син Тарасик 
та перше кохання дівчини - Сашко Горленко. У цій новелі, 
як і в багатьох інших, трагедія переплітається зі значним за-
рядом оптимізму, який простежується уже у розв’язці тво-
ру. Не менш справедливим висновком, який можна зробити, 
проаналізувавши творчість Івана Житника, є те, що кожна 
людина має право на земне щастя.

Проте, не лише прозові твори мають місце у творчому 
доробку Івана Житника. Не менший шарм можна знайти і в 
його поезії. Скажімо, у таких рядках:

«Душа поета –
від краси.
Коли у тихому
серпанку
торкаюсь
чистої роси, -
Блукаю я у ній
до ранку.
Коли в зеленому
саду
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Вдихаю запах 
із троянди,
вірші у серці
віднайду,
зірки складаючи
в гірлянди…»

Цей вірш викликає зачарування тихою зоряною ніччю, 
коли і дерева, і квіти, і трави дихають ніжним ароматом, від-
криваючи свої таємниці.

В усіх творах митця слова простежується відданість од-
вічним людським цінностям, замилування красою рідного 
краю. 

Цей вірш викликає зачарування тихою зоряною ніччю, 
коли і дерева, і квіти, і трави дихають ніжним ароматом, від-
криваючи свої таємниці.

В усіх творах митця слова простежується відданість од-
вічним людським цінностям, замилування красою рідного 
краю. 

Коротко про автора

Іван Житник народився 18 червня 1956 року в смт Терни 
Недригайлівського району. Після закінчення Полтавського 
сільськогосподарського інституту працював зооінженером у 
тернівському колгоспі, потім завідував відділом Недригай-
лівської районної газети «Голос Посулля».

Майже шість років був редактором газети «Рідний край» 
(м. Буринь).

Працював власкором обласної газети «Сумщина», на-
чальником Буринського вузла зв’язку, начальником відділу 
культури і туризму РДА, завідуючим відділом газети «Пу-
тивльські відомості».

Іван Олександрович – член Національної Спілки журна-
лістів України. 

Автор книг: «Бистрина» (1993), «Чорні павуки» (1997), 
«Біль» (1998), «Серцебиття» у співавторстві з Наталею 
Брек (2002), «Задзеркалля» (2010), «Задзеркалля - 2» (2012), 



153

Віктор Гагін '
автор та упорядник літературно-публіцистичних альманахів 
«Елегія» (2004) та «Елегія - 2» (2014). Також друкувався в 
колективних збірниках: «Голодомор на Сумщині. 1932 - 1933» 
(1993), альманасі літераторів Сумщини «Слобожанщина» 
(1999), альманасі «Буринь 2002» (2002), збірниках: «Через 
віки та епохи: нариси з історії смт Терни» (автор і упорядник 
А.Лісний, 2005), «Україна -1933. Кулінарна книга. Пам’ять 
людська» (автор і упорядник М.Бондаренко, 2008), «Пам’ять 
і доля афганської війни (за ред. І. Пономаренко, 2009) та 
«Духовний світ Буринщини від давнини до сьогодення» 
(автор і упорядник В.Гагін, 2010), співавтор книги «Історії 
з життя» (2013).

Автор понад 50 текстів до пісень, віршів-лауреатів 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 

Пісня «Місто на Пслі» (композитор Василь Салогубов) 
звучала у фінальній частині (з відеофільмом про м. 
Суми)  заключного концерту «Таланти твої, Сумщино!» в  
Національному палаці «Україна»  (м. Київ). Пісня зайняла 
друге місце на конкурсі «Місто моє»  (м. Суми). 

Автор текстів пісень (композитор Володимир Прихожай) 
для співачки Алли Волкової (м.Суми) – переможниці 
Всеукраїнського конкурсу «Пісня року».

Автор текстів пісень для тріо «Любисток» (м. Конотоп). 
Один із переможців конкурсу на кращу пісню про м. Конотоп 
(композитор Герман Соловйов).

Автор текстів пісень для ансамблю «Ярославна» - 
переможцю Всеукраїнських конкурсів та фестивалів (м. 
Путивль).

Організатор та засновник літературно - мистецького 
центру «Світлиця»  (м.Буринь). 

Книги: «Бистрина»,  «Біль», «Чорні павуки», «Серцебиття» 
та «Задзеркалля» зберігаються  в літературних фондах 
Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (м. 
Київ). 

Книга «Задзеркалля» експонувалася на виставці в «Залі 
нових надходжень» разом з такими книгами – І.Багряний 
«Тигролови», Леся Українка «Вірші та поеми», Іван 
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Франко «Захар Беркут», П.Прокопович «Вибрані твори» в  
Національній парламентській бібліотеці ( м. Київ).

Книга «Задзеркалля - 2» вийшла в 2013 році у видавництві 
«Ярославна» (м.Суми).

Вірш, присвячений воїнам, які воювали в Афганістані, 
викарбуваний на плиті меморіалу «Воїнам - інтернаціона-
лістам» (м. Буринь).

Іван Житник провів понад 100 творчих зустрічей з 
колективами технікумів, коледжів та загальноосвітніх шкіл 
м. Путивль, м. Буринь, смт Недригайлів, Путивльського, 
Буринського, Недригайлівського районів.

У 1999 році відбувся творчий вечір Івана Житника  у 
Національній спілці письменників України.

За його авторства та упорядкування стало можливим 
видання літературних альманахів «Елегія» (2004) та 
«Елегія-2», у яких зібрано найкращі мистецькі доробки 
буринських авторів.

Іван Житник та ансамбль «Надія»

Іван Житник та ансамбль «Надія» нагороджені диплома-
ми за вагомий доробок у літературно-мистецьке надбання 
Сумщини.

У Сумській обласній філармонії  вперше відбувся твор-
чий вечір поетів-піснярів та композиторів Сумщини «Мис-

Аматорський ансамбль Буринського районного Будинку 
культури «Надія»
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тецькі крила Сумщини»… Фестиваль присвячений 75-річ-
чю утворення Сумської області.

«Творча зустріч відбувається у дні найбільшого христи-
янського свята Пасхи, в час, коли збирається разом уся ро-
дина, щоб помолитися за  мир і добробут, щоб відчути всю 
силу родового коріння, що тримає нас на цій землі», - під-
креслила Олена Мельник, начальник управління культури і 
туризму, національностей та релігій Сумської обласної дер-
жавної адміністрації.

У фойє філармонії було розташовано виставки друкова-
них видань самодіяльних авторів Сумщини, а також зразки 
пасхальної випічки учасників заходу.

Пісенні мелодії на слова майстрів поетичного слова, які 
були присутні в залі, чарували серця та душі глядачів, котрі 
вщент заповнили залу.

І пісні, які прозвучали у виконанні понад 20 аматорських 
колективів і співаків сумського, щедрого на таланти, краю, 
як гімн любові до рідної землі та світлого і чистого кохання, 
віддзеркалювали нашу сучасність на творчому вечорі «Мис-
тецькі крила Сумщини».

Буринщину представили народний самодіяльний ан-
самбль «Надія» районного будинку культури під керівниц-
твом Лариси Устинової та поет Іван Житник.

У виконанні жіночого колективу прозвучала пісня на сло-
ва Івана Житника «Синій вечір». Музику до неї написав Ва-
силь Салогубов, на жаль, який уже відійшов у інший світ.

Пісня отримала безліч оплесків від вдячних глядачів.
Іван Житник нагороджений Дипломом за пропаганду, 

збереження кращих зразків літературного надбання Сумщи-
ни.

Ансамбль «Надію» нагородили за вагомий доробок у роз-
витку творчого мистецтва Сумської області.

Є також сподівання, що нинішнє мистецьке дійство пе-
реросте в традиційне, і ще більше розширить у подальшому 
творче коло талановитих поетів, композиторів та виконавців 
сумського краю.
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Іван ЖИТНИК - переможець всеукраїнського 
конкурсу життєвих історій 

Іван Олександрович Житник – один із професійних літе-
раторів Буринщини, твори якого визнаються далеко за ме-
жами Буринщини і  навіть України.

У Львові вийшла друком книга «Історії з життя». До збір-
ки увійшли твори переможців Всеукраїнського конкурсу 
життєвих історій, який тривав протягом 2012 року.

Почесне місце у збірці посідають твори письменника, 
члена Національної Спілки журналістів України Івана Жит-
ника.

Новели митця  «Яблука на снігу», «Щастя, яке украли» 
та «Великий слон» отримали найбільше голосів журі Всеу-
країнського конкурсу життєвих історій та читачів всеукраїн-
ської газети «Життя».

Видавнича група «Життя» (м. Львів, створили юридичні 
та фізичні особи у 2003 році) підбила результати конкурсу 
життєвих історій, який тривав протягом 2012 року: 

«Визначити переможців приємно, але дуже нелегко. Усі-
єю редакцією ми декілька разів перегортали підшивку, по-
тім - листи від читачів і перечитували книгу записів, куди 
занотовували відгуки тих, хто телефонував нам. І спереча-
лись. Сперечались, майже як судді на «Х - факторі», врешті 
вирішили голосувати і…порушили правила. Адже за умова-
ми конкурсу переможець у конкурсі історій має бути один, 
але редакція вирішила нагородити трьох дописувачів.

Отож переможцями конкурсу життєвих історій стали:
Іван ЖИТНИК, м.Буринь, Сумська область.
Ольга РОШ, м.Львів.
Микола СНАГОВСЬКИЙ, м.Харків».

Джерела:

1. Гагін В.І., Власний архів
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Віктор Звагельський досліджує 

історію Буринського краю 

Останнім часом у буринців все більше проявляється інтерес 
до вивчення історії Буринщини і, зокрема, Бурині, яка до цього 
часу не розкрита. З цією метою за ініціативи В.М. Осадчого, відо-
мого місцевого поета, 30 січня 2013 року в Бурині на черговому 
засіданні краєзнавчого клубу «Буриніка» відбулася зустріч краєз-
навців району з Віктором Борисовичем Звагельським – старшим 
науковим співробітником, доцентом кафедри історії Сумського 
державного університету, кандидатом філологічних наук, профе-
сором російської академії природознавства, почесним краєзнав-
цем України.

В.М. Осадчий  давно підтримує тісні творчі стосунки з 
Вікторм Борисовичем, тож, останній з великим задоволен-
ням прийняв його пропозицію відвідати Буринь, бо Віктор 

Віктор Борисович Звагельський серед членів 
краєзнавчого клубу «Буриніка»
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Звагельський давно відстежує в інтернеті діяльність нашого 
краєзнавчого клубу.

Віктор Звагельський – відомий краєзнавець, дослідник 
минувшини  Сумського краю, лауреат премії ім. Олександра 
Лазаревського, почесний громадянин Путивля, головний 
редактор всеукраїнського наукового історичного журналу 
«Сумська старовина». Він є ініціатором створення енцикло-
педії Сумщини та головним редактором  енциклопедичного 
довідника «Сумщина в іменах». Автор книг: “Літописні мі-
ста Сумщини” (1994), “Про шлях Ігоря Сіверського” (1999). 
Публікувався у журналах: “Київ”, “Сумська старовина”, 
“Київська старовина” та інших.Лауреат Всеукраїнського 
конкурсу любительських фільмів (1989). Нагороджений 
почесною відзнакою “Конотопська берегиня” (1998), ди-
пломом та почесною відзнакою “Золота Ярославна” (2000), 
грамотою Міністерства освіти і науки України (2004). У 
2014 році доцент, в.о. завідувача кафедри мовної підготовки 
іноземних громадян Віктор Звагельський удостоєний Пре-

 На світлині: Віктор Звагельський під час розповіді 
про Буринщину.
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мії імені академіка Петра Тронька Національної спілки кра-
єзнавців України. Він є першим і поки що єдиним лауреатом 
цієї престижної премії на Сумщині.

На захід завітали не лише місцеві краєзнавці,  а й сусі-
ди буринців з Путивля й Конотопу, адже не завжди випадає 
можливість поспілкуватися з такою особистістю. 

Виникло багато дискусій, обговорень щодо дати засну-
вання Бурині, ототожнення давнього городища на околиці 
села Миколаївка з літописним містом Зартий, яке згадується 
у хроніках 1159-1160 років, та локалізацію літописного мі-
ста Бирин.

Серед численних напрямків діяльності Віктора Звагель-
ського особливе місце займають археологічні дослідження 
пам’яток різних культур на теренах Сумщини, а найпочесні-
ше місце  у своїй науковій діяльності він надає дослідженню 
епохи «Слова о полку Ігоревім».

Ним вперше в історії вітчизняного літературознавства 
була розроблена типологія перекладів видатного твору про-
тягом 70-80 років ХХ ст. на сучасні українську та російську 
мови. Особливо вагомим є внесок у дослідження істори-
ко-географічних аспектів походу Ольговичів, оспіваного у 
«Слові».

На шляху до з’ясування цих кардинальних питань дове-
лося заглибитись у різні хронологічні шари, поєднати досяг-
нення науковців з філології, історії, археології, краєзнавства 
з означеної проблематики, розробити власну концепцію до-
сліджень. Результатом копіткої праці виявилася локалізація 
кількох середньовічних шляхів (Лосицька дорога, Кончаків-
ський шлях, Поле) та переправ на середніх Сеймі (близько 
10-ти) і Сіверському Донці (33). Вченим запропоновано ло-
калізацію трьох об’єктів, що згадуються у «Слові», – Шело-
мянь, город Пліснеськ, річка Русь.

Понад  30 років В. Звагельський збирає різноманітні ма-
теріали, пов’язані зі «Словом о полку Ігоревім» (видання 
твору, наукові дослідження, переклади). Нині – це одна з 
найбільших колекцій у світі.
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Краєзнавчий фонд «Буриніка» поповнився новими виданнями,   
отриманими  в дарунок від Звагельського. Зокрема, він подарував 
власну монографію «Історична географія лівобережної України 
доби середньовіччя» (в контексті досліджень «Слова о полку Іго-
ревім») та декілька чисел часопису «Сумська старовина» .

Сергій Тупик, директор Путивльського Державного істо-
рико-культурного заповідника, подякувавши за співпрацю, 
подарував «Буриніці» підбірку газет «Місто Ярославни» за 
2011-2012 роки, де, до речі публікуються й краєзнавчі роз-
відки наших краєзнавців. 

Краєзнавець, член Національної  спілки письменників 
України, поет, головний редактор  Путивльської районної га-
зети  «Путивльські відомості», заслужений журналіст Укра-
їни Анатолій Луговський подарував бібліотеці авторський 
примірник книги «Путивльський Молченський монастир», 
що була  створена у співавторстві з протоієреєм Олексан-
дром Чурочкіним та Ігорем Гільбо.

Віктору Звагельському дуже сподобалося, що на захо-
ді зібралося чимало небайдужих дослідників історії краю, 
краєзнавців, які захоплено слухали його виступ, доповню-
вали, ставили запитання.
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Серед них: Микола Бондаренко, Віктор Гагін, Григорій 
Фастівець, Олександр Капітоненко, Анатолій Заступ, Ми-
кола Кононенко. Загалом на зустрічі звучало багато обгово-
рень цікавих історичних фактів, що вже вкотре засвідчило 
непідробний інтерес до краєзнавчої тематики. Клуб «Бу-
риніка», що вже протягом довгого часу діє при буринській 
бібліотеці, у повному складі прихильно зустрів відомого іс-
торика, виявивши сподівання на плідну співпрацю в подаль-
ших дослідженнях минувшини нашого краю.

Віктор Звагельський відвідав комунальний заклад Бу-
ринської районної ради «Буринський районний краєзнавчий 
музей». Він із задоволенням оглянув експозиції, досконалі-
ше долучився до вивчення історії Буринщини, залишив свій 
запис у музейній книзі відгуків.

У дарунок краєзнавець передав свою друковану працю 
«Історична географія лівобережної України доби середньо-
віччя» (в контексті досліджень «Слова о полку Ігоревім»).                                                                                                                                 

Джерело:
1. Гагін В.І., Власний архів.
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Виставка творів заслуженого художника Росії 
Михайла Попелюшенка

У Буринському 
районному краєз-
навчому музеї дія-
ла виставка тво-
рів заслуженого 
художника Росії 
Михайла Попелю-
шенка, присвячена 
82-му дню народ-
ження.

При підготовці цього матеріалу автор перегорнув  енци-
клопедичне видання «Сумщина в іменах» за 2003 рік, де 
серед інших відомих художників представлені уродженці 
Буринщини, такі як М. М. Бондаренко, Р.Ф. Єфименко, В.М. 
Решедько, але чомусь немає згадки про Михайла Васильо-
вича Попелюшенка, який також народився на Буринщині -  в 
селі Чернеча Слобода  - 7 квітня 1931 року.

У  1945-1951 роках  Михайло Васильович відвідував 
образотворчу студію М.Д. Бончевського в м. Суми. Після 
служби в армії у 1955 році  переїжджає до м. Магнітогорськ. 

Закінчує ху-
дожньо-графічний 
факультет Ниж-
ньотагільського 
державного педа-
гогічного інсти-
туту. З 1955 року  
по 1965 рік пра-
цював художни-
ком на ММК, а з 
1965 року по 1992 
рік викладав об-
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разотворче мистецтво в за-
гальноосвітній школі № 51 
м. Магнітогорська, потім  - в 
дитячій художній школі.                                                           

Багато років Михайло Ва-
сильович присвятив важливій 
і почесній професії художни-
ка-педагога. Про його твор-
чість автор написав в книзі 
«Духовний світ Буринщини 
від давнини до сьогодення». 
В музеї с. Чернеча Слобода 
зберігаються його картини та 
матеріали про нього.              

Крім навчання дітей об-
разотворчому мистецтву,  він 
знаходив час і для творчої роботи. Художник брав участь у 
понад 120 виставках, на яких були представлені його акварелі 
різних жанрів: ліричного, міського, індустріального пейзажів, 
натюрморту. Головне місце в його образотворчому доробку за-
ймає міський пейзаж. Для всіх робіт М. В. Попелющенка ха-
рактерне блискуче колористичне рішення. Яскраве враження 
про творчість майстра дають і два пейзажі, які зберігаються в 
Буринському районному краєзнавчому музеї. Це – виконані з 
притаманною М. В. Попелюшку майстерністю,  відчуттям ве-
личі природи, акварелі «Талі води» та «Світає». І ще три аква-
релі зберігаються в музеї Чернечої Слободи. Свою любов до 
міста, в якому проживає, він пердав в циклі міських романсів 
образу робочого міста, відтвореного в індивідуальному пере-
живанні «особистої людини».             

Твори майстра знаходяться в Магнітогорській картинній 
галереї, в Дирекції виставок художнього фонду Спілки ху-
дожників Росії (Москва), в приватних колекціях Росії і дале-
кого зарубіжжя.   

Джерела:

1.Гагін В.І., Власний архів.
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Микола Бондаренко, художник-графік                                                                            
     

Микола Михай-
лович Бондаренко 
народився 15.11.1949 
року в с. Дмитрівка Бу-
ринського району Сум-
ської області. Почат-
кову художню освіту 
отримав у Донецькій 
художній школі (1964 
– 1966 років, викладач 
В.Ф.Хоренко). У Хар-
ківському державному 
художньому училищі 
навчався в 1966 -1972 
роках (викладачі: Лу-
ценко А.П. та Гнойо-
вий М.І.). З 1978 року 
- учасник художніх 
виставок в Україні та 
поза її межами.

Працює в основ-
ному як графік. Вико-
нував ряд графічних 

серій: «Хата моя, біла хата», «Шевченкіана», «Солодкі бу-
ряки»,«Україна -1933. Кулінарна книга», «Слово о полку 
Ігоревім», «Знищені храми Буринщини», «Корінням із Су-
мщини», а також низку гравюр на різні теми та екслібриси.       

Автор проекту Меморіалу жертвам голодомору 1932 - 
1933 років в с. Піски Буринського району Сумської області 
та проекту пам ’ятника на цю ж тему в с. Чернеча Слобода 
Буринського району. Автор та упорядник книжки «Україна - 
1933. Кулінарна книга. Пам’ять людська».

Важливе місце в творчому доробку Миколи Михайлови-
ча посідає екслібрис - понад 500 творів, над якими він почав 
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працювати з 1972 року, переважно у техніці ліногравюри. 
Кілька десятків з них - за мотивами творів Тараса Шевчен-
ка. Більшість експонувалася на численних виставках екслі-
брису, присвячених ювілеям Т.Г. Шевченка, у тому числі на 
виставці «У вінок Кобзареві» (Київ - Україна, Софія - Болга-
рія, Вільнюс - Литва, Хелм, Катовіце - Польща, Братислава, 
Простєйов, Оломоуц - Чехословаччина, Женева - Швейца-
рія; 1986, 1988- 1989 pp.), 2004 р. - персональна виставка в 
Музеї Кімуро Горо - Японія, на о. Осіма.

М.М. Бондаренко - учасник багатьох персональних і 
Міжнародних виставок, нагороджений Почесною грамотою 
Міністерства культури УPCP (1985 p.), дипломами за участь 
у семи виставках екслібрису, лауреат третьої премії на Між-
народній виставці-конкурсі в Нюрнберзі (Німеччина, 1991 
p.), нагороджений орденом України «За заслуги» III ступеня 
(2007 p.). Ряд робіт зберігається в музеях України та за кор-
доном, а також у приватних зібраннях.  

У зверненні до присутніх на виставці в м. Буринь Мико-
ла Бондаренко говорив: «Моїй графічній виставці я не буду 
давати пояснення своїм роботам, а викладу ті думки, котрі 
формують мій внутрішній світ, із якого виходять задуми 
робіт. Я навчався на живописному відділенні й з усіх видів 
образотворчого мистецтва маю найбільшу прихильність до 
живопису. Та майже все своє творче життя працюю в царині 
графіки.

Чому воно так сталося? Не в останню чергу вплинули на 
такий вибір умови життя й роботи. Інколи думається, що 
коли б мав ще одне життя, то повністю присвятив би його 
живопису. Графіка – розмова чорного і білого. Якщо можна 
порівняти між собою графіку й живопис, то графіка – це чо-
ловіча стать, а живопис – жінка. І чи не тому жінки відчува-
ють колір краще за чоловіків.                                                                                                                          

Не знаю, що ставить собі за мету сучасне образотворче 
мистецтво, та й знати не дуже хочеться. Для мене мистецтво 
– приватна справа. Виникає задум, його цікаво втілити в ма-
теріалі – це інтерес і завдання. Своїми роботами нікого і ні 
до чого не закликаю, нічого не проповідую.
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Маю кількох товаришів, котрим цікаво показувати свої 
твори і почути їх думки. Мене не цікавлять стадіони гля-
дацьких симпатій. Знаю, що образотворчим мистецтвом 
цікавиться мало людей. Пригадаймо, коли останній раз 
відвідували художню виставку чи музей... А який твір за-
пам’ятався? 

Художники намагаються віднайти нові грані краси жит-
тя. Є краса нашої вигадки – фантазії, а є краса бачення по-
всякдення. Вертикаль – горизонталь. І що краще?                              

Чому так, коли хочуть особливо похвалити роботу худож-
ника, то кажуть про музикальність твору? Поганий знак – 
це коли вбачають літературність. „Спочатку було слово...” 
В людині десь на рівні підсвідомості є потяг до привласнен-
ня (знищення) чогось красивого із того, що нас оточує. Яку 
квітку ми зриваємо в саду? Найкрасивішу. Зриваємо яблу-
ко – найпривабливіше. Помічено, що в прекрасних місцях 
завжди щось будується і від тієї будови це місце рідко зали-
шається більш привабливим. А що думають з цього приводу 
вродливі дівчата й жінки?                                                                                            

Перегляд своїх старих робіт для мене – то зіпсувати на-
стрій на кілька днів: так багато помічаю помилок в усіх 
завершених роботах. Але не маю бажання щось допрацьо-
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вувати, бо зараз поринув у полон нових задумів. У своїй 
творчості завжди був вільним, хоч така свобода несе багато 
мінусів, особливо в життєвому плані. Усвідомлюю також, 
що все намальоване мною, завтра може бути на смітнику. 
Час об’єктивний, а тому -  безжальний.                    

Але я ніколи не припускав твердження: кому це потрібно. 
Така думка – немов ціаністий калій чи ще якась більш су-
часна смертельна отрута… Для мене приємніший сам про-
цес роботи, ніж її результат».

«ВІДОБРАЗИВ ТЕ, ЩО ВІДЧУВ 
У РЯДКАХ ПОЕТА»

Прізвище Шев-
ченко і те, що він 
писав книжки, я 
запам’ятав ще з 
дитинства, і за-
пам’ятав ось чому: 
довгими зимовими 
вечорами в батьків-
ській хаті читали 
твори Тараса Гри-
горовича. Я й зараз 
пам’ятаю ту товсту 
книжку, з заокруг-
леними на кутах 
сторінками, потрі-
паною палітуркою 
якогось бруднува-
то-сірого кольору.

Приходили на ті 
читання дядько Іван 
з тіткою Ольгою та 
ще один дядько Іван 

з тіткою Уляною. Спочатку вони трохи гомоніли про різні сіль-
ські новини, а далі починали читати Шевченка. Нам, трьом 
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братам, мати наказувала сидіти на печі тихенько і не заважа-
ти. Вже не пам’ятаю, які саме вірші читали, проте, запам’ятав 
дуже задумливі обличчя дорослих. Так, жінки, інколи, то одна, 
то друга краєм своїх хусток витирали очі. Чоловіки ж сиділи на 
лавці, трохи нахилившись вперед, дивлячись у долівку.

Перші роботи з цієї колекції виконав ще у 1983 році і сьо-
годні продовжую пра-
цювати над кількома 
ліноритами.

Над шевченків-
ською тематикою пра-
цюю лише тоді, коли 
побачу та відчую об-
раз того чи іншого 
вірша (рядка) поета. У 
рішенні своїх робіт я 

ніколи не відходив від сюжетної лінії віршів Шевченка. Тому 
у мене немає робіт «за мотивами», бо вважаю - Тарас Григоро-
вич настільки глибокий у своїх творах, що тільки б вистачило 
розуміння його глибини осмислення та ще уміння відобразити 
в своїх роботах те, що зрозумів. І тому вважаю, що зайвих «до-
бавок» твори Шевченка не потребують.

Більшість моїх робіт виконані в чорно-білій манері. Ко-
льорові лінорити з’являються лише тоді, коли я побачив ко-
лір у поетичних рядках. Якоїсь однієї лінії в своїх роботах 
не маю, хіба лише поезія Тараса Григоровича об’єднує ці 
мої роботи в якусь серію.

У поезії Шевченка мені подобається повнота вираження: 
за думкою - завжди емоції, настрій; за емоціями - глибини 
ніби простої, на перший погляд, думки.

Ми цінуємо творчість Тараса
Григоровича, проте,  мені хочеться в своїх роботах поди-

витися на поета як на людину.
Подивитися через спогади його сучасників, через його 

талановиті твори. Тож,  своє розуміння творчості Шевченка 
намагався відобразити в  ліноритах.

Микола Бондаренко.
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Микола Бондаренко: «Корінням з Сумщини»

7 червня 2012 року в приміщенні Роменського краєзнавчого 
музею відкрилася виставка серії графічних портретів Миколи 
Бондаренка «Корінням з Сумщини».

Ім’я Миколи 
Бондаренка з Бу-
ринщини добре 
відоме в культур-
но-мистецьких ко-
лах не тільки  Укра-
їни, а й світової 
спільноти.

Завдяки інфор-
маційній підтрим-
ці Фундації ім. Д. 
Бурлюка, яка здій-
снила масштабну 

пошукову роботу, митцеві вдалося відтворити  70 портретів 
уродженців Сумщини, які свого часу залишили рідні терена в 
пошуках кращої долі, чи, рятуючись від діючого режиму, емі-
грували за кордон, де на чужині спромоглися реалізувати свої 
таланти. 

Більшість з них мало знані широкому загалу на Сумщині, 
хоча у діаспорі вони належно поціновані у науці, культурі, лі-
тературі та мистецтві. Серед них  є і  представники Буринщи-
ни.

За кожним прізвищем 
складна і драматична доля, 
в основі якої забуття на 
батьківщині, а нині повер-
нення в лоно рідної вітчиз-
ни у формі мистецьких 
творів, які супроводжені 
на виставці біографічними 
довідками.
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У Недригайлівському краєзнавчому музеї діє виставка ху-
дожника-графіка Миколи Бондаренка «Корінням із Сумщини». 

Тут відвідувачі мають змогу ознайомитися з 70 - ма пор-
третними роботами митця, на яких 
зображені вихідці із Сумщини.

Є на виставці й портрет полков-
ника УПА Івана Литвиненка - Мо-
розенка з Хоружівки…

12 лютого 2014 р. о 14 годині в 
актовому залі Путивльського краєз-
навчого музею відбулось відкриття 
виставки графіки «...Не забудьте 
пом’янути незлим тихим словом» 
відомого українського художни-
ка-графіка М. М. Бондаренка, при-
свяченої 200-річчю від дня народ-
ження Т. Г.Шевченка[1].

Джерела:

1.Гагін В.І., Власний архів.
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За що Т.Г. Шевченко 

був засланий на десять років? 

Майбутній цар Микола I у 1814 році познайомився, а в 1817 
році обвінчався з дочкою короля Пруссії Шарлоттою, яка пе-
рейшла у православ’я й отримала нове ім’я — Олександра 
Федорівна. Олександра Федорівна Романова стала російською 
імператрицею. Народила сімох дітей. Первісток згодом став 
імператором Росії — Олександром II.

Шевченкові, можливо, доводилося бачити імператрицю в 
Петербурзі, чути розповіді Брюллова про неї. У церкві Полтав-
ської військової гімназії є образ цариці Олександри, намальо-
ваний Шевченком: іконостас було замовлено в Петербурзі тоді, 
коли він був учнем Академії мистецтв.

І сама імператриця, і її діти відіграли в житті поета неод-
нозначну роль, і неодноразово. Адже царська родина брала 
участь у лотереї, влаштованій заради викупу Шевченка з кріпа-
цтва. Проте,  Шевченко у поемі «Сон» написав: «...цариця-не-
бога, мов опеньок засушений, тонка, довгонога, та ще на лихо, 
сердешне, хита головою. Так оце-то та богиня! Лишенько з то-
бою...» Власне, за це й отримав десять літ. І не покаявся. Хто 
лише потім не дорікав поетові за «невдячність» - мовляв, вони 
його викупили, він таке про неї написав! Утім Шевченка мож-
на зрозуміти, адже вони його викупили, по суті, у самих себе!

Ось що пізніше пише Т.Г.Шевченко.

«НАЧАЛЬНИКА III ВІДДІЛУ В. А. ДОЛГОРУКОВА
27 жовтня 1858. С.-Петербург

Милостивый государь, князь Василий Андреевич!

Вашему сиятельству известно, что в 1847 году я был при-
сужден к продолжительному наказанию за стихи, написанные 
мною в минуты душевного огорчения такими явлениями, о ко-
торых я не имел права судить публично, по существующим по-
становлениям, и не имел возможности судить основательно, по 
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удалению моему от центра правительствующей власти. Впол-
не сознаю свои заблуждения и желал бы, чтобы преступные 
стихи мои покрылись вечным забвением. Десять лет прошло 
с того времени. В такой продолжительный период и дети ста-
новятся людьми, мыслящими основательно. Поэтому надобно 
предположить, что и в моей бедной голове больше установи-
лось порядка, если не прибавилось ума. На основании этого 
естественного предположения покорно прошу ваше сиятель-
ство как представителя верховной власти в известной сфере 
дел смотреть на меня, как на человека нового и не смешивать 
меня с тем Шевченком, который имел несчастие навлечь на 
себя своими рукописями праведный гнев в Бозе почившего 
государя императора …(Текст подано в оригіналі).

Джерела:                                                                                                                                              

1. Гагін В.І., Власний архів.

g
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Буринщина вшанувала Тараса Шевченка

1 вересня 2014 року в центрі міста Буринь, біля приміщен-
ня районної ради, відкрито меморіальну композицію в честь 
200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Автор проекту - відомий далеко за межами України худож-
ник-графік Микола Бондаренко з Успенки, що в Буринському 
районі, виготовив композицію Микола Марченко.   Композиція 
встановлена за підтримки Ладухи Віктора Борисовича, голови 
Буринської районної державної адміністрації. На стелі -  напис:

Роботящим умам, 
Роботящим рукам 
Перелоги орать,
Думать, сіять, не ждать
І посіяне жать 
Роботящим рукам.

                  Тарас Шевченко     
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На заході були присутні жителі міста, керівництво райо-
ну, краєзнавці. Завітав на урочистості Микола Гриценко, член 
Національних спілок журналістів та письменників України, 
головний редактор альманаху «Земляки», президент Фонду 
сприяння ініціативам газети «День». І що радує, на церемонію 
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відкриття Знаку українському мислителю, поету, художнику 
і просвітителю, Великому Кобзарю прийшла молодь та учні 
міських шкіл.  Від сусідів - путивлян на церемонії відкриття 
меморіалу була присутня Олена Лєпьошкіна, науковий співро-
бітник Путивльського історико-культурного заповідника.                                           

І, хоча нинішнього року вже минуло 200 років від дня на-
родження Великого Кобзаря, у Бурині про нього ніколи не за-
бували, як він і заповідав: 

« І мене в сім’ї великій, 
В сім’ї вольній, новій
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом».

Джерело:                                                                                                                                              
      

1.Гагін В.І., Власний архів.

g
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Кінолітописець Буринщини
(Документальний нарис)

 Будні роблять 
людей буденними, -  
нагадує нам велика 
Ліна Костенко. Ми -  
є, і наше найперше, 
щире призначення 
на цій Землі - жити, 
а не існувати, бути 
у постійній дорозі - 
до себе, до людей. А 
її, як відомо, долає 
той, хто йде.                                                                                                                                        

На Буринщині є славні земляки, творчість і діяльність яких 
мала б вивчатись в шкільному курсі «Рідний край». Далі піде 
мова про людину, яка долає життєву дорогу наперекір всьому й 
попри все, яка вміє побачити, відчути, поцінувати своє щастя, 
аби й інші збагатилися, зміцніли від них духом.

Працюючи завідуючим районним відділом культури, автор  
вивчав історію рідного краю, пам’ятки минулого, щоб зберегти 
і донести до прийдешніх поколінь події, які відбувалися.  Та-
кож виявляв здібних до цієї справи людей, котрі могли вивчати 
історію рідного краю.                                                                                                                                        

У 1968 році в районі була вперше створена районна орга-
нізація з виявлення та охорони пам’яток історії і культури, 
першим керівником якої став автор. Було зібрано багато мате-
ріалів про історичне минуле рідного краю. Майже у кожному 
селі було відкрито музей або музейну кімнату з історії рідного 
краю. Але зібраний матеріал про події минулого і сьогодення 
необхідно було пропагувати доступними людям засобами. А 
для цього найкраще – кіно.                                                                                                                          

Більше 30 років діяла народна кіностудія “Буринь” під ке-
рівництвом місцевого аматора А.Д.Заступа. А розпочиналося 
це так.
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Одного разу автор  дізнався, що в с. Клепали місцевий вчи-

тель  А.Д. Заступ переймається кіноаматорством. Ближче по-
знайомився з ним: здібний хлопець, беручкий до роботи. Може 
й майструвати, бо в свій час закінчив ФЗУ. А головне - керував 
у школі гуртком фотоаматорів. І це виходило вдало. Одного 
разу школа на зароблені  в рідному колгоспі гроші купила кіно-
камеру. І ось розпочались зйомки. Змонтували перші фільми.

Колгоспники бачили себе на екрані під час праці на полях, фер-
мах, тракторних станах. Були фільми і про шкільне життя. Допомогу 
надавали голова місцевого колгоспу Шеханін М.Д. та директор шко-
ли Орлов М. Д.. Підбадьорені гуртківці на чолі з А.Д. Заступом вирі-
шили зняти фільм за більш чітким планом із шкільного життя. Ось 
так і зародились на Буринщині перші кінозйомки.

Тривалий час А.Заступ керував гуртком кінофотоаматорів 
при районному Будинку піонерів.

Вважаючи, що цей кіноаматор може зробити дещо більше в 
розвитку кіноаматорства в районі, автор запросив його як ор-
ганізатора по створенню кіностудії в районному Будинку куль-
тури. Спочатку Анатолій вагався, чи зможе він працювати на 
районному рівні. Він знав, що професійності йому ще бракує, 
хоча бажання творити було. І все ж таки, у 1975 році кіностудія 
“Буринь” при районному будинку культури була створена. І ке-
рував нею Анатолій Заступ. Звичайно, за всілякою підтримкою 
районного відділу культури.

Перші фільми були про життя і працю простих людей. 
Вони, прості за задумом і монтажем, безпретензійні і, певно 
ж, небездоганні.  Фільми приваблювали життєвою правдою. 
Студія недаремно називалась “Колос» (пізніше переіменована 
в «Буринь»). Чого-чого, а жита-пшениці у кадрі не бракувало. 
Видно, як колгоспники орють і сіють, збирають урожай. Нерід-
ко А.Заступу таланило зняти досить цікаві епізоди боротьби 
за врожай, самовідданих людей за нелегкою роботою. Один 
з таких фільмів носить назву “Кроки п’ятирічки”. Мабуть, не 
було тоді в районі колгоспу, де б не побувала студія “Буринь.»  
Багато фільмів на цю тему є своєрідним літописом десятої п’я-
тирічки районного масштабу. У цих фільмах прослалися в да-
лечінь простори полів.                            
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Лежить у глибокій задумі одвічна мрія селянина – Мати-го-
дувальниця свята земля. Розмальована сонячними фарбами, 
озвучена пташиним співом, оповита променистим серпанком, 
вона застигла, спрагло очікуючи, коли ляже в її материнське 
лоно чарівне зерно, проросте оксамитовим стеблом, дозріє зо-
лотим життєдайним колосом, назва якому – хліб.

У багатьох фільмах на цю тематику – самовіддана пра-
ця трудівників району за виконання поставлених завдань. Ці 
фільми не раз відзначалися нагородами. Так, на одному з об-
ласних конкурсів-оглядів у Сумах студія представляла фільм 
“Чолом тобі, хліборобе”. Робота аматорів удостоєна диплома 
першого ступеня, а її автору – А.Д. Заступу – було вручено гро-
шову премію.

Стрічки А.Заступа з великим успіхом використовувались 
при виїзді районної агіткультбригади в села району, де демон-
струвались на екрані під час проведення усіляких заходів. За-
для цього він пристосував кінопроектор “Україна” для показу 
фільмів при денному освітленні, що дало можливість демон-
струвати фільми прямо в полі.

У кіностудії працювало в основному 15 аматорів. Серед сту-
дійців – учителі, газетярі, працівники інших професій.

У них була завжди гаряча пора, адже потрібно було багато 
чого зафіксувати на плівку: сівба, догляд за посівами, а там -  і 
сінозбирання. Та й жнива не за горами.

А. Заступ, як справжній “кіношник”, своїми фільмами про-
славляє трударів, пропагує досвід передовиків.

Студійці створили декілька фільмів про Буринь. Саме в них 
надзвичайно вдало використовується кінозйомка. Кольорові 
кадри добре пов’язані з текстом. Йде жива розповідь про життя 
людей району, про любов до рідної землі – цей вічний поклик 
предків. В його фільмах рідна земля – поля, ліси, луки рідного 
краю, зрештою, крихітка землі з порослих чагарниками могил 
далеких предків.                                                                                   

У творчому доробку самодіяльної кіностудії “Буринь” одні-
єю з провідних тем є тема героїчної боротьби нашого народу 
з німецько-фашистськими загарбниками у роки Великої Ві-
тчизняної війни. Їй присвячені кінофільми “Немає невідомих 
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солдатів”, “Перемогу кували і мої земляки”, “Пам’ять” та ряд 
інших. В них є численні епізоди, де розповідається про всена-
родну любов до героїчних захисників Вітчизни, повсякденну 
турботу про святині, пов’язані з їх іменами – пам’ятники і мо-
нументи загиблим воїнам.

Ряд фільмів розповідають про мужність і відвагу земля-
ків-буринців, виявлені у роки Великої Вітчизняної війни. Се-
ред них  – Герой Радянського Союзу В.Л.Рева, земляки-бурин-
ці: О.І.Гніденко, О.П.Волинцева та інші. Данину пам’яті фільм 
віддає загиблим: Герою Радянського Союзу Гаю Головенсько-
му, народному меснику Павлу Писаному та іншим.

Ці стрічки демонструвались в кінотеатрі м. Бурині та клу-
бах району. Основна їх тема – героїка буринців в чорні дні 
ворожої навали, коли звіряча ненаситність затьмарює хворий 
розум знахабнілого іноплеменця. У буринців, як і в усіх людей 
тодішнього СРСР, скривджені серця кричали: “Батьківщина в 
небезпеці!”

За великий внесок у справу збереження та пропаганду 
пам’ятників бойової слави нашого народу Президія правління 
Українського товариства охорони пам’яток історії та культу-
ри нагородила А.Заступа нагрудним знаком “За кращу участь 
в охороні пам’ятників Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 
років.”

Ті часи, ідеологія системи дали відбиток на творчість А.Д. 
Заступа. Але то було реальне життя реальних людей. Історія – 
річ беззаперечна і об’єктивна. Та вона не завжди доступна для 
широкого загалу. Те, що в кожної нації є своє минуле, усвідом-
люють усі.  Щоб донести це до своїх нащадків, ще треба багато 
працювати. Нам цікаво знати не лише історію держави, краю, а 
й історію своїх родин, щоб зберегти для нащадків матеріальні 
пам’ятки про події, які відбувались колись. Ось саме це яскра-
во відображає в своїх фільмах Анатолій Заступ.

Кінострічка “Літопис, народжений Жовтнем” розповідає 
про буремні часи на зламі психології людей після революції 
1917 року, участь наших земляків у громадянській війні, про ті 
зміни, що відбувались у нашому житті.

Головний герой фільму – людина праці, безмежно віддана 
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своїй Батьківщині. Політика для них на задньому плані, голов-
не – приносити благо нашому народу, бути патріотом. Фільм 
прославляє ветеранів праці, війни. Для простої людини завжди 
було і є правило – чесно творити добро.                                                                                                                                 

В той час необхідно було вписуватися в рамки тодішньої 
партійної ідеології. Безумовно, відбиток на фільмах цього часу 
є. Іншого і бути не могло. Скажімо, фільми носили назви “Пе-
ред ведуть комуністи”, “Партквиток зобов’язує”, “Кроки п’я-
тирічки”, “Таке в них покликання”. Але всі ці фільми пов’язані 
з трудовими і бойовими подвигами простого народу, хоча на 
плівках керманичі народу ведуть перед.

Людська уява здатна в стислий час відтворити те, на що був 
визначений долею чималий шлях життя, немов у фантастич-
ному калейдоскопі “прокрутити” його віхи, поглянути на себе 
стороннім оком, проаналізувати свої вчинки вже зрілим розу-
мом.

Ряд фільмів розповідають про героїчні подвиги тих, хто 
повернувся з фронтів Великої Вітчизняної війни і працював у 
тяжкий період відбудови народного господарства. Після жахли-
вого руйнівного смерчу – Великої Вітчизняної війни, охоплені 
ейфорією Великої перемоги, пронизані святою вірою у свого 
керманича – Комуністичну партію,  вони творили неможливе. 
Велику увагу привернула прем’єра фільму “Пам’ять”, що від-
булася в районному Будинку культури. В залі – ветерани війни, 
праці, передовики виробництва. Фільм – данина пам’яті тим, 
хто в грізні роки війни відстояв наше сьогодення.

Тематика фільмів – різноманітна. Так, фільм “Рахувати – це 
дуже просто” розповідає про застосування техніки у повсяк-
денному житті. Кінострічка зайняла призове місце на обласно-
му конкурсі аматорських фільмів.

Серед них – також фільм “Масляна”, який розповідає про 
веселе традиційне свято в нашому районі.

Один з фільмів – “Таке у них покликання – нагороджений 
Почесною грамотою обласного комітету по телебаченню і ра-
діомовленню- розповідає про простих трударів району, які сво-
єю працею вносили свій доробок в розбудову нашої країни.

За перші 7 років існування народної кіностудії “Буринь” 
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було знято більше 20 фільмів. Серед них найбільш вдалими є: 
“Перемогу кували і мої земляки”, “Літопис, народжений Жов-
тнем”, “Пам’ять”, “Кроки п’ятирічки”, “Таке в них покликан-
ня”. Це – заслуга пристрасного любителя кіно, самодіяльного 
режисера і постановника А.Д. Заступа.       

До багатьох фільмів сценарії написали журналісти місцевої 
газети:  Г. Фастівець С.Дєньгін, В.Жахалов та інші.

Велику підтримку в матеріально-технічному і організацій-
ному забезпеченні роботи кіностудії надавав завідуючий  ра-
йонним відділом культури В. Гагін.

В районний краєзнавчий музей А.Д. Заступ передав на віч-
не зберігання сотні кінофільмів на різноманітну тематику з 
життя району. Ці кінострічки – справжній літопис Буринщини, 
неоціненне духовне багатство.

На кінострічку зафіксовано життя району за весь післявоєн-
ний період. Ми можемо побачити тих, хто кував нам перемогу 
в Великій Вітчизняній війні, хто визволяв у 1943 році Бурин-
щину. Ми бачимо нове покоління, яке з великою шанобливістю 
ставиться до надбань наших пращурів.

Спостережливе око аматора не проминуло й такої події, як 
Чорнобильська катастрофа. У кінострічці “Будівництво житла 
для чорнобильців” відтворено милосердя буринців, які відгук-
нулись на біду людей і підготували переселенцям на зиму впо-
рядковане житло.

В одній із стрічок – “Афганці району” увічнено пам’ять 
наших юних земляків, які чесно виконали свій військовий 
обов’язок. Хоча ставлення до цієї події сьогодні неоднозначне.

А.Д. Заступ надавав допомогу кіноаматорам району в ство-
ренні любительських кіностудій на підприємствах району. 
Так, було створено фільм про працю і відпочинок трудівни-
ків насіннєвого заводу. Створювали його місцеві кіноаматори 
А.І.Титаренко та П.І.Пархоменко з допомогою народної кіно-
студії “Буринь”. Ця стрічка заводських кіноаматорів була тепло 
зустрінута глядачами.

Така ж кіностудія при активному сприянні А.Д. Заступа 
була створена в Чернечій Слободі.

На ХVІ обласному огляді-конкурсі аматорських фільмів 
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наш район представляли одразу три аматорських кіностудії – 
районного Будинку культури, насіннєвого заводу і села Черне-
чої Слободи. Кінострічку “Пам’ять” народної кіностудії “Бу-
ринь” було відзначено третьою грошовою премією, а аматора 
з Чернечої Слободи П. П. Барабаша за кінострічку “Слід на 
землі” нагороджено цінним подарунком.

У 1990 році в селі Черепівці нашого району, на батьківщині 
видатного українського вченого Павла Миколайовича Попова,  
відзначався ювілей – 100-річчя від дня народження.  Все це 
відтворено на плівці, яку створив А.Д. Заступ.

“Референдум – 1991року” – так назвав свою роботу кіноама-
тор. В ній відображена активна участь громадян Буринщини в 
загально-державній акції проголошення Незалежності України.

Цікава робота А.Заступа під назвою “День міста Бурині”. 
Цей ювілей громадськість району відзначала у 1992 році.

З великим захопленням А.Д. Заступ розповідає в кіносюже-
тах “Шевченкіана Миколи Бондаренка” про місцевого худож-
ника з с. Успенки, який завоював славу не лише в Україні, а й у 
багатьох зарубіжних країнах.

В одному з фільмів відображено приїзд в с. Слободу нащад-
ків декабриста Муравйова-Апостола. 

У листопаді 1985 року обласне управління культури та об-
ласний науково-методичний центр народної творчості і куль-
турно-освітньої роботи видали буклет “Літопис героїчного 
часу”. У популярному виданні йшла мова про досвід роботи 
народної студії “Колос”. Буклет адресований культосвітнім 
працівникам області.

Велику зацікавленість у глядачів викликали і такі фільми, 
як “Новорічні вітання буринців працівниками культури”, “Свя-
то Різдва Христового у Буринській церкві”, “Свято вертепу”, 
“100 років: святкування ювілею Буринського цукрозаводу”. Ці 
відеофільми були показані по місцевому телебаченню та в ра-
йонному Будинку культури.

Один із фільмів носить назву “500 років українському ко-
зацтву”. Цей фільм розповідає про історію запорозького ко-
зацтва, святкування його 500-річчя у 1992 році в Запоріжжі, 
участь в урочистостях буринських аматорів сцени.
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Першооснова рідної землі – занехаяний нині батьківський 

поріг. В нім – її душа і серце, під ним – життєдайне джерело. 
Вся Україна – густо сплетена сіть, вічка якої – садиби, а вузли-
ки – родини.

Тематика фільмів аматора– різноманітна. Це і спорт, куль-
тура, медицина та ін. Так, на тему культосвітньої роботи ство-
рено більше 50 фільмів. Серед них – “Факел пісні і танцю в с. 
Слободі”, “Огляд художньої самодіяльності Сумщини” ( 1978 
р.), “Музичній школі – 25 років” (1990 р.). Медицині присвяче-
ні фільми “Медик” (1975, 1989 років).

За період з 1994 по 2001 рік знято 64 відеофільми на різнома-
нітну тематику. Серед них заслуговують на увагу “50-річчя визво-
лення України” (1994 р.), “50 років Великої Перемоги”, “Незалеж-
на Україна” (1995 р.), “Ой, заграйте, музиченьки” (1997 р.), “Наш 
хор “Червона калина” (1999 р.), “Ліногравюра Миколи Бондарен-
ка” (2000 р.), “Естафета праці та культури”(2001 р.).

Все своє трудове життя Анатолій Дмитрович присвятив 
справі розвитку народної творчості, аматорського мистецтва. 
За довголітню працю, високий рівень організації культурного 
обслуговування населення і особистий внесок  у розвиток на-
родного мистецтва він неодноразово нагороджувався нагоро-
дами на різних рівнях.                                

Він віддав кіностудії 
“Буринь”  не одне де-
сятиліття свого життя. 
Брав участь у різнома-
нітних фестивалях коли-
шнього Союзу, України, 
області. Був їх лауреа-
том і дипломантом.

Так, А.Заступ був ла-
уреатом Всесоюзного 
огляду художньої твор-
чості, присвяченого 40-річчю Перемоги у Великій Вітчизня-
ній війні і отримав Диплом; нагороджений Дипломами третьо-
го ступеня двох республіканських оглядів народної творчості. 
Має більше десяти дипломів за участь у обласних оглядах-кон-

Відзнаки та нагороди народної 
кіностудії «Буринь« та її керівника



184

'Нариси історії землі Буринської

курсах аматорських фільмів на різну тематику, а також більше 
50 Почесних грамот. 

Як депутат міської ради багатьох скликань, проводив вели-
ку громадську роботу з питань благоустрою міста.   Аматор-
ській кіностудії “Буринь” – 30 років.  Життя на місці не стоїть. 
Нещодавно автор запитав Анатолія Дмитровича: що для нього 
кіно? Моральне задоволення, духовна потреба, заробіток на 
хліб насущний?

– Усе, разом узяте. Однак,  понад усе – духовна потреба, – 
відповів він. – Кіномистецтво – не просто мій фах, це – сенс 
мого життя (буття). Спосіб щоденного існування. Я сказав би, 
що кіно – це хронічна хвороба, від якої вже не вилікуватись. 
Я постійно і багато працюю над створенням нових сценаріїв 
фільмів і їх зйомкою. Знайомлюсь з культурою доби, аналізую 
зроблене, вивчаю потрібну літературу. На це йде багато часу.

Коли я починав знімати, для мене, як і для багатьох моло-
дих, здавалося, що це так просто. Та після тривалих спроб зро-
зумів, що необхідно набути багато знань, досвіду.      

Необхідна технологія. Як без натурально мовленого слова 
неможливо сформувати правильного співу, так і без внутріш-
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нього чуття неможливо правильно сформувати кадр фільму. 
Необхідно розуміти психологію і філософію об’єкту, який зні-
маєш. Головне при зйомках – почуватися вільно і впевнено.

У фільмах Анатолія Дмитровича відтворена віра людей у 
майбутнє, ентузіазм, святу наївність щодо непогрішимості 
партії. І все це всмоктувалось  в людей з материнським моло-
ком, а згодом всіма масовими засобами ідеологічного впливу 
в школі, інституті, гуртках політичної освіти впорскувалось і 
роздмухувалось до фанатизму.

Він тоді творив фільми про людей, а до політики йому було 
байдуже. В ті часи навіть мислити про такі речі було немож-
ливо, а мовити вголос – Боже борони! Прокляли б навіки зна-
йомі, друзі і навіть рідні.  Анатолій Заступ є лауреатом премії 
«Гордість Сумщини». Невтомний краєзнавець та пошуковець. 
.Його дослідження про участь буринців у Великій Вітчизняній 
війні вміщені в «Книзі пам’яті». Вивчив та дослідив вік дуба 
парку Павлова, дуба біля центральної аптеки в м. Буринь та в 
с. Чумаковому.

Упертий, невгамовний, наполегливий у праці, гордий і са-
мокритичний Анатолій Дмитрович досягнув бажаного в кіно, 
постійно удосконалює свою майстерність на нових стрічках. 
Вишукана виконавська майстерність і тонке відчуття навко-
лишнього світу викликають захоплення глядачів.

Зробленого А.Д. Заступом багато, попереду – ще більше. По-
бажаємо йому нових творчих перемог на ниві самодіяльного кіно.

І,  хоча звання заслуженого працівника культури досягти 
не вдалось, що поробиш - нема пророка у своїй Вітчизні, то 
«Почесного громадянина міста Буринь» - присввоєно. Наша 
нація тяжко хвора, і хвороба ця важка і затяжна - втрата Пам’я-
ті. Забуття материнської мови. Тож, потрібні такі лікарі, які б 
одночасно лікували тіло і душу. Особливо - душу. Серед них 
- Анатолій Заступ.

Джерела:

1. ГАГІН В.І., Власний архів
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Літературна Буринщина
Літературно-мистецький центр «Cвітлиця» 

Понад 15 років працює при Буринській районній центра-
лізованій бібліотечній системі літературно-мистецький центр 
«Світлиця». В читальному залі методичного центру районної 
бібліотеки збираються на теплі, щирі зустрічі творчі особисто-
сті нашого краю, а його гостями є відомі поети, письменники, 
художники, артисти не тільки нашої області, а й усієї України.

Назву літературно-мистецькому центру дав член Національної 
Спілки журналістів України, поет Іван Житник, залишивши в гос-
тьовій книзі запис: «Світлиця» завжди була, є і буде світлицею в 
душах не тільки талановитих, а й усіх буринців. Бо «Світлиця» 
походить від слова «світло». Тож,  нехай завжди будуть наші душі 
світлими, а серця щедрими і доброзичливими…». 

На першу зустріч були запрошені подружжя Лариса Федо-
рівна та Олександр Григорович Браташі. Вони здивували гос-
тей витонченою лірикою власних віршів та неперевершеним 
голосом Олександра Браташа. Кожен з присутніх відчув себе 
протягом двох годин у світі краси і почуттів, взявши з собою 
часточку тепла і щирих намагань двох люблячих сердець.                                                                                                   

Незабутніми стали для буринців зустрічі з членом Націо-
нальної спілки 
письменників 
України, лауре-
атом літератур-
ної премії ім. 
Андрія Головка, 
письменником 
Іваном Голов-
ченком; членом 
Національної 
спілки письмен-
ників України, 
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головою обласної організації    Національної спілки       письмен-
ників України, лауреатом літературних премій ім. О. Олеся та П. 
Рудя, поетом, журналістом Олександром Вертілем; народною ар-
тисткою УРСР, професором Донецької музичної академії Раїсою 
Колесник; Заслуженим художником Росії, нашим земляком Воло-
димиром Решедьком; відомим правозахисником, дисидентом 70-
80-их років Віктором Сокирко  (уродженець с. Гвинтове).                                     

  У гостях у «Світлиці» побував єпископ Сумський та Охтир-
ський УПЦ Київського патріархату, владика Мефодій.                                                  

У рамках  регіонального свята «Літературно-мистецька осінь 
Буринщини» у «Світлицю» завітала прекрасна поетеса, член На-
ціональної спілки письменників України,  Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України, Асоціації  діячів естрад-
ного мисте-
цтва України 
– Людмила 
Ромен.

Творчі здо-
бутки Люд-
мили Вален-
тинівни як 
майстра на-
родного мис-
тецтва, поета, 
композитора 
та виконавця власних пісень високо оцінені. Вона  – секретар об-
ласної організації Національної спілки письменників 

України,  лауреат премії 28-го літературного конкурсу Світової 
Федерації Українських Жіночих організацій ім. Марусі Бек (2003 р.).

Головна тема творів Л. Ромен – це душа Жінки, у якій за-
роджується, розквітає, згасає та знову оживає любов.

 Гостями «Світлиці» були творчі родини Ігнатенків та Бор-
щенків,  Андрій Козир, Василь Сологубов та багато інших та-
лановитих людей Буринщини.

Членами літературно-мистецького центру стали путивляни - поет 
і композитор Григорій Ланін та  поет і бард Олександр Антиков.
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«Світлиця» зібрала багато талановитих,  світлих людей, які 
ще раз підтвердили, що Буриншина щедра на таланти.

 «Світлиця» не 
зупиняється на 
досягнутому. По-
переду - ще багато 
творчих зустрічей.

Тож,  нехай в 
буринській «Світ-
лиці» буде завжди 
тепло і затишно, 
лунатимуть вірші, 
слова сплітати-
муться в приємні 

розмови, творячи атмосферу добра і краси.
Тут відбудеться  ще не одна виставка майстрів пензля, різця, 

об’єктиву… Ми почуємо ще не одну талановиту пісню…
А головна мрія  –  зібрати всіх талановитих буринців і за-

просити їх до  «Світлиці»[1].

Джерела:                                   

1.library-buryn.org .
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Літературний альманах «Елегія-2»

15 травня 2014 року відбулася презентація нової версії лі-
тературного альманаху «Елегія-2», до якого увійшли твори 
трьох поколінь наших земляків. Це видання стало символіч-
ним з багатьох причин, а найперше тому, що в ньому мала 
можливість опублікувати свої твори молодь Буринщини. 
Але й знані майстри слова зробили значний внесок у попу-
ляризацію літературного слова на Буринщині.

Вперше «Елегія» побачила світ ще в 2004 році за ініці-
ативи відомого письменника і журналіста Івана Житника. 
Саме йому належала ідея об’єднати у єдиній збірці твори 
трьох поколінь буринців. Оформлення обох книг здійснив 
художник-графік Микола Бондаренко, який зазначив, що 
друге видання «Елегії» видалося кращим щодо дизайну.

  До речі, «Елегія-2» вийшла друком у сумському видав-
ництві «Еллада» за підтримки Буринської районної ради та 
спонсорської допомоги Володимира Думенка – голови фер-
мерського господарства «Віталія», Анатолія Ковтуненка – 
голови фермерського господарства «Злагода - 10», Григорія 



190

'Нариси історії землі Буринської

Шестака - власника приватного підприємства «Агропромис-
лова фірма «Україна». Спільний доробок буринців  -  альма-
нах “Елегія-2”  є другим творчим зібранням «Елегія».                                                                                                           

Складається з чотирьох розділів, що символізує три поко-
ління талановитих митців Буринщини. Це збірка добротної 
прози та високої поезії, котра насичена багатогранністю по-
чуттів до рідного краю. 

У її створенні взіли участь: Марина Ткаченко, Анастасія 
Давидовська, Юлія Ніколенко, Вікторія Єфименко, Артур 
Мельник, Альона Холзунова, Поліна Магомедова, Наталія 
Приходько, Юлія Білоножко, Аліна Жаровська, Маргарита 
Рилова, Анастасія Герасименко (Рилова), Яна Устименко, 
Олександр Циганок, Аліна Демченко, Олександр Одинець,

Алла Охріменко, Анна Лисенко, Оксана Пономаренко, 
Наталія Редько, Юрій Прокопенко, Олена Річкаль, Антоні-
на Третяк, Петро Дорошенко, Світлана Тереніна, Валентина 
Колесник, Микола Дишковець, Алла Флікінштейн, Анато-
лій Дубина, Микола Ліщенко, Іван Житник (упорядник), 
Юрій Штика, Ніна Бохан, Олексій Бондаренко, Валентин 
Жахалов, Лідія Кархова, В’ячеслав Горох, Олексій Губенко, 
Віктор Осадчий, Григорій Фастівець, Лариса Браташ, Гри-
горій Холод.  

Книга стала чудовим подарунком для громадськості ра-
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йону і широкого кола шанувальників поетичного і прозово-
го літературного слова. Наймолодшій авторці цього проекту 
Марині Ткаченко виповнилося лише 14 років. Виступаючи 
на презентації книги, вона найперше подякувала своїй мамі, 
присвятивши їй зворушливий поетичний твір.                  

Не менш захопливими нотками відрізняється поезія Гри-
горія Холода, найстаршого автора нового альманаху, якому 
виповнилося 75 років.

На презентації голова районної ради Григорій Нікітченко 
зазначив, що ця книга буде чудовим подарунком для учас-
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ників групи Буринського земляцтва, які дуже цікавляться 
культурним життям нашого краю. Гості заходу -  редактор 
газети «Путивльські відомості» Анатолій Луговський та 
його заступник Володимир Лях привітали всіх 42-х поетів 
і письменників з виходом у світ такої чудової книги. І,  хоча 
не всі вони були присутні на презентації «Елегії-2», кожен з 
них отримає, чи вже отримав, авторські примірники видан-
ня, яке вже стало знаковим для кожного митця літературно-
го слова, чиї твори прикрашають сторінки книги.

У збірку ввійшли і твори наших бібліотекарів: Валентини 
Колесник, Антоніни Третяк та Алли Охріменко, які з раді-
стю відвідали презентацію «Елегії-22».
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Презентація альманаху «Елегія-2» в Конотопі

18 червня 2014 року представники літературного об’єд-
нання «Елегія» Буринщини побували в гостях у Конотоп-
ській літературній студії «Джерела». Конотоп зустрів наших 
літераторів величною райдугою... 

У Конотопі відбулася презентація літературного альма-
наху «Елегія-2», у якому вміщено твори різних поколінь 
митців слова, представників Буринщини. На запрошення лі-
тературної студії «Джерела», яку очолює Ірина Михайлівна 
Козлова, сусіднє місто відвідали 9 представників з нашого 
краю, а саме: Іван Житник, Віктор Осадчий, Лідія Кархова, 
Лариса Браташ, Наталія Редько, Марина Ткаченко, Валенти-
на Колесник і Алла Охріменко.

Конотопщина в особі літераторів зустріла їх привітним 
погідним днем, який завершився теплим літнім дощем з ве-
селкою, що було митцям чудовим подарунком перед тим, як 
знову вирушити до рідної Буринщини. 
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А до цього була чудова привітна зустріч, у ході якої чи-
талися вірші митцями з різним творчим світоглядом, різним 
світобаченням і унікальним творчим стилем. 

Аудиторія уважно слухала і коментувала, і особливо їй 
сподобалися твори Наталії Редько, по-філософськи розміре-
ні і виважені, але й не менш змістовні і глибокодумні.      

Зазорівши на небосхилі літературного життя декілька ро-
ків тому, вона продовжує радувати буринців новими твора-
ми. У тому числі їй вдалося у літературній формі нагадати 
краянам про цукровий завод, який деякі особи декілька ро-
ків тому власноручно розтягли на шматки і здали на метал.                                                                                                    

За таку небайдужість до долі рідної Буринщини коно-
топці нагородили Наталію вигуками «Браво», надзвичайно 
зацікавившись її майбутнім. Така нота звучала і у виступі 
Івана Житника та інших митців слова, які зголосилися на 
тому, щоб у майбутньому видати збірку творів Наталії Редь-
ко, відкривши їй шлях до спілки письменників. 

З не меншою небайдужістю ставиться Іван Олександро-
вич до творчої долі Марини Ткаченко, яка почала писати з 
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дитинства, і зараз під опікою відомого новеліста і поета вдо-
сконалює свою майстерність. Марина ретельно готувалася 
до виступу, хвилюючись, але врешті їй вдалося чудово ви-
ступити і отримати схвалення аудиторії. 
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Присутні із зачаруванням слухали пісню «Молитва» у 
майстерному виконанні Лідії Кархової, яка вклала в неї всю 
душу, адже мотив захисту синів від недолі молитвою визна-
чальний у творчості Лідії Кархової, якій вдалося самостійно 
виховати двох парубків і діждати онуків, якими вона дуже 
тішиться. Вірші Лідії Миколаївни звучали не менш лірично 
і мелодійно, як і пісні. 

 Лариса Браташ порадувала конотопців відомими тво-
рами, серед яких осібно звучав вірш «Мамині рушники», у 
якому Лариса Федорівна змалювала важливість традиційно 
українського шанування матері як берегині роду, як госпо-
дині, яка вишивала рушники і ними благословляла дітей у 
світ. Медик за освітою, Лариса Браташ вже давно розвинула 
у себе літературний талант і відкрила неповторні грані лі-
ричної творчої душі.

 Валентина Колесник зачитала декілька віршів, серед 
яких – і її недавній твір, присвячений матерям, які втратили 
свої синів у боротьбі за добре майбуття України. Цей вірш 
звучить присвятою жінкам, які втратили синів, борців Не-
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бесної Сотні. «О, милий синочку, ти де?» - лунало у залі Ко-
нотопського Будинку творчості як промовисте нагадування 
тим, хто допустив загибель невинних жертв серед молоді на 
Майдані. 

 Алла Флікінштейн представила аудиторії зовсім від-
мінні від інших твори, які вражають вигостреним словом, 
сформованою точкою зору і стійкою життєвою позицією. Її 
найулюбленіша ніша – політична сатира, з якою інші митці 
радять їй поводитися «обережно». Тим не менш, багато з її 
творів публікуються у соціальних мережах і стають об’єкта-
ми критики, адже провокують читачів мислити і з небайду-
жістю реагувати на виклики сучасності.

Серед членів літературної студії «Джерела» на заході 
були присутні Реґіна Копф, Ігор Лисий, Світлана Каружеліс, 
Микола Матвійчук, Федір Рижий, Сергій Холмецький, Олег 
Єршов, Людмила Глушко та інші. Вони разом з буринцями  
вітали Івана Житника, який святкував цього дня день народ-
ження.
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Йому вдалося зацікавити публіку своїми короткими об-
разками і новелою. З цікавістю він розповів про книгу «Еле-
гія-2», акцентувавши на добрій традиції видавати збірки по-
езій, що стає можливим завдяки спонсорам.                                                                                      
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На знак подяки літературній студії «Джерела» за гостинність 

Іван Житник подарував їм книгу «Задзеркалля». Лариса Браташ 
віддала в дарунок конотопцям свою збірку «Умиюсь зоряними 
росами». А от Віктор Осадчий вручив студії відому на Бурин-
щині книгу «Рідне», у якій містяться уже відомі й нові твори 
поета. Він любить нагадувати, що жінкам найбільше подоба-
ється його вірш «Дві цариці», а чоловікам – «Диво-рідина».

 Ці твори – гумористичні і по-доброму зворушливі, адже 
завдяки їм Віктору Макаровичу завжди чудово розважити ау-
диторію. Невдовзі презентація книги «Рідне» відбудеться і в 
Сумах. Поет навіть у жартівливій формі зізнається, що одного 
разу цю книгу символічно у нього придбали за 1000 гривень, 
що й справді є найкращим поцінуванням його таланту. 

Алла Охріменко прочитала присутнім власний переклад  
вірша Осадчого «Спіши любить» англійською мовою. 

Усі присутні на зустрічі були раді відчути теплу атмос-
феру цього заходу і висловили сподівання на нові, такі ж 
приємні миттєвості у майбутньому, коли митці мають мож-
ливість долучитися до живого спілкування один з одним[1].   
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Джерела:                                

1.library-buryn.org. 



201

Віктор Гагін '
«Свіча Душі»  Лідії Кархової 

Лідія Миколаївна Кархова народилася на Львівщині. Із 
семи літ жила і навчалася на Ямпільщині Сумської області, 
де закінчила середню школу. Вчительську професію здобула 
в Глухівському виші в 1970 році…                                                                                 

Більше, ніж 40 років віддала школі - працювала учителем, 
директором Клепалівської ЗОШ, інспектором шкіл Бурин-
ського району. Барвистий та багатогранний світ поезії і пісні 
супроводжував її з дитинства, а в зрілому 50-літті переріс у 
творчість.  Перші вірші надруковані в районному альманасі 
«Елегія» (2004 р.). Самотужки видала збірки: «Автограф 
серця» (2006 р.), «Аптека душі» (2007 р.), «Настане час» 
(2008 р.), автобіографічний нарис «Душі криниця» (2009 р.)

У вересні 2008 року у видавництві «Мрія» (Суми) вийшла 
збірка поезій «Матіолою пахне вечір», а в квітні 2011 року - 

На фото: Лідія Кархова та Іван Житник.
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збірка поезій та прози «На крилах весни і любови» («Рідний 
край», Суми).

Доволі часто виступає перед молодіжною аудиторією, ок-
ремі вірші покладено нею на музику.

Із любов’ю до природи, сім’ї, людей, що оточують, - го-
ловне кредо поетеси.

У творчому доробку Лідії Кархової - пейзажна, громадян-
ська, любовна лірика, в яких поетично озвучено захоплення 
красою природи, небайдуже ставлення до свого місця в не-
простому житті, батьківських почуттів. І це не випадково.

…Поетеса народилася серед багатої природи Львівщини, 
з дитинства милувалася прикарпатськими схилами, швид-
коплинними потічками, черешневими садами.

У шкільні та студентські роки її оточували первозданні 
ліси Ямпільщини, звучала солов’їна українська мова.

Знайомлячись зі збірками поезій, упевнюєшся в глибин-
ному знанні внутрішнього світу людини, її почуттів, філо-
софії життя.

І ось нова поетична книга Лідії Кархової - «Свіча життя», 
яка вийшла в сумському видавництві «Ярославна».

Закоханість у чарівний світ природи випромінюється з 
кожного рядка поезій. Педагог за професією, вона тонко від-
чуває все, про що пише:

А ліс, такий ясний, прозорий,
Принишк, чекає холодів.
А я у нім збираю зорі,
Пірнаю в спогад світлих днів.   
 Клинок співає в сонці яснім, 
Киває листячком мені.
Калина, гронами прекрасна,
Виблискує в гущавині.

Любов до рідного краю, батьків, внучат - в центрі уваги 
поетки:

Усе минає - вічна батьківщина,
Отой куточок, що манить теплом
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Ріки блискучої, квітучої долини,
І верб плакучих, неба за вікном.
Своїм внучатам упущу
Проміння росяного звуки.
Під музику оцю святу
Нехай посплять мої онуки.

І цвіт соняшників - сонечок, і політ бджілок над липовим 
цвітом, і запах купальських чебреців - все радує автора.

Щаслива, що на цій землі 
Живу, творю, співаю,
І засіваю зерням дні.
В колоссі розквітаю. 

   Вона ще не хоче йти в зиму:

Ти про зиму мені не кажи,
Бо ще світить в душі срібна осінь.
І на крилах моєї душі
Зеленяться любові покоси.

Віра у вічність кохання, його багатство й неповтор-
ність червоною ниткою пронизує творчість поетеси. Її 
сонячні вірші випромінюють тепло й світло, незважаючи 
на самотність, яка «завиває у кутку», цілеспрямовано ве-
дуть вперед:

Крізь люті січні,
Крізь біль розлук
В надії бачить рай…

Мелодика віршів звучить музикою і відгукується в серці 
оптимізмом:

Все в житті,  здається,  відбулося:
Любов і зустрічі, і радість, і печаль.
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Та все одно я вірую і досі
В усе хороше, що зове у даль.

Її поетичні рядки переплітаються з великодними дзвона-
ми і вербовими гілочками, зеленим клечанням і пахучими 
яворами: 

Як молитву повторяю
Щоразу і знов:
Поможіть в житті,
Надія, віра і любов.

Поетеса не боїться бути щасливою:

У осіннім райдужнім польоті
Завеснію струнами душі.
Не спиняй розгін, неси на ноті
Нових пісень і нових віршів.

Впевнений, що відблиск «свічі життя» займе достойне 
місце в читацькому колі шанувальників поезії і таланту по-
етеси Лідії Кархової…

g



205

Віктор Гагін '
Микола Гриценко: зв`язки з Буринщиною

Творча діяльність сто-
личного поета і пись-
менника М.С. Грицен-
ка, члена Національних 
спілок журналістів та 
письменників України, 
лауреата Всеукраїнських 
літературних премій 
імені Леоніда Глібова, 
Олександра Олеся, Івана 
Кошелівця та Міжнарод-
ного літературного кон-
курсу «Гранослов-93», 
тісно пов’язана з Бурин-
щиною. Микола Грицен-
ко неодноразово зустрі-
чався з громадськістю 
невеличкого містечка на 
мапі України -  Буринь, 
презентував свої творчі здобутки, подарував бібліотекам та 
школам району свої видання.

Шанувальники його творчості отримали книги з автогра-
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фом. Зустрічі  з Миколою Семеновичем Гриценком відбу-
ваються  з місцевими  поетами, письменниками: Житником 
І.О., Осадчим В.М.,  Карховою Л.М., Браташ Л.Ф., краєз-
навцями, представниками культури, освіти.      

Гриценко Микола Семенович народився 9 травня 1962 
року в селі Тимченки Недригайлівського району Сумської 
області.

Закінчив факультет журналістики Київського державно-
го університету імені Тараса Шевченка, (телевізійна спе-
ціалізація). Працював у Сумському облтелерадіокомітеті: 
редактором радіомовлення, редактором телебачення, зав. 
відділом телебачення, при створенні головної редакції те-
лебачення в 1987 році став першим головним редактором 
Сумської обласної телерадіокомпанії. Нині – президент Бла-
годійного фонду сприяння ініціативам всеукраїнської газети 
«День».                                                                                                                   

Микола Семенович  - автор і ведучий багатьох циклів те-
лепрограм на Сумському обласному телебаченні та низки 
сценаріїв документальних фільмів. 
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Саме він спрямовував і висвітлював через обласне теле-

бачення спеціальний проект до проведення референдуму 
про Незалежність України.                                                                                                              

В цей час автор працював заступником голови Бурин-
ського райвиконкому з гуманітарних питань і доводилося 
часто спілкуватися з Миколою Семеновичем.  Зокрема, за-
пам’яталась важлива подія, коли в 1990 році  випала доля  
брати участь в теледебатах на обласному телебаченгі з доле-
носних  питань -  незалежності України.                                                                                                                          

Він з 1995 року - представник Національної ради України 
з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області. 
Брав безпосередню участь в розробці та реалізації концепції 
розвитку телерадіомовного простору Сумської області.

З 2000-го року працює в центральному апараті Націо-
нальної ради України з питань телебачення і радіомовлення: 
начальник відділу зв’язків зі ЗМІ та громадськістю Націо-
нальної ради, головний редактор журналу „Вісник Націо-
нальної ради України з питань телебачення і радіомовлен-
ня”, автор сценаріїв документальних фільмів. 

Громадська робота: заступник голови громадської орга-
нізації „ Сумське земляцтво у м. Києві”, голова ГО „Недри-
гайлівське земляцтво у м. Києві» , головний редактор альма-
наху „Земляки». 

М. Гриценко - автор книг прози, поезії, публіцистики: 
„Довго кувати зозулі” (1993 р.); „Білий налив” (1994 р.); 
„Самар” (1998 р.); „Книжка” (2000 р.); „Голоси на вітрі” 
(2004 р.); «Живи добром» ( 2009 р.); «Повернення дощу» 
(2010 р.) .                                                        

Співкоординатор Всеукраїнських літературних конкур-
сів «Коронація слова» (2000-2006 рр.) та «Золотий лелека» 
( 2007- 2009 роки). Автор тексту гімну міста Сум та Сум-
ського земляцтва, низки популярних пісень, що стали лау-
реатами пісенних Всеукраїнських фестивалів «Пісня року»: 
„Сумська мелодія”, „Дві долі”, „Юності пора” та інших. Ав-
тор концепції спорудження в Сумах пам’ятного знаку «Сум-
ка», який став одним із символів міста над Пслом.

Твори Миколи Семеновича Гриценка побудовані на вели-
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кій любові до України, до українського народу, його славних 
традицій і моралі. Свою громадянську позицію він висло-
вив при зустрічі з буринцями. Вона чітко проукраїнська, не 
заполітизована, з глибоким розумінням і занепоєнням тим, 
що відбувається в моралі нинішнього покоління і відпові-
дальності за це засобів масової інформації, які в гонитві 
за легкою привабливістю молоді до своєї продукції, вико-
ристовуючи демократизацію суспільства, нав`язують юна-
кам та дівчатам несумісну з випробуваними віками традиці-
ями старшого поління продукцію. Він -  поборник народної 
свідомості, як і багато нинішніх письменників. А ще Мико-
ла Семенович активно займається громадською діяльністю. 
Він  - бажаний гість у містах та селах держави.

З продекламованих Миколою Семеновичем віршів слуха-
чам в залі багато з них до вподоби. Найновіший вірш, який 
ніде ще не був опублікований, - має назву  «Супутниці»:

Коли нам буде по сто, а чи – двісті, чи навіть – по три-
ста....

І хмари стечуть із небес, і просочаться вглиб...
І сотні разів опаде й знов розпуститься лагідне листя,
Що ми його пальцями рук доторкнутись могли б...

Якби через - сто, через – двісті... Немов – із туману
Ми вийшли б і стали на склі молодої води,
І знов би, як – вперше, а, може, як - вперше й востаннє
Спустились фламінгами біло-рожеві сади...

Якби то, якби... сонце вийшло із іншого краю
І все навпаки розкрутилося, наче – сувій...
… Ми знов пролетіли б ясним фіолетовим маєм
З коронами срібними на голові. 
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Один із його віршів -  «ВОЛИ»  - автору подобається.

Були раби і підрабки були,
Були пани і ті, що під панами...
Та споконвіку мовчазні воли
Витягували сонце над ланами.

І колесом прокручувався світ,
Скрипіла вісь, аж спини парували.
І батожився той волячий слід,
З якого вже теляток напували.

І виростали мовчазні воли,
Вдягались в шлеї знову серед ночі.
І роги в них фіалками цвіли,
І пелюстками засипало очі...

Сліпі воли. Замрійливо-сліпі,
Отак - в шлеї, у колесі й живеться.
Лиш іноді прорветься їхній спів,
Могутній спів, що спинить власне серце.
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17 липня 2014 року  в Бурині відбулася непересічна лі-
тературна подія – Микола Гриценко презентував свою нову 
книгу «На зелених іконах дерев»… 

За словами Миколи Семеновича, це його вже восьма кни-
га, яка побачила світ: по дві – прозові та публіцистичні, чо-
тири поетич-
них.

Шануваль-
ники твор-
чості Миколи 
Гриценка, які 
зібралися в 
залі Будин-
ку районної 
ради, опле-
сками зустрі-
ли літера-
тора. Адже 
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тут літератор презентує вже не першу свою книгу. І досі в 
пам’яті буринців залишається зустріч, коли він представляв 
свої чудові книги – поетичну «Повернення дощу» та публі-
цистично-художню «Самар і я».

І, хоча вже 13 років він живе й творить у Києві, але, за його 
ж висловом, «завжди хочеться приїхати на рідну свою бать-
ківщину». Ці слова він підтверджує своїм віршем «Край».

***
Через роки, через віки,
Через блакитні попелища 
Стає мені все ближчим, ближчим
Той край, де квітли рушники, -
Мій край дитинства і добра,
В якому зорі ще далекі,
Літають при землі лелеки
І вишні пахнуть при дворах.
Я прилечу. Я долечу.
Крильми малими занімію.
І рідне в душу так повіє,
Аж – побіліє ув очу!

І в книзі «На зелених іконах дерев» Микола Гриценко за-
лишається вірним віковим традиціям української поезії, в 
основі яких – глибока творчість, образність та філософіч-
ність.

Поет демонструє неповторні зразки власного світобачен-
ня та світосприйняття, акумульовані в словесному живопи-
сі. На жаль, таких чутливих поетів і таких поезій у сучасно-
му, досить складному урбаністичному часі, - все менше й 
менше. А от творчий доробок Миколи Гриценка, і це спра-
ведливо, стає вартіснішим для поціновувачів рідного укра-
їнського слова…

З виходом нової чудової й дивовижної книги автора при-
вітали та побажали всіляких гараздів у житті поети Віктор 
Осадчий (він же – ведучий презентації) і Анатолій Лугов-
ський, член Національної спілки письменників України, 
редактор районної газети «Путивльські відомості» та го-
лова Буринської районної ради Григорій Нікітченко, який 
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подарував книгу буринських літераторів «Елегія - 2», котра 
вийшла нещодавно (упорядник Іван Житник), Віктор Гагін 
- відомий краєзнавець Буринщини подарував власну книгу 
«Нариси історії землі Буринської». Вітання з виходом книги 
«На зелених іконах дерев» передав і Віктор Ладуха, голова 
Буринської районної державної адміністрації.

Микола Гриценко подарував свою нову книгу з особи-
стим підписом і сфотографувався на пам’ять з усіма бажаю-
чими, хто був присутнім на літературному заході…

Джерела:   

1.Гагін В.І. , власний архів.                                                                                                                                                      
2. Житник І.О., поет, письменник, журналіст.
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Буринське  земляцтво

06 червня 2014 року традиційно,  вже втретє, на Бурин-
щину з’їхались її відомі земляки для участі у Форумі Бу-
ринського земляцтва. Із 48 запрошених мали змогу прибу-
ти на малу батьківщину 18 земляків. На урочистостях були 
присутні: керівництво районної ради та районної державної 
адміністрації, міський та сільські голови району.                                

Земляки мали нагоду  отримати в дарунок нещодавно ви-
дану книгу «Елегія-2» (упорядник – Іван Житник, художник 
– Микола Бондаренко, редакційна колегія – Іван Житник, 
Оксана Іваненко, Валентина Колесник, Валентина Охрімен-
ко, Віктор Осадчий), в якій зібрано твори 42 талановитих 
творчих людей буринського краю.                                                

Далі для учасників заходу міський голова Петро Жук та 
директор районного краєзнавчого музею Микола Кононен-
ко провели екскурсію  територією оновленого Буринського 
міського парку ім. Героя Радянського Союзу М.Г. Безрукова.                              
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Після цього земляки відвідали церкву Успіння Пресвятої 
Богородиці в с. Успенка, де мали змогу подивитися  новий 
іконостас, установлений і освячений 22 грудня 2013 року. 
Кошти на виготовлення іконостасу надало ТОВ юридич-
на фірма «Добродії» з Києва, керівником якого є земляк з 
Успенки Василь Кривобок. Землякам про це також говорив 
настоятель храму отець Михаїл, Спілкування з отцем Ми-
хаїлом було надзвичайно цікавим. Усі мали добрі враження  
від  перебування у храмі. 

Наші земляки ще на першому Форумі створили громад-
ську організацію «Буринське земляцтво».      

Пленарне засідання громадської організації «Буринське 
земляцтво» відбулось в актовому залі комунального закла-
ду районної ради – дитячому оздоровчому таборі «Чайка». 
Провів його голова земляцтва Олександр Капітоненко, який 
проінформував присутніх про роботу громадської органі-
зації у 2013-2014 роках. Із співдоповіддю виступив голова 
районної ради Григорій Нікітченко.

Громадська організація налічує 48 відомих земляків, 



215

Віктор Гагін '
- зазначив, зокрема, Олександр Капітоненко. — Ми стали 
більше знати про свою історію, про людей, які її творили. 
Наші земляки проявляють значний інтерес до рідної землі, 
до перспектив розвитку краю. Більш тісною і продуктивною 
стала співпраця наших територіальних громад, окремих жи-
телів зі своїми земляками.

За рік, що минув, долучилися до когорти земляків бу-
ринці, котрі тримають високу планку в житті. Це - Мордвін 
Олександр, професор Запорізького університету з Дяківки, 
Черпіцька Людмила, суддя Вищого адміністративного суду 
у м. Києві, яка народилася у Бурині, приватний підприємець 
із Сум, уродженець с. Піски Віктор Биченко, Дейнека Іван, 
художній керівник ансамблю «Слобожани» у м. Суми (ро-
дом з Болотівки), Хоменко Іван, майстер з різьблення по 
дереву і садово-паркової скульптури з Воскресенки, Скида-
ненко Павло, полковник запасу, уродженець села Бошівка, 
мешкає м. Суми. Поглибилося духовне єднання уродженців 
Буринщини.
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Далі Олександр Капітоненко нагадав про минулорічну 
поїздку до Пісок, під час якої глибоке враження справив 
захід вшанування жертв голодомору 1932- 1933 років біля 
пам’ятки національного значення  - братської могили в селі 
Піски нашого району.                      

Тоді була озвучена і проблема, що оформлення пам’ят-
ки потребує серйозного доопрацювання. Кривобок Василь 
Якович виділив 50 тис. гривень для завершення будівниц-
тва Меморіалу відповідно до проекту, який розробив наш 
земляк з Дмитрівки, відомий на увесь світ художник-графік 
Микола Бондаренко. Кошти освоєні, встановлені каплички з 
ликами Ісуса Христа і Божої Матері. Всі роботи були органі-
зовані під безпосереднім керівництвом Миколи Михайлови-
ча та за активної підтримки Віктора Осадчого.

Особливу увагу Олександр Капітоненко приділив видав-
ничій справі, згадавши книги: «Рідне» Віктора Осадчого, 
«Елегію-2», «Нариси історії землі Буринської» Віктора Гагі-
на. Повідомив, що у співавторстві з Оленою Сіліверстовою, 
педагогом Слобідського НВК, яка викладає історію, вийшла 
друком книга «Поповослобідська Троїцька церква та її кти-
тори».

Значну організаційно-фінансову підтримку в діяльно-
сті бюджетних організацій району постійно надає зем-
ляк з Миколаївки - начальник Головного управління Дер-
жавної казначейської служби України у Сумській області 
Олександр Лісовий. Активну і суттєву підтримку жителям 
району приділяє начальник управління майном, депутат 
Сумської обласної ради Анатолій Линник, який родом з 
Чернечої Слободи. Він систематично здійснює особистий 
прийом громадян, глибоко вникає у суть їх проблем та пози-
тивно їх вирішує.

Глибоко вдячні жителі нашого району Станіславу Пе-
тренку, головному лікарю Сумської клінічної лікарні № 5 
з Воскресенки, Леоніду Гороху, нейрохірургу Сумської об-
ласної лікарні з Успенки, Василю Громі, доктору медичних 
наук, доценту кафедри хірургії Харківського національно-
го університету, завідуючому відділенням оперативної ен-
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доскопії загальної невідкладної медичної допомоги Наці-
ональної академії медичних наук України з Болотівки за 
виключно шанобливе ставлення до жителів нашого району 
при їх зверненні у зв’язку з проблемами зі станом здоров’я 
та надання їм суттєвої практичної допомоги.

Підтримують активний зв’язок з районом, окрім названих 
земляків, Анатолій Ричкаль з Черепівки, начальник УМВС 
України  в Сумській області, який цього ж дня передав Бу-
ринському РВ УМВС України в Сумській області легковий 
автомобіль «Тойота»; Іван Дейнека з Болотівки, художній 
керівник ансамблю «Слобожани» у м. Суми; Іван Хомен-
ко з Воскресенки, майстер з різьблення по дереву і садо-
во-паркової скульптури; Юрій Штика з Успенки, директор 
Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти інно-
ваційних технологій» у м. Суми; Борис Толкачов з Дяківки.

Як і у минулі роки, активну допомогу району надає Мико-
ла Резнік, керівник Сумської філії ПАТ «КийАвіа», земляк з 
Черепівки. За його сприяння район відвідала президент од-
ного з благодійних фондів Швейцарії Маріанне Піффаретті, 
яка виділила багатофункціональне ліжко та інвалідний візок 
для інваліда з Черепівки, котрі йому були вкрай необхідні. 
Для оснащення Державної пожежно-рятувальної частини 
№ 23 надійшло  28 найменувань обладнання та обмундиру-
вання в кількості 518 одиниць.

Наш відомий, як в Україні, так і за кордоном, худож-
ник-графік Микола Бондаренко за сприяння голови Бурин-
ського земляцтва Олександра Капітоненка експонував 80 
лінотипів із серії до літописного твору «Слово о полку Іго-
ревім» у Болгарському місті Враці, побратимі міста Сум, з 
жовтня 2013 року по лютий 2014 року.

За значного сприяння землячки з Успенки, начальника 
відділу використання інформації і документів Центрально-
го Державного громадського об’єднання Архіву України у 
м.Києві Світлани Власенко наш районний краєзнавчий му-
зей отримав значну кількість архівних матеріалів з дослі-
дження історії рідного краю, зокрема, про життя та діяль-
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ність Базими Григорія Яковича, уродженця села Червона 
Слобода, начальника штабу легендарного партизанського 
з’єднання під керівництвом С.А.Ковпака. Копії всіх цих ма-
теріалів передано до музею Червонослобідської загальноос-
вітньої школи.

На завершення Олександр Капітоненко підкреслив, що 
Буринське земляцтво працює успішно, є вагомі результати і 
висловив упевненість у тому, що і надалі у тісній співдруж-
ності з органами місцевого самоврядування, органами ви-
конавчої влади, трудовими колективами, громадськістю ра-
йону буде зроблено багато для економічного та соціального 
розвитку нашого району, а також для духовного єднання 
земляків. Була також висловлена думка про необхідність ви-
готовлення емблеми Буринського земляцтва, посвідчення та 
нагрудного значка для її членів.                                                                         

    
Джерело:

                                                                        
1.Рідний край, 14 червня 2014 р. №42(10610); Інформація  
виконавчого апарату Буринської  районної ради

g



219

Віктор Гагін '
Кость Фастівець – керівник гурту КОZАКИ

Гурт КОZАКИ - це четверо однодумців, які закохані в 
українську козацьку пісню і для яких життєвими постула-

тами є одвічні козацькі лицар-
ські чесноти — Воля, Честь, 
Обов’язок. А понад усе у гур-
ті цінують справжню козаць-
ку пісню.

 Нещодавно гурт презен-
тував свою нову пісню «Со-
лодка ягода», робота над 
якою розтягнулася на довгих 
дев’ять місяців. Автор му-
зики – В’ячеслав Кукоба, а 
текст написаний у співавтор-
стві В’ячеславом Кукобою і 
Костем Фастівцем. 

Кость Фастівець  наро-
дився у  Бурині  15 серпня 
1977 року. 
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У 1992 році закінчив Буринську середню школу № 1.  
1992–1996 роках– студент Стрітівської вищої педагогіч-

ної школи кобзарського мистецтва. 
1995 році— нагороджений дипломом фестивалю народ-

ної творчості “Ой заграйте музиченьки” за популяризацію 
традиційних видів народного мистецтва. 

У 1996 році вступив до Національного Педагогічного 
Університету ім. М. П. Драгоманова на музично-педагогіч-
ний факультет. 

1997–2001 роках – викладач бандури київської музичної 
школи № 32. 

2000 рік — лауреат Всеукраїнського огляду народної 
творчості, присвяченого 10-й річниці Незалежності Украї-
ни, нагороджений дипломом “За вагомий внесок у розвиток 
української культури та високі творчі досягнення”. 

У 2001 році закінчив НПУ ім. М. П. Драгоманова, отри-
мав ступінь спеціаліста за спеціальністю “Музичне вихо-
вання” та здобув кваліфікацію викладача музики і худож-
ньої культури. 

У 2001–2002 роках– робота на радіо “Люкс FM”. 
У 2004–2006 роках– аспірант НПУ ім. М.П.Драгоманова, 

готує до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеню 
кандидата педагогічних наук. Тема дисертації: «Становлен-
ня та розвиток виконавства на бандурі в навчальних закла-
дах України в ХХ ст.». 

У 2000–2004 роках – викладач по класу бандури і керів-
ник ансамблю бандуристів Стрітівської вищої педагогічної 
школи кобзарського мистецтва. 

З 2005 року – артист Київського академічного театру 
українського фольклору “Берегиня”. 

З 2012 року - вокаліст і керівник гурту КОZАКИ 
Одружений, разом із дружиною виховують трьох дітей. 

Джерела:

1.http://www.hurtkozaky.com/ .
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Їхав козак за Дунай

Цю популярну пісню співали вже в середині XVIII ст., в 
тому числі й у Санкт- Петербурзі. Інколи згадуємо про неї 
і ми, українці. Вперше опублікована у виданні Прач И. Со-
брание народных русских песен с их голосами. Спб., 1790 ( 
2-е вид. 1806; 3-е вид. 1815).

М. Закревський у 1860 році зазначив, що ця пісня «відома 
у всій освіченій Європі». Протягом XIX ст. пісня «Їхав козак 
за Дунай» друкувалася у багатьох пісенниках.     

Обробку пісні «Їхав козак за Дунай» зробив сам Бетхо-
вен. Бетховен, мабуть, під впливом сина останнього геть-
мана Малоросії Андрія Розумовського, який був послом в 
Австрії і в приятельських відносинах з композитором, заці-
кавився українським музичним фольклором. Розумовський 
з любов’ю ставився до землі і культури своїх предків. В його 
сім’ї збереглася пам’ять про Батурин..

В обробці генія пісня «Їхав козак за Дунай» обновилась. 
Її виконавський голос зазвучав в супроводі фортепіано, 
скрипки і віолончелі. Присутня оригіналу маршовість по-
ступилась місцем більш повільному і ніжному тону.                                                                                     

Хто ж автор цієї популярної пісні? В нарисі-спо-
гаді Миколи Левицького (1818р.) «Деревня При-
путки (Херсонской губернии, Елизаветградско-
го уезда)» згадується пісня «Їхав козак за Дунай».                                                                                                                            
Цей нарис відкопав Григорій Нудьга, відомий український 
письменник, фольклорист, літературознавець і історик 
української літератури (родом із села Артюхівки Роменсько-
го району Сумської області. На Буринщині в с. Черепівка 
в 30-ті роки XX ст. проходив педагогічну практику під час 
навчання в Гадяцькому педтехнікумі) і вмістив його в своїй 
книзі «Козак. Філософ. Поет».                                                                                                           

Села Припутні вже давно немає: останні мешканці ви-
бралися звідси під час голодомору 1932-1933 років.    Цей 
хутір уперше заселив зі своїм приятелем Семен Климов-
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ський. Він – козак Харківського полку, філософ, поет, автор 
пісні «Їхав козак за Дунай».

Загадкою залишається питання про те, в яких роках він 
жив. Відомо тільки, що його життя було дуже довгим, може, 
навіть понадстолітнім. У 1724 році, судячи з усього , був 
зовсім молодою людиною. Закінчував своє життя Климов-
ський наприкінці XVIII ст. у степах колишнього Дикого 
поля в хуторі Припутні (неподалік сучасного селища Нова 
Прага, що в Олександрійському районі на Кіровоградщині).                                                              

Сюжет твору навряд чи варто прив’язувати до якоїсь іс-
торичної події. Хоча, окремі дослідники відзначають мож-
ливість того, що пісня була написана козаком харківського 
полку як враження від невдалих турецьких походів Петра I, 
перший з яких відбувся в 1710 році, приблизно в час творін-
ня пісні.

Герой не дуже впевнено обіцяє повернутись через три 
роки. Досить чітко означено тривалість всіх тих походів. 
Саме три роки жорстоких військових дій. Проте, число 
«три» може бути просто символом, в українців воно завж-
ди мало сакральний зміст. Та й сам «Дунай» у фольклорній 
традиції нерідко символізує просто ріку.                                                   

Мотив розлуки козака з коханою дівчиною, образний лад 
пісні, характер мелодії дають підстави називати її романсом. 
Досліджуючи життєвий і творчий шлях Г.А. Нудьги, автор 
звернув увагу на його книгу «Козак. Філософ. Поет.», в якій 
він дослідив творчість С. Климовського.  Дуже цікавими є 
дослідження творів С. Климовського «Про правду і велико-
душність благодійників» та «Про правосуддя начальників», 
які є надзвичайно цікавими в багатьох відношеннях.                                                                                                              

Перш за все, ці поетичні трактати занадто сміливі. «Цар 
без правди мертвий», - писав С. Климовський. «Правди не-
любитель» недостойний бути царем, стверджував Климов-
ський, адже він за життя стає «мертворуким». Автор мора-
лізує, обіцяючи, що благодать проллється з неба тільки на 
того, хто «діло при правді виконать візьметься». В кінці ру-
копису є дата -  серпень 1724 року.                                                       

Дослідники рукопису Г.А. Нудьга і В. Шевчук звернули 
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увагу на політичний контекст, в якому з’явились адресовані 
Петру I трактати «Харківського козака».

Політика помсти Україні «за Мазепу» призвела до страш-
них наслідків. Обкрадена економіка, знищено немало наро-
ду, введені обмеження на українське книгодрукування. В 
1722 році ліквідована Гетьманщина. Правити Україною від-
нині повинна була «Малороссийская коллегия».                                                                                                               

Проте, тільки в 1905 році історику Всеволоду Срезне-
вському пощастило відшукати в особистій бібліотеці Петра 
I та опублікувати два рукописні твори, які підписав «негод-
нейший раб харьковский козак Семен Климов», зробивши 
їх надбанням усіх цікавих. А вже в наш час дослідник літе-
ратурної давнини Валерій Шевчук переклав писання поета 
XVIII ст. сучасною українською мовою і помістив в одному 
із томів «Антології української поезії».                                                                                                                    

Г. Нудьга в своїй книзі про С. Климовського повідав ці-
каву історію «вживлення» пісні «Їхав козак за Дунай» в ні-
мецький фольклор. Німецький композитор Х. Тідге, який 
почув цю пісню про розлуку козака з дівчиною на одному 
із «садових свят» місцевих дворян в Чорному лісі під Ба-
ден-Баденом, в якому брали участь гості  з Росії, зробив 
вільну обробку твору, - і з тих часів німці вважають цю вер-
сію української пісні власним фольклорним надбанням.

Чи міг уявити сивоглавий Горацій із Припутні (чия моги-
ла за якихось  три десятки кілометрів від Кіровограду давно 
потрапила під плуг), що доля виявиться так прихильною до 
його пісні, і що пісня облетить всі материки, що будуть спі-
вати навіть американські ковбої.   

Поетичні трактати С. Климовського актуальні і сьогод-
ні. Аби те, про що писав Семен Климовський було правдою 
для нинішніх лідерів України. Щоб вони добре запам’ята-
ли його слова: «Правди нелюбитель – недостойний бути 
царем». Саме про це ми повинні говорити з нагоди 22-річ-
чя Незалежності України. Ми повинні формувати ідеал 
України. Більше 22 літ державою керують політики, для 
яких питання щодо призначення України здається химер-
ним.                                                                                                                                                       
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Люди про це здогадуються, але на виборах все одно ко-
гось обирають, виправдовуючись тим,  що це -  вибір між 
більшим і меншим злом. Людей привчили орієнтуватися на 
ту чи іншу особу в політиці, не говорити правди про свої по-
чуття і погляди. Справедливо було б віддавати перевагу при 
виборах тим, хто, «діло при правді виконать візьметься». (С. 
Климовський). Щоб воно ґрунтувалося не на багатолітніх 
ошуках.

Українському духові притаманний ідеалізм. Ідея України 
є тим, чим наша країна повинна стати. Будувати Україну не-
обхідно у співтворчості з Богом.

Звісно, Бог не захоче мати справу з нами – такими, які 
ми є сьогодні. Бо з такими, які ми нині є, навіть Бог нічого 
не вдіє з Україною. Ми повинні обожнювати, а не псувати 
природу, яку Бог для нас же й створив. Ми повинні шукати 
норми й правила економічної поведінки в економіці, а не 
політиці.                                                                                         

Капіталізм і комунізм кладуть в основу своєї діяльності 
принцип, що можна жити «Хлібом єдиним». Вибір ниніш-
нього шляху України складний. Нас одні закликають до 
Євросоюзу, інші – до Росії. Але чи не час схаменутись та 
обрати свій шлях. І цей шлях повинен нас всіх об’єднувати. 
«Життя, яким би не було, є благом, вище за яке немає нічо-
го» (ЛевТолстой).                    

Джерела:

1. Нудьга Г.А., Козак. Філософ. Поет.- Львів, 2002.                                                                                                        
2. Електронний ресурс. uk. Wikipendia. Orgr > wiki   (Семен Кли-
мовський.
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Історія Буринської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 
       

 У 1795 році в Бурині була побудована дерев’яна церква 
Вознесіння Господнього. На території церковної парафії дія-
ла міністерська, земська та церковно-парафіяльна школи[1]. В 
цей час, за царювання Катерини II, були зроблені перші спро-
би створити єдину багатоступеневу систему початкових шкіл. 
У 1782 році була створена Комісія по влаштуванню народних 
училищ, а в 1786 році видано Статут народних училищ.                             

З 1862 року в Бурині діяла початкова школа, де навчалося 
116 дітей[2].  Найпоширенішим типом початкової школи в 
Росії в цей час були: церковно-парафіяльна школа та школи 
грамоти, які перебували у віданні Святійшого синоду. Вони, 
як і міністерські школи, були однокласними і двокласними, 
перший курс навчання тривав 3 роки,  другий - 4 роки, в 
школах грамоти діти навчалися 2 роки. Останні відкривали-
ся з ініціативи парафіяльних священиків або інших членів 
причту і затверджувалися главою єпархії.                                          

 Нова будівля школи 
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Останній Государ Російської імперії залишив у спадок 
Радянському Союзу значний потенціал в освіті. Вже в 1908 
році в Російській Імперії отримала силу закону програма 
введення загального навчання, яка повинна була заверши-
тися між 1919 і 1924 роком. При Миколі II початкова освіта 
стала безкоштовною і загальнодоступною. 

Освітня політика Миколи II прагнула до створення осві-
ти, доступної усім верствам суспільства в усіх частинах 
Імперії, розвитку технічної освіти (і, відповідно, промисло-
вості) та на залучення громади (в першу чергу батьків уч-
нів) до активної участі в освіті дітей. 

Микола II закликав батьків до участі в освіті дітей - а чи 
справді це наша справа, чи все-таки віддати їх в руки фахів-
ців в «добру школу» і забути? А якщо віддати і не забути, 
як будувати стосунки з учителем, з адміністрацією – «права 
качати»?  Механізми участі суспільства у шкільному житті 
столітньої давності мало пристосовані до сучасної дійсно-
сті, цей факт очевидний.

Найпоширеніший тип початкового навчального закладу 
Російської імперії з кінця 1870-х років по 1917 рік була Зем-
ська школа (повна офіційна назва - однокласне народне учи-
лище відомства Міністерства народної освіти).                                                                           

Наприкінці ХІХ ст. в с.  Буринь працювала Земська шко-
ла. Будівля школи розташовувалась на місці, де нині магазин 
«Дитячий світ». Вона мала 2 класні кімнати, де навчалися 
70-75 учнів. Дітей навчали два вчителі - піп і дяк. Голов-
на увага зверталася на вивчення Закону Божого, церковно-
го співу, читання книг церковного та громадянського друку, 
письма та арифметики, у двокласних училищах додавалися 
початок руської історії, географії, креслення і малювання. 
На предмети, пов’язані з релігією, відводилося понад 40% 
усього навчального часу.                                                

 Будівля школи була спалена гітлерівцями під час окупа-
ції м. Буринь у 1941-1943 роках. 

«У Буринській Земській школі працювала  буринська на-
родна вчителька Неоніла Олексіївна Бойко, яка пропрацю-
вала на освітянській ниві 30 років – з 1877 по 1907 рік і була 
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відзначена подякою та портретом постановою Путивльсько-
го земського зібрання»[3]. 

«У с. Буринь проживала учителька на дому Павлова Оль-
га Володимирівна, 1876 року народження, с. Буринь, укра-
їнка, освіта середня, дворянка (батько — Павлов Володимир  
Володимирович, спадковий дворянин с. Буринь, колишній 
земський начальник Путивльського повіту), секретар цер-
ковної влади. За виступ проти передачі будівлі дерев’яної 
церкви під школу, проведення антирадянської агітації, спря-
мованої проти заходів радянської влади на селі була засу-
джена 01. 10. 1920 року до висилки в Казахстан на три  роки. 
Реабілітована 06. 12.1989 р. /ф. Р.-7641, оп.1, спр. 857/» [4].                                            

Після Жовтневої революції 1917 року школа уціліла і 
продовжувала працювати, навчаючи дітей трудящих.  

У 1932 році в с. Буринь відчинила двері новозбудована се-
мирічна школа, у 1934 році вона була перетворена на десяти-
річну, де началось 350 учнів, а вчителів було 18 осіб. Працюва-
ли у дві зміни. «Будівля школи побудована з матеріалу, знятого 
з купола  будівлі дерев’яної Вознесенської церкви»[5].   
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Перед Великою Вітчизняною війною у школі навчалось 
527 учнів, працювали 22 вчителі. Мирна праця трудящих 
Бурині, як і всього радянського народу, була перервана ві-
роломним нападом фашистської Німеччини. Серед тих, хто 
пішов захищати Батьківщину, були як випускники, так і вчи-
телі школи.

Під час тимчасової німецько-фашистської окупації тери-
торії району в с. Буринь школа №1 працювала в 1942-1943 на-
вчальному році. Директором школи був  Приходько Григорій 
Дмитрович. Крім того,  при школі №1 працювала реміснича 
школа крою, шиття та художньої вишивки, в якій  станом на 
5. 11. 1942 року навчалось 26 слухачів. Директором школи  
був Латишев А. Н.[6 ] В Сумському обласному архіві зберег-
лися звіти про підсумки роботи шкіл за 1-ше півріччя 1942-
1943 навчального року, списки вчителів, директорів шкіл[7].                                                                                                      
Працював відділ освіти і пропаганди Буринської районної 
управи с. Буринь [8].

Після звільнення с. Буринь від ворога трудящі села разом 
з учителями відремонтували школу і розпочали заняття при 
радянській владі. У 1943-44 роках у школі навчалось 347 уч-
нів. У 1949-1950 роках навчався вже 621 учень.

 Старе приміщення школи 
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Ріст кількості учнів вимагав розширення приміщення 
школи, тому в 1957 році було закладено фундамент нового 
приміщення школи. 

У 1960 році будівництво школи на 400 навчальних місць  
завершено. Силами вчителів та учнів була побудована 

 1936 рік, 7 клас 
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шкільна майстерня і введена в дію у 1963-64 навчальному 
році. З 1964 року шкільна майстерня випускала готову про-
дукцію для шкіл району: лабораторні столи, парти, стільці. 
У 1965-66 навчальному році навчалося 1005 учнів та працю-
вало 60 вчителів. В школі організована піонерська дружина, 
яка носила ім’я Олександра Матросова і налічувала 11 пі-
онерських загонів. За час роботи школи з її стін здійснено 

72 випуски, понад 
300 вчителів були 
сіячами розумного, 
доброго, вічного.

У 1946 році ди-
ректором школи 
був призначений 
Пересадько Гри-
горій Данилович. 
На педагогічній 
ниві він працював 
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до виходу на пенсію в 1977 
році. Найдовше, протягом 
18 років,  школу очолював 
Новаченко Володимир Мат-
війович. Процес оновлення 
школи в умовах незалежнос-
ті України очолював Дишко-
вець Микола Іванович. Цю 
справу успішно продовжив 
Зікратий Віталій Васильо-
вич. Нині впевнено і чітко 
здійснює керівництво шкіль-
ним вчительсько-учнівським 
колективом Надженко Лідія 
Олександрівна.

Найбільш досвідченим пе-
дагогом за всі часи існування 

школи по праву вважається вчителька початкових класів Се-

 Пересадько Г.Д. 
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менова Валентина Костянтинівна, яка була удостоєна зван-
ня Заслуженого учителя України.

На світлині Семенова Валентина Костянтинівна.
Чарівними білими птахами пролітають роки, залишаючи, 

немов тінь на землі, невловимі картинки спогадів, вражень, 
відчуттів. «Стрімко линуть,  немов лебеді», — подумки про-
мовляє до себе Валентина Костянтинівна Семенова, шано-
вана на Буринщині людина, педагог, якому двадцять дев`ять 
років тому було присвоєне почесне звання «Заслужений 
учитель Української РСР».

Лебеді, Лебединий край, Лебединщина. Земля, де блакит-
ний колір очей маленької дівчинки увібрав у себе глибину 
безкрайнього неба, синє плесо річки, що, немов чарівне на-
мисто, обвивала її рідне село Штепівку. Перші кроки по за-
сланому густим споришем подвір’ю біля батьківської хати, 
тепло маминих рук, тихий і спокійний голос тата виринають 
із глибин пам’яті частинками дивної мозаїки, з якої склада-
лось таке легке й яскраве та водночас неповторне й щасливе 
дитинство... Валі не виповнилося й чотирьох рочків, як у 
її свідомість пекельним шматком болю увірвалося страшне 

 Семенова В.К. 
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слово «війна». Тато -  вчитель, мама - телефоніст поштового 
відділення зв’язку, отже, за мірками того часу - «активісти», 
на яких, із приходом фашистів, чекала смерть від кулі чи за-
шморгу. Тож довелося блакитноокій дівчинці майже місяць, 
разом з батьками, мандрувати у складі ешелону евакуйова-
них нескінченними полустанками та станціями, аж поки їх 
не прихистив гостинний і по-східному колоритний Ташкент 
- місто, як про нього багато хто говорить, «хлібне».                                                                                                                                 

Там, у великій і багатомовній сім’ї біженців зі всього Ра-
дянського Союзу, Валентина Костянтинівна вперше пізнала 
ціну людської самопожертви, справжньої дружби, безкорис-
ної допомоги.                                                                                                              

1 вересня 1945 року з полотняною торбою за плечима, 
у якій лежали саморобні зошити-»зшитки», виготовлені зі 
старих газет, першокласниця Валюшка ступила на осяяне 
ласкавим промінням осіннього сонця подвір’я Гринцівської 
семирічної школи.     

Важко в ті роки було всім. Але ніхто не задумувався над 
нелегкою долею сільського вчителя. Підручників - катма, 
писали поміж газетними рядками, та й писали чим - сумі-
шшю сажі, молока чи соку бузинових ягід. Та все ж, нама-
галися якнайкраще передати дітям знання не лише зі шкіль-
них дисциплін. Вчили бути людьми.                            

Після школи вступила до Лебединського педагогічного 
училища ім. А.С.Макаренка, закінчивши яке у 1956 році, от-
римала кваліфікацію вчителя 1-4 класів. Молодій учительці 
перші свої кроки на педагогічній ниві довелося здійснювати 
у Валіївській семирічній школі (нині Білопільського райо-
ну).

«Пам’ятаю, як у серпні я з’явилася на порозі кабінету 
директора Грицини Тихона Омеляновича, - розповідає Ва-
лентина Костянтинівна.  - Колись про таких вчителів Ан-
тон Макаренко говорив: «То був справжній «педагогічний 
вовк». Саме він ненав’язливо допоміг мені опанувати дієві 
прийоми роботи з учнівськими колективами. Під його нез-
римим поглядом я помаленьку, часом на власних помилках, 
ставала «інженером» дитячих душ. І розуміла, що для того, 
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щоб стати дійсно всебічно ерудованим фахівцем, слід учи-
тися. Тому й вступила до Глухівського державного педаго-
гічного інституту на спеціальність «Педагогіка й методика 
початкового навчання».                                                 

Школа приязно зустріла молоду вчительку. Першоклас-
ники так довірливо тулилися до своєї першої вчительки. І 
вона щедро дарувала їм своє душевне тепло. Правду гово-
рять, що не стане справжнім учителем той, хто не любить 
дітей.    

Валентина Костянтинівна змогла підшукати тонкий,  де-
лікатний підхід до кожного дитячого серця, а школярі від-
повідали їй взаєморозумінням... Семенова однією із перших 
педагогів району започаткувала широке застосування тех-
нічних засобів навчання для учнів молодшої шкільної лан-
ки.

Діти з великим нетерпінням чекали, гадаючи, а що цьо-
го дня незвичного й незвіданого приготувала вчителька для 
них на уроках. Діапроектори, кінопроектори, слайди, діа-
фільми, різноманітні дидактичні та роздаткові засоби нав-
чання суттєво пожвавлювали інтерес дітей до розповідей 
учителя, розкривали суть поданого матеріалу в новому, не-
баченому до того,  ракурсі.                                                                                                   

А Валентина Семенова не зупинялася на досягнутому, 
бо мала тверде переконання, що головне завдання вчителя 
- бути в першу чергу вихователем, спрямовувати всі свої 
зусилля на формування особистості дитини. Семенова не 
зациклювалася на усталених формах педагогічної праці, ви-
вчала й переймала кращі досягнення колег.           

«Мене завжди цікавив досвід інших педагогів. Взірцем у 
роботі для мене була вчителька Лисенкова С.М. із Москви, у 
якої я особисто відвідувала уроки в другому класі, — згадує 
Валентина Костянтинівна. - А ще -  вчителька Дашевська 
Л.П. із Красноармійська Луганської області. У її школі були 
організовані курси для вчителів початкових класів зі всієї 
України по вивченню передового досвіду роботи справж-
нього майстра педагогічної справи».                                                                                                                                      

 Набутими знаннями Валентина Семенова щедро ділила-
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ся зі всіма бажаючими вчителями району. Особливо уважно 
прислухалися до її слушних порад молоді педагоги. Це була 
вагома допомога в перші непрості роки їх роботи на освіт-
ній ниві. До речі, багато колишніх учнів Валентини Костян-
тинівни успадкували благородну професію вчителя. Отже, 
посіяні нею в дитячі душі зерна добра, справедливості, пі-
знання принесли свої цінні плоди. Справжній наставник 
продовжується у своїх послідовниках...

Окремою сторінкою в педагогічній діяльності Валенти-
ни Костянтинівни залишається перехід на навчання шести-
річок.

Усе своє життя вона вчила інших і постійно вчилася сама, 
удосконалювала свою майстерність. Збагачувала знання, 
виробляла свої власні методики й методи роботи з учнями, 
ділилася своїми напрацюваннями з іншими педагогами. Ба-
гато років керувала міжшкільним методичним об’єднаним 
учителів І-ІІІ класів, районним методичним об’єднанням, 
вела школу передового педагогічного досвіду вчителів по-
чаткових класів району.                                                          
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На засіданнях, які, нерідко затягуючись в часі, перетво-
рювались на своєрідні майстер-класи, не обходила гострих 
кутів. Щиро ділячись здобутим, тяжко напрацьованим, ви-
магала від колег такої ж самовіддачі. Не всі це розуміли, не 
всім це подобалося. У колі таких «заробітчан від педагогі-
ки» вимогливість нерідко називали «бажанням виділитися», 
її принциповість - «жорстокістю». Але значна більшість мо-
лодих колег тягнулася до неї, як рослина тягнеться до сонця. 
Її новаторські ідеї завжди були «ковтком свіжого повітря» 
на тих, вже набридлих, роками незмінюваних педагогічних 
шаблонах. Такий же тісний зв’язок старалась підтримувати 
з батьками, оскільки нікому ще не вдалося виростити особи-
стість поза вічним шкільним трикутником: «вчитель - учень 
- батьки». Знаходила час і для участі в художній самодіяль-
ності. Багато років співала в учительському хорі з колегами, 
часто виступала на сцені не тільки району, а й брала участь в 
обласних оглядах і навіть республіканському аматорському 
телевізійному конкурсі «Сонячні кларнети».                                                                                                      

Адже вчитель початкових класів повинен не лише бездо-
ганно володіти знаннями з обраного фаху, а й вміти гарно 
писати, малювати, читати зрозуміло й виразно і навіть співа-
ти.                                                                                                                                                      

Із спогадів В.К.Семенової: «Та головне, звичайно, педа-
гогічна робота, якій віддано понад 40 років. Пам’ятними по-
діями у моєму житті була конференція у м. Львові, де мені 
довелося виступати на секції вчителів початкових класів з 
доповіддю «Використання газет і журналів у роботі з мо-
лодшими школярами». А ще -  конференція, що відбулася у 
Черкасах. Я також була запрошена на засідання редколегії 
журналу «Початкова школа». Неодноразово виступала з до-
повідями в області і районі.                  

Отримані мною передові методи роботи з молодшими 
школярами я застосовувала на своїх уроках і передавала 
цей досвід колегам на засіданнях міжшкільних методич-
них об’єднань району й області». Довго дивлюсь услід про-
славленого педагога, славній і милій людині. Дай, Бог, зу-
стрітися, зустрітися ще не одного разу. У цю мить чомусь 
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згадалися слова директора школи на урочистому зібранні, 
присвяченому завершенню педагогічної кар’єри В.К.Семе-
нової: «Валентина Костянтинівна завжди тактовно обходи-
ла відповідь на питання, які ж саме життєві приорітети були 
і є головними для неї.                                                                                                        

Але її учні, послідовники й колеги по роботі переконані, 
що педагогічне кредо Семенової - це глибока освіченість і 
душевна чуйність, розуміння прекрасного та особиста при-
страсть до всього, що робиш і чому навчаєш... Про вчите-
ля Семенову В.К., заслуженого вчителя України, можна 
говорити без зупину - і завжди знайдеш, що сказати. Але 
найголовніше те, що вона продемонструвала нам, що все ге-
ніальне є простим, і вчительська праця не є виключенням із 
цього правила. Ось він - секрет успіху за Семеновою: праця, 
помножена на урівноваженість і терпіння, ввічливість і так-
товність, життєрадісність і веселість, простоту й щедрість, 
приємність і лагідність. А ще -  глибоке почуття любові до 
дітей та віри в їх щасливий завтрашній день».

Держава гідно оцінила самовіддану працю педагога Се-
менової. У 1978 році Валентина Костянтинівна була нагоро-
джена відзнакою «Відмінник освіти СРСР». Через чотири 
роки їй присвоюють звання «Старший учитель», а у 1987 
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році - «Учитель-методист» 
і нагороджують медаллю 
«Ветеран праці». «На 27 
році трудової педагогічної 
діяльності мені, вчителю 
початкових класів Бурин-
ської середньої школи но-
мер один, - розповіла Ва-
лентина Семенова на одній 
із зустрічей, приурочених 

до Дня вчителя, — Указом Президії Верховної Ради Україн-
ської РСР від тридцятого вересня тисяча дев’ятсот вісімде-
сят третього року було оголошено про присвоєння почесно-
го звання «Заслужений учитель Української РСР»...

Нині у школі навчається понад 432 учні. До їх послуг -  
25 кабінетів, 2 спортивні зали, 2 майстерні, їдальня на 200 
місць, бібліотека, 2 сучасні комп’ютерні класи, підключені 
до інтернету. Педагогічний колектив складається з 47 вчи-
телів.

Головна особливість школи - вона ПЕРША. Школа сла-
виться спортивними досягненнями не тільки в районі. Ко-
манди з баскетболу, футболу та легкої атлетики неодно-
разово ставали призерами в області. Стали традиційними 
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проведення загальношкільних свят: «Першого Дзвоника», 
«Гарбузові фантазії», свято до дня Вчителя, свято квітів,  
«Козацькі забави». 

Яскраво проходять свята новорічно-різдвяного циклу 
«Святий Миколай, до нас завітай», конкурс композицій «За-
мість ялинки -  букет», Андріївські вечорниці, Новорічні ран-
ки та вечори. І останнім, феєричним аккордом навчального 

року тради-
ційно є Ви-
пускний бал. 

О д н и м 
із основних 
н а п р я м к і в 
виховної ро-
боти було 
визнано есте-
тичне вихо-
вання. З цією 
метою в шко-
лі функціо-



240

'Нариси історії землі Буринської

нують гуртки та факультативи, робота яких спрямована на 
розвиток творчого потенціалу учнів. Результатом є те, що 
школа уже багато років підряд є лідером у районному кон-
курсі  «Таланти твої, Буринщино». Команда юних інспек-
торів дорожнього руху - переможець районних та учасник 
обласних змагань[9]. 

Джерело:
                                                                                                                                           

1.Книга Пам’яті Сумської області. Том II.  Зруйновані храми Су-
мщини. Мартиролог втрачених святинь// Видавництво «Ярослав-
на», Суми. 2007, с. 39.
2.Списки населених пунктів Російської імперії. Курська губерні-
я.-С.-Петербург, 1968, С.59,95, 376.        
3. Капітоненко О.М., Власний архів.
4.Книга Пам’яті Сумської області. Суми. 2007. т. 1., стор. 111).                   
5. З розповіді місцевого старожила Крамаренка Леоніда Федоро-
вича.  
6.Державний архів Сумської області, фонд Р-1956, опис 1, справа 
1, с.1.   
7.Державний архів Сумської області, фонд Р-1956, опис 1, справа 
3, с. 11 .   
8.Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сум-
ської області 1941-1943 років: Огляд документів / Державний 
архів Сумської області. - Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2003 - 52 
с. С. 7-14; ДАСО: Путівник, Том I. – Суми-Київ, 2002, С.222-23.                                                                                          
9.Архів Буринської спеціалізованої ЗО школи I-III ступенів № 1.  
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Історія Буринської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Історія школи бере свій початок з кінця ХІХ ст.. Старе 
приміщення школи було збудоване в 90-х роках ХІХ ст. і 
освячене 1 жовтня 1898 року. З архівних документів ми діз-
наємося, що приміщення школи було дерев’яне, обкладене 
цеглою, дах критий залізом (36 x 6 аршин ). Школа мала 
дві класні кімнати, кімнату для бібліотеки, коридор з роз-
дягалкою, дві квартири для вчителів. Облаштування шко-
ли обійшлося в 5000 рублів, які були виділені земством за 
сприянням Володимира Володимировича Павлова – зем-
ського начальника Путивльського повіту[1].                                                                                             

Школа мала статус церковно- приходської, знаходилася 
біля Вознесенської кам’яної церкви, збудованої у 1881 році. 
В народі її називали Вольнівська, за назвою місцевості. В 
школі було 3 класи, в класах було по 20-25 учнів, працювало 
2 вчителі. В 20-х роках за радянської влади школа отримала 
статус Єдиної Трудової школи І ступеня в складі чотирьох 
відділень.                                                                                                                                        

 Будівля школи збудована в 1976 році 
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У 30-х роках до основного приміщення школи було при-
єднано  інше приміщення, будинок розкуркуленого селяни-
на Зьоменка, її стали називати Зьоменкова школа. Тут були 
як початкові класи, так і середні 4-5 класи.                                                                                             

У цій школі продовжували навчання також учні з по-
чаткової школи с. Шилівки. Початкова двокласна школа в 
с. Мала Шилівка була відкрита у 80-х роках ХІХ ст. Скла-
далася з двох класних кімнат, учительської. Нині це при-
міщення використовується під магазин. 

Під час війни 1941-1945 років тимчасово навчання про-
водилось тільки в приміщенні «Зьоменкової» школи, у 
«Вольнівській» школі була майстерня по ремонту німець-
ких танків.                                                                                         

У 1959 році всі три приміщення (початкових шкіл) були 
об’єднані в одну восьмирічну школу. В 1976 році було збу-
довано нове приміщення школи і всі учні навчалися тепер у 
стінах однієї школи. Вона отримала статус середньої школи 
під №2. В 70-80 роках ХХ ст. у школі навчалося більш ніж 
600 учнів. У 2009 році школа отримала статус спеціалізова-
ної школи.                                                                                                                      

Нині в школі навчається 314 учнів. Старша школа пра-
цює за двома профілями: математичний та суспільно-гума-
нітарний. Кількість педагогічних працівників -35,  із них: 
спеціалістів вищої категорії-15; спеціалістів І категорії-12; 
спеціалістів ІІ категорії-2; спеціалістів-6. Мають звання «вчи-
тель-методист»-5; «старший вчитель-9; нагороджені знаком 
«Відмінник освіти України» - 3.Педагогічний колектив пра-
цює над проблемою: «Розвиток творчих здібностей учнів 
шляхом впровадження ефективних педагогічних інновацій, 
удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховно-
го процесу в умовах реформування школи». Головна мета 
педагогічного колективу: виховання національно-свідомого 
громадянина України, цілеспрямований пошук обдарованих 
дітей, формування здорового способу життя, створення мак-
симально сприятливих умов для інтелектуального, духовно-
го, морально-естетичного, фізичного розвитку школярів, 
самореалізації і розвитку кожної особистості, форммування 
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покоління, здатного навчатися протягом усього життя [2].                                                                                                               
Довідково: Першого вересня 2014 року у районі за шкільні 
парти сіло 2256 учнів, із них 220 вперше. Урочисті лінійки, 
присвячені Дню знань, пройшли в усіх навчальних закла-
дах. Цьогоріч вони були особливими, адже кожен виступ 
пронизаний духом патріотизму та національного єднання. 
Приємно відзначити те, що багато дітей та вчителів при-
йшли на свято в українському вбранні. Замість традиційних 
бантиків деякі дівчатка наділи віночки. Мелодійний пере-
лив дзвоника сповістив про те, що канікули закінчилися, 
 розпочався новий навчальний  рік.                                                                            

Вересень, немов учитель,
Двері школи відчинив.
Дітлахів дзвінком врочистим                                                                                                                
До навчання запросив. 

Джерела:                                                                                                               

1. КОГА 1.41488/47 КЕВ. 1898.№45.С.652-654.
  2.istoriya.sumy.ua/.

g
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Історія Буринської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №3

Роком, від якого веде відлік історія заводської школи, є 
1910-ий рік. На клопотання директора рафінадного заводу 
Ю.М. Алтаржевського цукрозаводчик Ш.Г. Ширман доз-
волив побудувати школу для дітей робітників Буринського 
цукрозаводу, спорудження якої було завершено у 1894 році. 
Вона була розташована на місці теперішньої АЗС (біля ко-
лишнього насіннєвого заводу).                        

У 1915 році в школі  навчалося лише 3 дітей із селян-
ських родин, решта були дітьми робітничої аристократії та 
службовців.  Викладалися предмети: математика, фізика, 
література, історія, але основним був «Закон Божий». Учи-
телем двокласної зразкової школи було призначено Леоніда 
Івановича Нікуліна.                                                                         

Нікулін запровадив у школі «паличну» дисципліну. Діти 
боялися навіть його погляду. За найменшу провину та за не-
вивчений урок учень одержував декілька ударів лінійкою по 
спині. І все ж, якою б не була школа, але вона давала освіту 
дітям неімущих, готувала грамотних майбутніх робітників, 
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що так конче потрібно було для виробництва, яке поступово 
оснащувалося новою технікою, управляти якою людям без 
освіти було неможливо. Такою була вимога часу.

Очевидці стверджують, що учнів карали  просто в класі: 
били різками, ставили на коліна в куток на гречку.

Колишній учень заводської школи Колесник С.І. згадував 
: « Було то за часів царизму. Література в школі викладалася 
так, що кращі твори письменників Росії та України майже 
не вивчалися. Ознайомлюватися з творами Пушкіна, Гого-
ля, Шевченка допомагав вчитель фізики Нікулін. Він зали-
шав учнів старших класів нібито для додаткових занять, а 
тим часом пояснював твори  «Капитанская дочка» Пушкіна, 
«Мертвые души» Гоголя , «Кобзар» Шевченка».

      Серед вчительського колективу заводської школи були 
вчителі з передовими революційними поглядами, які  при-
єдналися до революційного гуртка цукрового заводу, в тому 
числі і Нікулін Л.І. У 1917 році Л.І.Нікулін з іншими вчи-
телями остаточно приєднуються до революційного гуртка 
цукрового заводу.

 Встановлено, що у довоєнні роки у школі виклада-
ли дочки заступника директора цукропісочного заводу 
М.П.Штильмана Фелікса Володимировича Копистинського 
–  Софія та Євгенія. Софія -  французьку мову, бо свого часу 
три роки навчалася у Франції і мала диплом, Євгенія була 
вчителем російської мови та літератури. Сестри Холод Ма-
рія Іванівна та Шульженко Ганна Іванівна були вчителями 
початкових класів. Вони працювали і після війни.

У 1916 році учні також навчалися в пристосованому при-
міщенні біля вокзалу, відомому в післявоєнний час  як чайна 
СПТ.                                                                                                      

Революція 1917 року змінила життя простого люду. Шко-
ла була відокремлена від церкви, викладання «Закону Божо-
го» в школі було заборонено[1].                                                                             

«У 1920-1925 роках сталися значні зміни в розвитку  на-
родної освіти. Велась рішуча боротьба з неписьменністю. 
В 1922 році початкову школу реорганізували в трудову се-
мирічку. Культармійці проводили навчання в 8 групах лік-
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непу. Отже, в 1922 році заводська двокласна зразкова стала 
Буринською школою № 5 з терміном навчання 7 років. При 
школі працював робфак (у 1928 -1933 роках). Велика увага 
приділялася вихованню у дітей естетичного смаку. Працю-
вали гуртки: художньої вишивки, співу, фізкультурний. 

Вчителями школи № 5, яка згодом стала № 4, були:  Анна 
Іванівна Шульженко, Марія Іванівна Холод. Багато років сі-
яли вони в дитячих душах любов до праці, до краси, а най-
головніше – до своєї соціалістичної Батьківщини»[2].                                                                                          

«…У 1928 році для робітників заводу збудовано клуб. 
Крім клубу, завод побудував поліклініку, школу, дитячий са-
док. Окреме приміщення використали для школи дорослих. 
Почалася велика робота по ліквідації неписьменності серед 
дорослого населення. Особливо високий процент неграмот-
них був серед жінок »[3]. 

У 30-ті роки минулого сторіччя Буринську неповну се-
редню школу № 5 очолює Устимко Федір Петрович. Він 
викладає хімію, а його дружина -  Софія Яківна -  україн-
ську мову та літературу. Подружжя вчителів, які проживали 
у приміщенні школи, виростило двоє синів, які під час Ве-
ликої Вітчизняної війни загинули, захищаючи Батьківщину. 
Завучем працював Дудукаленко Василь Іванович (був роз-
стріляний фашистами).                                                                         

У 1934 році заводська школа № 5 реорганізована  в Бу-
ринську семирічну школу № 4.   

«У 1939 – 1940 роках в Бурині діяло 5 шкіл, з них – одна 
середня, одна семирічна та три початкових, де вчилось 1336 
учнів, працювало 62 вчителі»[4 ]. 

У  1941р. приміщення школи використовувалося під шпи-
таль для поранених радянських бійців. Навчання учнів від-
бувалося у приміщенні старого клубу, що по вулиці Новій.

В липні 1941 року німецькі літаки скидали смертоносний 
вантаж на залізничну станцію «Путивль». Під час одного з 
бомбардувань було пошкоджене  дерев’яне приміщення по-
чаткової школи, яке в роки окупації було розібране жителя-
ми міста  на паливо.                           

Після визволення Бурині від німецько-фашистських за-
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гарбників з 15 вересня 1943 року відновлюються заняття. 
На початку війни приміщення заводської школи розібрали 
для опалення. Тому початкові класи (як філія середньої шко-
ли №1) відкриваються у будинку, де до революції прожива-
ла сім’я Копистинських. Там було 6 кімнат і знаходився він 
на місці нинішнього будинку N91 по вул.Поляна.                                                                                                   

У той час діти так і навчаються у будинку Копистинських 
у дві зміни, бо там ще знаходився і дитячий садок. Через 
аварійний стан приміщення середні класи переводять до ро-
бітничого клубу, а початкові - у пристосоване приміщення 
по вул. Центральна, 5  (навпроти жомної ями заводу).

Після війни в 1944 році була відкрита 2-річна школа як 
філія школи № 1. Розміщувалася філія в будинку, що був 
збудований цукрозаводчиком Ш.Г. Ширманом спеціально 
для його управителя економіями Буринського цукрового за-
воду Філатова. Це було житлове приміщення. В 1930 році 
його переобладнали під ясла та дитячий садок. В 1944 році 
разом з дитсадком розмістилася і школа. Нині цей будинок 
знаходиться по вулиці Поляна.

У 1947 році філія реорганізована в Буринську початкову 
школу №4.                                                                                                                                                                             

«У 1949-1950 навчальному році в райцентрі були: одна 
середня, дві семирічні та одна початкова школи, в яких 87 
педагогів навчали 1276 дітей»[5]. 

У липні 1948 року філію Буринської середньої школи N1 
реорганізовують у початкову школу Буринського цукрового 
заводу, завідуючим призначають Литвинченка Володимира 
Петровича. З серпня 1948 року заклад отримує назву «Бу-
ринська початкова школа №4». У 1950 році -  знову реор-
ганізація у семирічну школу №4. У 1951 році директором 
закладу призначається фронтовик Однолєтко Анатолій Се-
менович, а завучем -  Рак Петро Федорович, який двадцяти-
річним юнаком пішов на фронт, брав участь у битві за Ста-
лінград.

У 1949 році початкову школу реорганізовано в Бурин-
ську семирічну школу № 4. Заняття проводилися в дві зміни, 
оскільки будівля школи була мала.                                                               
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З 1952 по 1966 роки директорами школи були: Дзигар Не-
оніла Пантеліївна та Волинцева Олександра Павлівна, яка, 
до речі, була учасником Великої Вітчизняної війни, її бойо-
вий шлях - від Путивля до Варшави.

1960 рік – школа  реорганізована в Буринську восьми-
річну школу № 4. Заняття було організовано в одну зміну. 
Перевести навчання дітей в одну зміну допомогли шефи – 
робітники цукрового заводу, які облаштували в приміщенні 
робітничого клубу 4 класні кімнати, майстерню, фізичний 
кабінет. До навчальної програми введені предмети: праця на 
пришкільній ділянці, праця в майстерні, догляд за молодня-
ком птиці і худоби, для дівчаток були введені уроки домо-
господарства. Початкові класи розміщувалися в приміщенні 
поруч з заводською їдальнею. Директором школи працював 
Рак Петро Федорович.

Ця світлина датована 1953 роком. На ній -  вчителі Бу-
ринської семирічної школи №4. У верхньому ряду (зліва-на-
право) Ларінцева Н.М., Масловська Б.А., Безсмертна О.M., 
у нижньому - (зліва-направо) Дзюба Г.Т.(діловод), Коляда 
О.C., Рак П.Ф. (завуч), Дзигар Н.П. (директор), Холод М.І.

«У 1971/72 навчальному році в місті працювали загаль-
ноосвітні  середня, дві восьмирічні, одна початкова й заочна 
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середня школи, в яких навчалося 2700 учнів. У 1970 – 1980 
роках у двох середніх, одній восьмирічній, початковій та за-
очній школах 93 вчителя навчали 3120 учнів»[6 ]. 

З 1966 по по 1991 роки директорами закладу були: Моц-
ненко Микола Володимирович, Рак Петро Федорович, Кар-
пець Андрій Федорович, Литвиненко Антоніна Вікторівна.                                     

У 1980 році Буринську восьмирічну школу № 4 очолила 
директор Литвиненко Антоніна Вікторівна. Завучем працю-
вав Новаченко Олександр Сергійович.        

Адміністрація цукрового заводу, безпосередньо його ди-
ректор Анатолій Михайлович Кульчицький одночасно з по-
кращенням умов праці на виробництві дбали і про соціаль-
ну сферу. Саме за особистим сприянням Кульчицького А.М. 
було вирішено питання про побудову нового приміщення 
для заводської школи. 

Роком, який дав школі нове життя, став 1985-ий. У випус-
ку газети кореспондент  Валентина Біла  в статті «Нова шко-
ла» пише : « По-радісному хвилюючим став початок нового 
навчального року для учнів та вчителів Буринської серед-
ньої школи № 3 : держава подарувала їм нове красиве при-
міщення. З цієї нагоди в  День знань тут відбувся мітинг»[7].           

Але вона, як і при створенні, так і залишалася “завод-
ською”. Керівництво підприємства опікувалося навчальним 
закладом та його вихованцями до того часу, поки не пере-
стало існувати. І тут вже починається новітня історія Бурин-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів N3.

Для того, щоб учні навчалися у новій, сучасній школі, 
добре попрацювали робітники пересувної механізованої 
колони № 260 (начальник - Пушкар В.Ф.), шефи школи – 
трудівники Буринського цукрового комбінату (директор -  
Кульчицький  А.М.) , вчительський колектив, батьки, інші 
трудові колективи міста.                                                                                                             

Нова школа мала десять класних кімнат, кабінети фізики, 
хімії, біології, майстерню, теплицю, їдальню, спортзал, бі-
бліотеку. На її спорудження витрачено 718 тисяч карбован-
ців. 140 тисяч карбованців витрачено на придбання шкіль-
ного обладнання.  Символічний ключ від школи начальник 
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ПМК-260 В.Ф. Пушкар вручив директорові школи Лит-
виненко Антоніні Вікторівні. Червону стрічку на вході до 
новобудови перерізав перший секретар райкому  Компартії 
України І.О.Ховрат та голова виконкому Буринської район-
ної Ради народних депутатів В.І. Скорін.                                                                                             

Так друге дихання відкрилося у одному із найстарших 
навчальних закладів району - у заводській школі, яка й досі 
сприймається місцевим населенням тільки під такою наз-
вою.            

Організовували навчальний-виховний  процес заступни-
ки з виховної роботи: 1985 – 1991 роки - Бистро Катерина 
Митрофанівна, 1986  рік до цього часу -  Артеменко Лілія 
Іванівна та заступники з виховної роботи: 1985 – 1987 роки -  
Марченко Ніна Василівна, у 1987 – 2001 роках -  Кузнєцова 
Тетяна  Володимирівна, у  2001 році і до цього часу  - Семе-
нець Світлана Миколаївна. 

Якісний склад вчителів  на 2010 рік становив: загальна 
кількість – 24, учителі-методисти – 3,  старший вчитель, 
вища категорія – 15,  1 категорія – 7, 2 категорія - 1 , спеці-
аліст – 1.  

Золотим фондом школи є досвідчені вчителі:
Глобенко Тамара Степанівна, старший вчитель, вчитель по-

чаткових класів вищої категорії, Артеменко Лілія Іванівна, за-
ступник директора з навчально-виховної частини, вчитель-ме-
тодист, вчитель хімії вищої категорії; Литвиненко Антоніна 
Вікторівна, перший директор Буринської середньої школи № 
3, вчитель-методист, вчитель біології  вищої категорії;

Вигоняйло Віра Іванівна, старший вчитель, вчитель ге-
ографії, основ економіки вищої категорії, Устинова Галина 
Порфирівна, старший вчитель, вчитель української мови та 
літератури вищої категорії.                                                                                                                              

У 1990 році за ініціативи вчителя історії Т. В. Кузнєцової 
у школі створено музей інтернаціональної Слави, який 
ось уже 20 років є осередком героїко-патріотичного 
виховання підростаючого покоління. Музей співпрацює 
з районною організацією Спілки ветеранів Афганістану 
«Обов’язок». 
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У 1986 році директором школи призначено Литвиненка 

Василя Петровича.
На цей час в школі  навчаються 340 учнів, їх навчають  

27 вчителів. Виховну роботу в 5-ти групах продовженого 
дня проводять 5 фахівців. Вищу освіту мають 24 педагоги, а 
решта – середню-спеціальну. 

У березні 1998 року школу реорганізовано в загальноос-
вітню школу І-ІІІ ступенів № 3 м. Бурині .

У 2001 році директором школи призначено Ященко Віру 
Михайлівну.

На початку 2006 року почалася комп’ютеризація навчаль-
ного закладу. Школа отримала 5 новеньких комп’ютерів, у 
листопаді цього ж року  отримали ще 6 сучасних комп’юте-
рів. Це дало змогу укомплектувати повноцінний комп’ютер-
ний клас. 

У січні 2007 року школу реорганізовано в Буринську за-
гальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 Буринської міської 
ради Сумської області .

У 2008 році матеріальна база школи поповнилася ще 
11-тьма новими комп’ютерами, що дало змогу облаштува-
ти другий  комп’ютерний клас.  Школа має у наявності 19 
комп’ютерів. Таким чином, один комп’ютерний клас вико-
ристовується для навчання учнів, а другий – для самопідго-
товки вчителів до уроків.

Школа пишається успіхами хорового колективу «Бар-
вінок» (керівник – учитель музики Яцун Світлана Михай-
лівна). Хор був призером обласного конкурсу «Співограй», 
переможцем I конкурсу шкільних хорів «Співаймо разом» 
під патронатом народного артиста України А. Мокренка, пе-
реможцем та призером районних оглядів художньої самоді-
яльності «Таланти твої, Буринщино!».

Спортивне життя школи доволі насичене і різноманітне. 
Під керівництвом вчителя фізкультури Перепелиці В.О. учні 
у складі волейбольної, футбольної, баскетбольної команд та 
легкоатлетів займають призові місця на районних, обласних 
спортивних змаганнях, привозять кубки і почесні грамоти.

У 2007 – 2008  та 2008 – 2009 навчальних роках школа 
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займала 2 місця у рейтингу шкіл за високі показники на-
вчально-виховної роботи.

У школі працюють: дитяче об’єднання барвінчат 2-4 кла-
сів та піонерська дружина «Барвінкова» для учнів 5-8 класів. 

Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнській олім-
піаді з базових предметів, є призерами ІІ та ІІІ турів.  

Вчительська доля… Непримхлива, але вибаглива. Вона 
покликала до школи осіб із палким серцем, з душею, зако-
ханою у дітей. Берегом дитинства стала третя міська школа 
для тисяч буринців,  які за ці роки здобули освіту у рідних 
стінах.

Нерозривно з долею школи пов’язана доля колишніх ви-
пускниць -  Устинової Галини Порфирівни, Солодовник Іри-
ни Семенівни, Білоус Світлани Миколаївни, Бариби Лариси 
Петрівни, Яцун Світлани Михайлівни, які після закінчення 
педагогічних вузів прийшли працювати до рідної школи. 
Понад 30 років працюють у школі вчителі: Бабенко Павло 
Михайлович, Глобенко Тамара Степанівна, Артеменко Лілія 
Іванівна, Рубан Галина Петрівна,  Тимощенко Павло Лео-
нідович, Литвиненко Антоніна Вікторівна. Понад 20 років: 
Солодовник Ірина Семенівна, Кочубей Ніна Василівна, Гри-
ценко Лариса Миколаївна, Вигоняйло Віра Іванівна, Пере-
пелиця Валерій Олександрович, Устинова Галина Порфи-
рівна, Савченко Тамара Володимирівна,  Кузнєцова Тетяна 
Володимирівна, Середа Ольга Анатоліївна, Довгоп’ят Віра 
Григорівна.

На вчительську ниву стали  випускники:  Говоруха Олек-
сандр, Коврига Артем, Бабич Світлана, Карабут Ірина, Ма-
медова Анна та інші. Студентами педагогічних вузів стали 
випускники Ричкаль Тетяна, Бондаренко Наташа, Зелен-
ський Дмитро, Лушпенко Яна,  Бикова Марія, Кубушка Оль-
га та інші.            

За 25-ть років, як  кажуть, збігло багато води. Здобули 
середню освіту у стінах рідної школи сотні учнів, із них 53 
учні закінчили школу із золотими та 38 - зі срібними  меда-
лями. 

«Нашого цвіту -  по всьому світу» - говорить народна 
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мудрість. Так можна сказати про колишніх учнів школи. 
Розлетілися вихованці школи у різні куточки, і на Україні, 
і за її межами. Стали відомими постатями у науці  Бойко 
Вадим Миколайович – кандидат історичних наук, Марченко 
Андрій Валерійович – кандидат економічних наук. Лікарі, 
вчителі, науковці, інженери, будівельники, робітники – не 
перелічити професій, які обрали випускники школи. Звіс-
но, багато з них пов’язали свою долю із цукровим заводом, 
де працювали їх батьки і діди. Весь цей час школа навчала 
дітей працівників заводу, а нині – їхніх онуків  та правнуків 
[8].

  Джерело:

1.Кочубей Ніна, Заводська школа: сторінки історії //Рідний край 
26 квітня 2014 р.
Використані матеріали та фотографії про історію заводської шко-
ли випускників різних років: Сліпчєнко О.В., Бойко Т., Безлюд-
на Г.Л., Макаренко Г.І., Герасименко В.В., Мурза Л. Дрозд, B.Т., 
Пригар Т. та ін. Історичні відомості взяті з розповідей Рака П.Ф. 
та книги О.С. Новаченка “Історія Буринського цукрового заводу”. 
Встановленню прізвищ вчителів допомогли накази управління 
народної освіти райдержадміністрації.
2. Історія міст і сіл УРСР, Інститут історії академії наук УРСР, 
Київ - 1973. С. 167.
3.Там же, С. 169.
4.Там же, С. 168.
5.Там же. С. 170.
6. Там же, С.172.
7. «Прапор Леніна» № 106 за 3 вересня 1985 року.
8.burinschool3.ucoz.ua›index/istorija_shkoli/0-2.
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День Перемоги

9 Травня Україна відзначає День Перемоги у Великій Ві-
тчизняній війні 1941-1945 років. ЧОМУ День Перемоги від-
значають 9 травня?

Акт про військову капітуляцію, підписаний в будівлі по-
літехнічного ліцею Реймса в ніч з 6 на 7 травня 1945 року, 
поклав кінець воєнних дій на території Європи.

А вже 9 травня генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель, 
разом з представниками німецьких ВМС підписав документ, 
в якому розглядалася остаточна капітуляція Німеччини. З 
цього дня всі військові сили цієї країни повинні були здати-
ся і скласти зброю. В той же день, 9 травня, на Центральний 
аеродром Москви доставили акт про беззастережну капіту-
ляцію гітлерівської Німеччини.

Тим не менш, лише 24 червня 1945 року відбулося пер-
ше справжнє святкування на честь Перемоги. Хоча 9 травня 
оголосили офіційним Днем Перемоги ще до цього по радіо.

Але в 1947 році 9 травня визнали звичайним робочим 
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днем. І тільки в 1965 році в честь 20 - річного ювілею Вели-
кої Перемоги, день 9 Травня офіційно відновили в правах як 
загальнонародне свято.

На відміну від 1 травня і 7 листопада в період існуван-
ня СРСР щорічних військових парадів на Красній площі 9 
травня не проводили - вони відбувалися лише в ювілейні 
1965, 1985 і 1990 роки.

Сталін не вважав 9 травня Днем перемоги, як вважають  
історики. Є різні припущення, чому за Сталіна так гранді-
озно не святкували цей день. Наприклад, цікаву теорію ви-
сунув Віктор Суворов, який вважає, що Сталін взагалі не 
вважав це перемогою, бо він планував захопити всю Європу. 
А оскільки це Сталіну не вдалося і СРСР зумів підкорити 
лише Східну Європу, то він був розчарований і не цінував 
цієї перемоги. Тому 9 травня гучно й не святкували.

І лише Леонід Брежнєв постановив гучно відзначати 9 
травня на уславлення перемоги радянського народу над ні-
мецьким фашизмом.

Після розпаду СРСР новоутвореним урядам різних країн, 
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у тому числі Україні і Російській Федерації, було не до свят-
кування Перемоги над фашизмом.

Буринщина вшановує  пам’ять жертв другої світової  вій-
ни.

З нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни 
в Україні, який відзначається 22 червня, за участі керівни-
цтва району, військового комісара, активістів районної ор-
ганізації ветеранів в Буринському районі відбулося покла-
дання квітів до пам’ятників загиблим захисникам у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років… 

Зокрема, в Бурині, після покладання квітів учасники за-
ходу завітали до Буринського районного краєзнавчого му-
зею.

Тут відбулося засідання «круглого столу» щодо подій, 
пов’язаних з воєнним періодом.

Також учасники його вшанували пам’ять тих, хто загинув 
у роки Великої Вітчизняної війни, хвилиною мовчання.

Ветерани поділилися спогадами про ті страшні роки во-
єнного лихоліття… Віктор Ладуха, голова Буринської рай-
держадміністрації привітав Петра Самойленка, ветерана з 
Бурині, з Днем Перемоги.



257

Віктор Гагін '
Велика Вітчизняна війна в 1941-1945 роках - її подих ще 

і сьогодні холодить кров у жилах тих, хто був свідком жор-
стоких звірств фашистських загарбників. Вона кардинально 
повернула життя всієї країни, прийшла в кожний дім, кожну 
сім’ю. Війна залишила в своєму полум’ї мільйони людських 
доль, принесла страждання і горе, які гостро і скорботно 
хвилюють народну пам’ять... 

Напередодні  відзначення 69 - ї річниці Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні до оселі Самойленка Петра Савелійо-
вича, ветерана Великої Вітчизняної війни, завітали: Віктор 
Ладуха,  голова Буринської районної державної адміністра-
ції та Ангеліна Кнуренко, голова Буринської  районної орга-
нізації ветеранів. Вони  привітали ветерана війни  із всена-
родним і невмирущим святом. 

На долю чоловіка  випало чимало випробувань. У 1943 році 
був призваний до лав Радянської Армії. Стоячи пліч-о-пліч з 
тими, хто  здійснив величний подвиг, пройшов бойовий шлях. 
Завжди був на передовій. Під час кривавої боротьби у Польщі 
був поранений. Має чимало почесних нагород.
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Після війни працював головним бухгалтером у районно-
му управлінні сільського господарства.

Петро Савелійович має доньку та двох онуків, які про-
живають у Києві. По господарству йому допомагають рідні.

Він був схвильований візитом гостей, адже на схилі літ 
така увага дуже важлива.

Вітаючи ювіляра, Віктор Борисович Ладуха, зокрема, 
підкреслив: «Ви - приклад мужності, стійкості та патріотиз-
му для багатьох поколінь. Ми дякуємо вам за тяжку працю, 
за мирне небо, за підтримку та мудрі поради. Бажаємо здо-
ров’я, благополуччя і щоб найрідніші люди завжди були з 
вами поруч».

Напередодні свята зустрівся з тими, хто зробив усе мож-
ливе, щоб визволити рідну землю від фашистської навали. 
Привітав Олексія Миколайовича Гужву (на фото) – жите-
ля села Слобода. Побажав Олексію Миколайовичу доброго 
здоров’я і щасливих років життя. Вручив йому подарунок і 
живі квіти.

g
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Пам’ять про Велику Вітчизняну війну

5 вересня 2014 року напередодні дня звільнення міста 
Буринь від німецько-фашистських загарбників відбулась зу-
стріч автора з групою учнів Буринської СЗШ I-III ступенів 
№1 в Буринській районній бібліотеці.

Минають роки, приходять нові покоління, для яких Ве-
лика Вітчизняна війна 1941-1945 років далека історія, однак 
подвиг Героїв війни завжди буде прикладом для виховання 
в наших співвітчизників, насамперед молоді, благородства 
та любові до Батьківщини. У своєму невимушеному спілку-
ванні з учнями у автора було людське прагнення: розкрити, 
чому відбувалося таке в нашому житті.

У своїй книзі «Буринь: воєнне лихоліття і відродження» 
автор навів вибіркові опитування буринської молоді з при-
воду їхнього бачення подій Другої світової війни. 

65% опитаних переконані, що українське суспільство є 
розколотим стосовно їхнього бачення подій 1941-45-х років. 
85% молоді хотіли б поглибити свої знання з тих подій.
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 На запитання, чи цікаві для них події війни, 94 % молоді 
дали позитивну відповідь (нецікаві – 6%). Обізнаними себе 
вважають 22,5 %, в деякій мірі – 65%, а необізнаними себе 
вважають 12,5 % опитаних. Найбільш доцільною назвою 
подій 1941-45-х років молодь вважає: „Друга світова війна”, 
„Велика вітчизняна” – 40,2%, а „радянсько-німецька війна” 
– 4,7%. На запитання „Чи вважаєте ви, що події 1941-45 ро-
ків за радянських років висвітлювалися...” об’єктивно – 3%, 
так, як це було вигідно владі, – 86,5%. Те, що це висвітлю-
ється зараз об’єктивно, вважають 37% опитаних, упередже-
но -  вважають 24,5%.

На думку 32% молоді, українці в складі радянської армії 
воювали за свою сім’ю, 20,5% думають, що вони робили це 
примусово-мобілізаційно. Стільки ж, що за Україну, 14,7% 
опитаних відповіли, що за СРСР. Непрофесійною воєнною 
політикою Сталіна та його оточення пояснює більшість мо-
лоді надзвичайно велику кількість українців, що загинули 
в тій війні (35,5%). Використанням їх в Червоній армії як 
„гарматне м’ясо” та особливою жорстокістю фашистів -  по 
28%.

 Присутні з зацікавленнісю слухали розповідь про жит-
тя буринців під час окупації нацистами м. Буринь і Бурин-
ського району. Окремі учні отримали книгу  автора «Буринь: 
воєнне лихоліття і відродження», видану до 70-річчя визво-
лення Буринщини від німецько-фашистських загарбників. 
Серед них - Карина Тертична ( на світлині з книгою).
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Справи Героїв не забуті

Кайдаш Володимир 
Федорович (16.09.1914 
- 31.07.1972),  Герой Ра-
дянського Союзу                                                           

Народився 16 вересня 
1914 року в селі Лесня-
ки,  нині Яготинського 
району,  Київської облас-
ті (Україна). Українець. 
Помер 31 липня 1972 
року. Похований в селі 
Куянівка, Білопільського 
району, Сумської облас-
ті. Навчався в семирічній 
школі. Закінчив сільгосп-
технікум в місті Сміла. 
Працював на цукрових 
заводах у Чернігівській і 
Сумській областях. 

У період окупації 
Сумщини був на підпільній роботі, виконував завдання 
партизанського з’єднання. У жовтні 1943 року призваний до 
лав Червоної Армії. З листопада 1943 року брав участь у 
боях у складі 1-го Українського і 2-го  Українського фронтів.                                              

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 березня 
1945 року за мужність і відвагу, проявлені при форсуванні 
річки Дунай молодшому сержанту Володимиру Федорови-
чу Кайдашу присвоєно звання Героя Радянського Союзу з 
врученням ордена Леніна і медалі «Золота Зірка» (№ 3774).                                                                                                                              

Маршал Радянського Союзу Р.Я. Малиновський особисто 
вручив В.Ф. Кайдашу орден Леніна і медаль «Золота Зірка».                                                                                                        

Війна для нього закінчилася після визволення Чехосло-
ваччини. Він був учасником Параду Перемоги у Москві та 
урочистого прийому в Кремлі на честь переможців. 
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Після закінчення Великої Вітчизняної війни жив у Сум-
ській області, працював головним механіком, заступником 
головного інженера Буринського (з 1946 по 1951 рр.), потім 
- Куянівського - цукрових заводів.

Директором Буринського цукрозаводу в 1944-1950 роках 
був Гнат Якович Козлов, в 1950-1960 роках – Павло Івано-
вич Барданов. У 1947 році на посаду головного інженера 
заводу було призначено Олександра Олександровича Поно-
маренка.                                                            

Багато мешканців Буринського району знають В.Ф. Кай-
даша як одного з активних учасників відновлення зруйнова-
ного під час війни Буринського цукрового заводу. 

Як заступник головного інженера він найбільше займав-
ся комплектуванням новітнього обладнання для заводу.

Завдяки великим зусиллям керівників і робітників Бу-
ринський цукрозавод в 1948 році став до ладу і вже про-
тягом повного виробничого  сезону виготовив близько 88,5 
тис. цнт цукру-піску.                                                                                                 

З 1956 року В.Ф. Кайдаш на пенсії. Проводив велику гро-
мадську роботу, часто виступав в піонерських загонах, на 
комсомольських зборах в трудових колективах цукрового 
комбінату. 

Ім’ям Героя названа центральна вулиця села Куянівка. 
Почесний член бригади Куянівського цукрового заводу. 
Його ім’я вибите на пам’ятному знаку землякам-героям в 
місті Білопілля. Бюст В.Ф.Кайдаша встановлений на алеї 
Героїв в місті Яготин Київської області. 

Історики, краєзнавці, місцеві органи влади Буринського 
району повинні пам’ятати про Володимира Федоровича 
Кайдаша -  Героя Радянського Союзу, який вклав свою лепту 
у відновлення народного господарства Буринського району.

Джерела:

1. В.І. Гагін, Власний архів
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ПОКИ МИ ПАМ’ЯТАЄМО, ВИ 

- ЖИВІ… 

«Книга пам’яті» 
- це уособлення на-
шої туги і скорботи 
про людей, які по-
кинули нас, спроба 
зміцнити  спогади 
про них в нашій 
душі. Вона - й для 
тих, хто прийде 
вслід за нами, наш 
дар нашим дітям і 
онукам, спосіб по-
знайомити їх з тими, 
кого вони ніколи не 
бачили в земному 

житті, але без яких, можливо, їх не існувало б…                                                                                                                                           
Цього уродженця Буринського району Сумської області у 

«Книзі Пам’яті України» немає. Якась «особістська своло-
та» після відступу німців записала цього офіцера до зрадни-
ків і направила до 8-го окремого штрафного батальйону 1-го 
Білоруського фронту.

АВДІЄНКО Іван Самойлович, 1910 р. н., уродженець 
с. Попова Слобода Буринського району Сумської області. 
Призваний до армії у 1941 році Буринським РВК Сумської 
області. Лейтенант, командир вогневого взводу 146 ап 33 сд. 
Боєць-перемінник 8 окр. штрафного бат. 1-го Білоруського 
фронту. Пропав безвісти (загинув) 25.12.1943 р. в районі с. 
Майський Рогачовського району Гомельської області, Біло-
русь.

Можливо, є хто ще живий з рідних і близьких Авдієнка 
Івана Самойловича і відгукнеться на цю публікацію. Світла 
йому пам’ять...                                                                                    
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Основними цілями поколінь є вшанування пам’яті всіх 
героїв Перемоги, незалежно від звання, масштабів подвигу, 
статусу нагороди, військово-патріотичне виховання молоді 
на прикладі військових подвигів батьків, а також створення 
фактографічної основи для протидії спробам фальсифікації 
історії війни.

Джерела:                                                                                                                                             

1.ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 343).

Демонтаж пам’ятника В.І. Леніну

23 лютого 2014 року, у День захисника Вітчизни та День 
жалоби за загиблими, в Бурині Сумської області відбулася 
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досить важлива подія… За рішенням міської влади демон-
товано пам’ятник В.І. Леніну.

Нагадаємо: даний пам’ятник стояв поруч Будинку ра-
йонної ради, в якому розташувалися Буринська районна 
державна адміністрація та Буринська районна рада. Він 
був встановлений у 1975 році. Паспорт на пам’ятник дато-
ваний 1976 роком. Його вага 3 тонни 600 кілограмів. Згід-
но з паспортом, він складається з трьох частин - залізного 
окосту, бронзи і піску.                                                                                                                                     

У 1975 році за дорученням Першого секретаря Бурин-
ського райкому компартії  України Йосипа Ноніка колиш-
ній районний архітектор Григорій Білоконь поїхав у ЦК КП 
України для одержання дозволу на встановлення пам’ятни-
ка в м. Буринь.                                   

Розробляв його київський архітектор Корнєєв. Виготов-
ляли пам’ятник у кар’єрі Черкаської області. Тільки заліз-
на конструкція пам’ятника коштувала тоді 75 тисяч рублів. 
Плити на постамент в 1975 році з Умані доставляв водій 
райсільгосптехніки Михайло Шутенко. 

На місці демонтованого пам’ятника В.І. Леніну біля бу-
динку Буринської районної ради було б доцільним встано-
вити пам’ятний знак першим засновникам сучасного міста 
Буринь. Рішенням Буринської міської ради вулиця Леніна 
переіменована на вулицю Незалежності.

Джерело:                                                                                                                                              

 1. В.І. Гагін, Власний архів.
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Нотаріусівка: пам’ять - не зв’яне

Ця краєзнавча розвідка має на меті привернути увагу до 
історії забутих хуторів на Буринщині, утворених в період 
козаччини та Столипінської аграрної реформи, їх володарів 
– прообразу дрібних селянських власників-фермерів.                                                                   

Кинувши всі свої пенсіонерські справи, 29 жовтня 2014 
року на автівці мчимо  з Миколою Кононенком, директорм 
Буринського районного краєзнавчого музею з м. Буринь до  
хутора Нотаріусівка.   

Ми дослідили місцевість хутора Нотаріусівка. Картина 
вражаюча: хутір зник, від будівель залишились одні руїни, 
садиби, болото заросли чагарником. Річка Терн зміліла, за-
росла порослю.

Як пише українська поетеса Л.Костенко: «Ще назва є, а 
річки вже немає, пожовкли верби, висохли яри і дика качка 
тоскно обминає рудиментарні залишки багви».                                   
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Пройдуть роки і десятиріччя, нинішнє покоління піде 

в минуле, його справи стануть надбанням історії. Але на-
ступні покоління не повинні  забувати про своїх предків   і 
надовго зберігати їх у  своїй пам’яті. Я здійснив екскурсію 
в моє минуле, де жили мої прадід і дід по матері, колиску – 
батьківщину моєї матері. 

Хутір Нотаріусівка Жуківської сільської ради, що  на Бу-
ринщині, залишив у житті автора значний слід. Саме тому й 
поставив перед собою мету дізнатися про свій хутір, довіда-
тися про історію його заснування, розшифрувати його назву, 
з якої воно мови і як перекладається.     

Аби знайти відповідь, автор здійснив ряд історичних роз-
відок, опрацював купу різноманітних архівних документів, 
відтворив у пам’яті розповіді моєї бабусі Насті та матері. 
Хоч пошуки таємниць не все розкрили, та все -таки дещо 
дізнався про те, як виник хутір,  хто були його першоза-
сновники. Зрозумілим виявилося лише одне –ще багато 
потрібно попрацювати,  відповідь ще десь далеко попере-
ду.                                                                                                                                                            

Історія виникнення хутора Нотаріусівка сягає початку 
XX сторіччя і не відрізняється від історії більшості хуторів 
на Буринщині. На Буринській земліі, як споконвічній міс-
цевості, села розміщені здебільшого по течіях річок в за-
лежності від підвищень, що виступають з болотних берегів 
річок.

Так і  хутір Нотаріусівка розташований на правому бе-
резі річки Терн (притока Сули)  і нижче за течією прими-
кає до села Жуківка Буринського району Сумської області. 
Простилається однією довгою вулицею - рядовий нічим не 
примітний хутір на півдні Буринського району, хіба тільки 
тим, що довгі роки залишався великою глибинкою, закину-
тий у степ. Природа мальовнича, приваблювала людей для 
розселення: річка, сінокоси, просторий родючий степ - все, 
що потрібно для життєдіяльності.                                                                                                                         

Одним  з  улюблених місць відпочинку автора  влітку - це 
було піти на річку Терн. Тут навчився плавати, біля води, 
прохолодно навіть у спеку. Як було  добре піти купатися, 
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освіжитися у воді! А потім відпочивати на сонячному бере-
зі! Річка тут  до 60- років минулого сторіччя була широкою, 
глибокою, звивиста, утворює лимани, стариці та заболочені 
озера.                                                                                                                                

Вона несе свої води від витоку до дамби, де був колись 
водяний млин,  а життя вирує у воді та на березі. Хлюпає 
риба, виблискують над водою бабки з прозорими кри-
лами, гучно, наче бомби, стрибають у ряску жаби. А ве-
чорами ці жаби влаштовують по берегах гучні концер-
ти!                                                                                                                                             

З хлопчаками розташувалися на березі ріки. Так приємно 
було дивитися вдалечінь, що міниться в блакитному мареві. 
Здавалося, сонце ніяк не може намилуватися красою україн-
ської природи. Розфарбувавши захід у багряний колір, сонце 
повільно залишає свої володіння.

На протилежному березі річки Терн розташоване село 
Верхня Сагарівка, яке засноване на початку XVIII сторіч-
чя і має свою історію. Їх розділяє болото. Через болото між 
селом і хутором споруджено насип непосильною працею се-
лян, які трудились на поміщиків.  Ще в 40-х роках минулого 
сторіччя це болото було непрохідне. Це – заболочена річка 
Терн. 

У давнину річка Терн була повноводна. Розповідають 
старожили, що під час Полтавської битви в Російсько-швед-
ській війні (Північній) 1709 року по річці Терн біля х. Пер-
есадько проходили шведські баркаси і була невелика при-
стань. Про це свідчить рельєф місцевості: лиман, крутий 
берег, є деякі речові знахідки.

На заході з хутором межують хутори Пересадько та 
Пересадьки, ця місцевість називалася в народі «Полтащина», 
бо це була межа Полтавської губернії.  Поряд - глибокий 
яр, на карті позначений як притока річки Сухий Ромен. Від 
яру простягається рівнина над крутим берегом річки Терн. 
В цьому місці є перехід через р. Терн до села Сагарівка 
(позначено на карті дамба Мель). Можливо, на цій рівнині 
в давнину було поселення людей. Ця місцевість цікава для 
дослідження істориками і краєзнавцями.                                                                                                             
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Про те, що річка Терн  була повноводна, свідчить вими-

тий крутий південний  піщаний берег і на ньому є  безліч 
різноманітних кольорових камінців, нанесених течією річ-
ки. Автор з хлопчаками і дівчатами збирав ці камінці для 
колекції, а дівчата – для дівочої гри в «крем’яхи». Під час 
копання торфу на болоті на глибині 1,5 метра викопували 
дерева  дубів.  На південному березі є пагорб ( можливо го-
родище), що свідчить про можливість існування  пристани-
ща періоду черняхівської археологічної культури.

Біля хутора Нотаріусівка на річці Терн був  водяний млин. 
Коли і хто його побудував – відомостей немає.                                           

В своєму дослідженні  (побудованому на розповідях ста-
рожилів с. Верхня Сагарівка) 

Микола Кононенко, директор Буринського районного 
краєзнавчого  музею пише: 

«Млин побудований поміщиком з с. Верхня Сагарівка,   
силами кріпосних селян загатили русло річки Терн дубовою 

 Від водяного млина залишилася лише одна паля. Річка майже 
висохла і заросла чагарником. 
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греблею. До млина їхали молоти добротне борошно з окру-
ги 50 миль»[1]. Пізніше  був побудований добротний насип 
через болото довжиною 1 км. Під час громадянської війни 
млин був зруйнований. Автор пам’ятає, ще в 1942 році від 
млина у воді залишились багато  паль. Згодом населення ху-
тора витягло їх для власних потреб. Через гатку проходив 
старовинний транспортний шлях, що з’єднував Буринь з ко-
нотопським шляхом до м. Суми та Ромни.

У 60-х роках XX сторіччя болото було осушене шляхом 
меліорації і тут Болотівська торфоартіль  видобувала торф. 
Повністю торф не видобуто, не проведена рекультивація бо-
лота. Нині це болото заросло чагарником.  Після видобуття 
торфу   русло річки штучно змінено, що привело до зни-
ження  рівня води. Але річка намагається нести свої води 
по природному руслу, руйнуючи дамбу при паводку весною. 

На карті Росії  1868 року хутір Нотаріусівка не позначений.

Фрагмент карти Росії 1868 року, де позначена дамба Мель до 
с.  Сагарівка. Найвужче місце р. Терн. Тут пролягав шлях до с. 

Велика Неплюєва.
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Хутір Нотаріусівка міг виникнути під час столипінської аграр-
ної реформи  1905-1906 років.  Саме в цей час був прийнятий  
указ від 9 (22) листопада 1906 року «Про доповнення деяких 
постанов діючих законів, які стосуються селянського землево-
лодіння і землекористування».

«За цим законом скасувалися обов’язкові форми земель-
ної общини і кожному селянинові надавалося право вийти з 
неї й виділити свою землю у повну власність. Він мав також 
право вимагати виділення землі в одному масиві — «відру-
бі», до якого міг приєднати свою садибну землю і перене-
сти сюди будівлі, утворюючи «хутір».     За наказом від 10 
березня 1906 року селянам було надано право переселен-
ня на околиці  всім бажаючим без обмежень. Обмежувався 
принцип сімейної власності: відтепер влас¬ником землі, за-
кріпленої за двором, ставав одноособово «домогоспо¬дар», 
себто глава сім’ї, а не двір загалом, як це було раніше»[2]. 

Столипін, спираючись на досвід і роботи теоретиків,  які 
описують розселення селян у західній Європі, сподівався 
впровадити хуторску систему розселення селян. На терито-
рії Жуківської сільської ради в період столипінської аграр-
ної реформи і НЕПу було утворено 25 хуторів. Нині вони 
майже всі зникли.

Для проведення Столипінської реформи на місцях на під-
ставі указу Миколи II від 4 березня 1906 р. були засновані 
губернські та повітові землевпорядні комісії. На них покла-
далися завдання сприяння виокремленим з общини селян, 
розмежування їх земель з общинних земель, купівлі цим 
селянам через посередництво відділення селянського По-
земельного банку земель, переселенської політики, дозвіл 
межових та інших землевпорядних спорів. 

У цей час прадід автора по матері Тимофій Соцков ( по 
вуличному називали «біликові»)  із своїм сином Антоном 
переселився із села Жуківка (хутір Василенка, пізніше - Го-
стрів) на вільні землі, заснувавши  хутір Нотаріусівка. Віру-
ючі хутора входили до парафії Троїцької церкви села Жуків-
ка (Торїцьке).                                                

У Державному архіві Курскої області: Фонд № 201 «Кур-
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ская губернская чертежная по землемерной части земле-
устроительных комиссий». Опись №1  дел постоянного сро-
ка хранения за 1724-1917 гг. є відомості:

«Дело № 1642 (по старой описи № 239). «Дело о развер-
стании земли крестьян 1-го Жуковского сельского общества 
х. Нотариусовка Путивльского узда». Крайние даты: 9 ав-
густа – 23 октября 1912 г.» [3]. З цих відомостей видно, що 
хутір Нотаріусівка в 1912 році вже існував.

Згодом до прадіда Тимофія приєдналися ще декілька 
селян. Довкола хутора знаходились землі панів Маркова 
Михайла Івановича та Ігнатенка. Пізніше син прадіда Ти-
мофія Антон викупив у пана ще декілька десятин землі. Та-
ким чином до колективізації 1929 року він мав у власності 
20 десятин придвірних земельних угідь і наділ у полі. В їх 
числі була орна земля і лугові сінокоси. Дід Антон возив 
продавати сіно на ринок в Тернах.  Бабуся автора Настя роз-
повідала, що одного разу при оранні садибної ділянки на 
балці  натрапили на джерело, з якого вода била струменем 
до двох метрів. Джерело загатили. Пізніше автор намагався 
його відшукати, але не знайшов. На садибі діда Антона був 
колодязь, вода в якому була найсмачніша в усьому хуторі. 
Цей колодязь існував до 60-х років минулого сторіччя. Але 
при колгоспній системі не знайшли кошти для ремонту.                                                                                                                              

Прадід автора Тимофій спорудив тут житловий  будинок, 
будівлі для ведення господарства, заклав сад. В саду були 
різноманітні сорти яблук, груш, сливи, вишні. Мав коней, 
необхідний сільськогосподарський реманент, який нові ко-
лективні господарі забрали. Похований на своїй садибі. 

Дід Антон, продовжуючи справу батька, розширив гос-
подарство. Купив у пана ще декілька десятин землі. У саду 
посадив першосортні яблуні антонівка різних сортів. З 
цими яблуками дід приймав участь у сільськогосподарських 
виставках. Мав дев’ять душ сім’ї. Всі працювали в своєму 
господарстві, найманих робітників не мали.

Автору пригадався вірш путивльського поета Анатолія 
Луговського про антонівські яблука:          
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Антоновка (уривок)
Душу волнующий запах антоновки –
Сладкий, немного хмельной.
Я перед яблоней, как пред иконою,
Никну всегда головой.
Бью ей поклоны земные и радуюсь,
Что подарила она
Яблоки дивные – кислою сладостью
Лучше любого вина.
Зубы вонзаю в душистое яблоко,
В сочную, пряную плоть
И моя память бумажным корабликом
В светлую юность плывет.                                                                                                                              

Сад  діда Анто-
на ще довго збе-
рігався. Там були 
антонівки декіль-
кох сортів. Таких 
смачних яблук 
в цій місцевості 
більше не було . В 
юності автор сма-
кував антонівкою 
діда Антона. Коли 
автор проживав на 
хуторі Нотаріусів-
ка сюди приїздили 
з усієї округи при-
дбати ці сорти ан-
тонівки. На жаль,  
автр діда Антона 
не бачив. Розпо-
відала про нього 
лише бабуся На-
стя і мати.  Залишки від антонівок діда Антона. Фото 29 жовтня 2014 року. 
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Шовковиця  в саду діда Анона,  якій більше 100 років, 
росте і нині.

Окрім  діда Тимофія на хуторі поселилося декілька сі-
мей Терещенків. Вони зайняли в основному землі на схилах 
річки Терн і були менш родючі.  Тому весь час намагалися 
прихопити частину земель діда Тимофія. З цього приводу 
виникав спір. Для розгляду суперечок виїздили представни-
ки відповідних правових органів, можливо і нотаріус. Від 
цього могла виникнути назва хутора -Нотаріусівка.                                                

Розмірене життя хутора було порушене в роки революції 
1917 року та громадянської і вітчизняної воєн. Після жовтня 
1917 року громадський та побутовий уклад усіх народів ко-
лишньої царської Росії планувалося перебудувати на новій 
«соціалістичній основі». Для цих перетворень підготували 
законодавчі акти радянського уряду. Але інститути наро-
довладдя лише декларувалися.

У 30-х роках проводилася політична репресія, що застосо-
вувалася в адміністративному порядку місцевими органами 
виконавчої влади за політичними і соціальними ознаками на 
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підставі постанови Політбюро ЦК ВКП(б) від 30 січня 1930 
року «Про заходи по ліквідації куркульських господарств у 
районах суцільної колективізації». Найбільша кількість роз-
куркулених і висланих за межі України в області припадає 
на Буринський район. Це була фактично боротьба з україн-
ським селом, яке чинило опір колективізації.

Діда Антона, який жив на хуторі Нотаріусівка на Бурин-
щині, під час колективізації разом з сім’єю виселили з хати, 
відібрали все майно за відмову вступати в колгосп і заборо-
нили сусідам дати їм притулок.  Один з найбідніших селян 
Прокіп Денисенко не побоявся погроз влади і дав притулок 
у хліві біля своєї хати. До речі, з  його дочкою Олександрою 
автор ходив до школи в село Верхню Сагарівку, потім в 
-  Жуківку. Нині живе в м. Суми. Її племінниця Алла Яки-
менко (Флікінштейн) - одна з талановитих  буринських пое-
тес.                                                                                                                                                                       

Під час колективізації на цих землях спільно з сусіднім 
хутором Брилі була утворена колгоспна бригада. На сади-
бі діда розмістили бригадний колгоспний двір, у хлівах 
утримували коней. Житловий будинок використовували як 
бригадну контору. Згодом усі будівлі пограбували, вируба-
ли  навколо подвір’я всі дерева, знищили фруктовий сад для 
спорудження саней. 

Тяжка доля випала діду Антону. 1933 року, ідучи із смі-
лянського  ринку, не дійшовши до хутора, він у степу по-
мер. І невідомо, де його могила, бо придати землі було не 
дозволено владою.  Так він розплатився життям у 59 років 
за відмову вступу в колгосп. Хутір Нотаріусівка - мала бать-
ківщина покійної матері автора Феодосії Антонівни, 1913 
року народження..                                        

Сім’я  поневірялась, але все ж вижили. Так сталося, що 
хресна дорога матері, її старшого брата і двох сестер  під час 
колективізації і голодомору 33-го пролягла через Донеччину, 
рятуючись від голодної смерті і утисків. Там народився я 14 
грудня 1934 року в м. Часів Яр Донецької області. Проте, весь 
час автор   живе в Буринському районі на малій  батьківщині 
матері.                                                                                                                                                         
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Під час війни 1941-1945 років батько пішов на фронт, а 
мама, рятуючись від смерті, мусила переїхати з Донецька 
на свою  малу батьківщину в хутір Нотаріусівка. Згодом 
на батьківській землі батьки збудували житловий будинок, 
надвірні приміщення. Працювали в колгоспі.  Тут пройшла 
рання юність атора.  

Дуже добре 
пам’ятаю як оку-
пували хутір фа-
шистські війська в 
вересні 1942 року, 
як звільняли його 
радянські воїни, як 
в листопаді 1942 
року хуторян при-
мусово забирали 
на каторжні роботи 
до Німеччини. В їх 

числі була примусово увігнана на каторжні роботи двоюрід-
на сестра автора Надя.

З лютого 1942 року в селі Жуківка була утворена сіль-
ська управа на чолі зі старостою. Колгоспи були перетворе-
ні в громадські господарства. Всі повинні були працювати 
в громадських господарствах. Вся робота розцінювалася за 
трудоднями. Були встановлені норми трудоднів на рік: чоло-
віки повинні були виробити 150 трудоднів, жінки- 100, під-
літки та старі від 60 років – 30. За небажання працювати у 
громадському господарстві накладався штраф у розмірі 100 
карбованців. Селяни наділялися землею для одноосібного 
користування і об’єднувалися у хліборобські спілки. Отри-
мала землю і наша сім’я. Приручили коня, що був нічийний. 
Німці дозволяли мати коней в особистих господарствах.  
Після звільнення території від фашистських загарбників ра-
дянська влада відібрала землю і коня.

На хуторі підтримувався колоніальний режим поліцая-
ми, які контролювали мирне населення, займалися його від-
правкою на роботу в Німеччину, складали списки активістів. 

 Будинок Леоніда Терещенка. Фото 29 жовтня 2014 року. 
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Пам’ятаю лише одного:  Григорія Л. В цей час два радян-
ських офіцери виходили з оточення до партизан в путивль-
ські ліси і тимчасово переживали на хуторі Нотаріусівка в 
одній сім’ї радянського воїна. Якось про це дізнався поліцай 
Григорій Л. і завітав до господині, щоб захопити радянських 
воїнів. Ті хотіли поліцая знищити. Проте, господарка двору 
відмовила їх не робити цього, бо гітлерівці  можуть її за пе-
реховування радянських воїнів розстріляти.

Цей час  автору добре закарбувався в пам’яті: йому було 
в той час вісім років. Почувши, що в місцевого населення 
приїхали забирати корів для Німеччини, мати наказала від-
вести корову на берег. Та поліцай Григорій Л. знайшов і там.  
Місцеві поліцаї і староста забрали в матері корову, єдину го-
дувальницю сім’ї. Мати поскаржилась до старости району в 
Бурині про те, що в неї троє дітей і забрали корову для гіт-
лерівського війська. Той відповів, що він не знає, в кого малі 
діти, то , мовляв, дії місцевої влади і велів віддати корову. 
Але не встигла мати доїхати в с. Жуківку, як місцеві поліцаї 
і староста приготували для неї шибеницю. Зігнали людей 
і принародно хотіли повісити за відмову віддавати корову 
гітлерівській армії. Але Бог допоміг: не повісили.                                                                             

Взимку 1942 року на полі біля хутора фашистський літак 
спустив на землю планер. Згодом в хутір прибуло багато гіт-
лерівських солдат для демонтажу планера. Головна їх база 
була розташована  в німецькому селі Хрещатик (Октобер-
фельд), що неподалік х. Нотаріусівка на трасі Конотоп-Су-
ми.

Жили в помешканнях хуторян разом з нами. Автора і ін-
ших хлопців примушували носити дрова для опалення при-
міщень. Проте, ці солдати були більш миролюбні, розпові-
дали про свої сім’ї, висловлювали незадоволення війною. 
Інколи нам давали їжу. 

Під час наступу радянських військ в серпні- вересні 1943 
року всіх хуторян виселили на хутір Пересадьки. В хуторі 
Нотаріусівка розміщався гітлерівський штаб якогось вій-
ськового підрозділу. При звільненні хутора радянських вої-
нів зустрічали на хуторі Пересадьки.   З хутора Нотаріусівка  
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під час Великої Вітчизняної війни пішли на фронт батько 
автора  і два материні брати. Найменшого - Миколу Соцкова 
забрала війна напередоні перемоги 1945 року.                                                                                                                                       

Після звільнення території району в вересні 1943 року  на-
вчався у початковій школі в сусідньому селі Верхня Сагарівка, 
що розташоване за 2 км від хутора, а продовжував у сусідньо-
му селі Жуківка. Разом пішли в школу ще 5 однолітків.

У житті автора залишилася пам’ятна трагічна подія під 
час проживання на хуторі Нотаріусівка.                                                                   

У листопаді 1949 року з п’ятьма товаришами по школі 
вступав в ряди ВЛКСМ.  19 листопада прибули в Бурин-
ський райком комсомолу для затвердження рішення первин-
ної комсомольської організації Жуківської семирічної шко-
ли про прийняття в ряди ВЛКСМ.      

Повертаючись в с. Жуківку пізно увечері біля села Весела 
на підводу, на якій ми їхали, врізався вантажний автомобіль, 
за кермом якого був нетверезий водій. В кабіні автомобіля 
знаходилися три особи замість можливих  - дві. Серед них 
голова та секретар партійної організації  сусіднього  колгос-
пу.  В результаті ДТП загинув мій двоюрідний брат Соцков 
Володимир Іванович, автор був тяжко травмований. Світла 
йому пам’ять. Шофер за вчинений злочин  був осуджений на 
п’ять років позбавлення волі.                                          

З хутора Нотаріусівка  був призваний в радянську армію. 
Після армії проживав на хуторі до 1961 року. Тут народи-
лися син Микола і дочка Віра.  Словом, хутір Нотаріусівка 
залишив у житті значний слід, хоч і не народився на ньому.

У 60-х роках минулого сторіччя на хуторі було 25 дворів. 
Крім Терещенків проживали родини Кириченків, Лишенків, 
Сухотіних, Зорі, Чорноштанів, Пересадьків, Семеняків і інші. 

Згодом, при радянській владі, хутір був електрифікова-
ний і радіофікований, побудована дорога з твердим покрит-
тям. Було розпочато будівництво торгівельної точки, яке так 
і не завершилось. Тут розташовувалася колгоспна вироб-
нича  бригада №4. В бригаді вирощували цукрові буряки, 
зернові культури. Бригадиром довгий час працював Бакин 
Сергій Микитович.
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Нині на хуторі  Нотаріусівка залишився лише два двори 

– нащадок Терещенків - Леонід Петрович та Мирошничен-
ко Леонід Михайлович. Перший переселяється на централь-
ну садибу с. Жуківка. Хутір об’єднали з хутором Брилі, що 
розташований поряд і заснований пізніше, і залишили назву 
Нотаріусівка. І в ньому повагом минає життя всього шістьох 
людей.

«На хуторі Брилі  господарює в будиночку під розкішною 
горобиною Олександра Матюшенко. З її обійстя життєві до-
роги проклали собі троє синів, старшого доля закинула аж у 
Мурманськ, один у Конотопі, а третій - у Жуківці.

«Тридцять 
два роки на 
с в и н о ф е р м і 
пропрацювала, 
там усе здо-
ров’я лишила. 
Тепер хворі об-
сідають, з сер-
цем проблема, 
на місяць на 
ліки йде десь 
350 грн. А от 
хати тримати-
мусь, мабуть, 
до кінця. У 

мене п’ятеро онуків, двоє правнуків є. В них моя радість. Уже 
сімдесят літ відкувала зозуля, а ще пораюсь потихеньку з каче-
нятами, курми. До мене рідні часто навідуються, підсобляють 
з усім, ліки привозять, коли треба в лікарню теж доставлять... 
Грубу топити є чим - говорить Олександра Матюшенко»[4].                                                                                                                  

Бог та велике бажання знайти джерельця свого роду, позна-
ти те, що відчайдушно пережили наші пращури на рідній зем-
лі, заглянути хоч би миттєво в минуле, щоб зрозуміти сучас-
не й передбачити майбутнє, покликало мене прибути на хутір 
Нотаріусівка. Автор вивчав материнські розповіді, свідчення 
очевидців, розповіді стареньких односельців та їх фотографії.
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Велика наша Україна з її неосяжними просторами, зеле-
ними лісами та полями, синіми ріками, маленькими селами і 
великими містами. У кожної людини є куточок, який здається 
йому особливо близьким, - це край, де він народився. Батьків-
щина для кожного з нас невіддільна від тих місць, де народив-
ся і зростав, де з любов’ю до рідного села, лісу, землі зароджу-
валася велика і вічна любов до великої Батьківщини.                                         

Кожне покоління нерозривно пов’язане з минулим. В 
ньому джерела нашої сьогоднішньої матеріальної і духов-
ної культури, всіх наших досягнень і звершень. Але більш 
ніж за два десятиріччя наші села поступово зникають з лиця 
землі. Це страшно.      

Саме селянство  було головним носієм історичної та 
фольклорної пам’яті народу. Селяни мали свої традиції, зви-
чаї, свята і розваги, свій кодекс поведінки – писаний або не-
писаний. Громада, яка має спадкоємність із давньоруською 
общиною згуртовувала селян за свої права.  Україна - склад-
на країна, і не тільки за етнічним складом, але і за процеса-
ми її формування в сьогоднішньому вигляді. 

        
Джерела:

1.Рідний край №16(9790), 21 лютого 2007 року. 
2.Я.Аверх. П.А.Столыпин и судьбы реформ в Росии. М.: Изда-
тельство политической культуры, 1991.
3. Государственный архив Курской области. Фонд № 201 «Кур-
ская губернская чертежная по землемерной части землеустрои-
тельных комиссий». Опись №1  дел постоянного срока хранения 
за 1724-1917 гг.Дело № 1642 (по старой описи № 239). «Дело о 
разверстании земли крестьян 1-го Жуковского сельского обще-
ства х. Нотариусовка Путивльского у. Выкопировка с плана дачи 
с. Троицкое (Жуковка ) с сс. Череповка и Гамалеевка, сл. Большая 
Неплюева и сл-ками Терновка, Малая Неплюева, Сагаревка, Ва-
сильевка, Дмитриевка и с-цом Ракитное». Крайние даты: 9 авгус-
та – 23 октября 1912 г.
4. Рідний край № 68(10636), 20 вересня 2014 р. 
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Сага про Верхню Сагарівку 

      
Дослідження давнини сіл Буринщини – справа серйозна, 

не завжди вдається  ґрунтувати  на архівних документах. Де-
кому здається- навіщо нам потрібна давнина, є багато нагаль-
них справ.                                                                                                                                                     

Але кожне покоління нерозривно пов’язане з мину-
лим. В ньому - джерела нашої сьогоднішньої матеріаль-
ної і духовної культури, всіх наших досягнень і звершень. 
У кожної людини є куточок, який здається йому особли-
во близьким. Наші села поступово зникають з лиця землі.                                                                                                                                           
     Сучасне   село Верхня  Сагарівка пов’язане  з моїм  життє-
вим і творчим шляхом. Тому моє прагнення - віддати належне 
тим місцям і тим людям, без яких не було б такого стрімкого 
творчого злету.

Село Верхня Сагарівка засноване в 50-х роках XVIII сторіч-
чя і має свою історію. У  спірній  справі між Іваном Гамалеєм 
і Семеном Неплюєвим є чолобитна цариці Єлизаветі Петрівні 
від 22.08.1745 року. В ній описуються села і слободи на річці 
Терну і в найближчих околицях.

Зокрема,  написано наступне: «.. в Путивльському повіті в да-
чах села Черепівка і в урочищах Часького і Ослецького городищ 
оселися чималі слободи і хутори, побудовані над річкою Куркою, 

 Фрагмент карти Росія 1862 року 
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Цепкою і Терном, які називаються одна – Таранівка,  інша -Га-
маліївка, третя велика слобода, яку нині називають і Неплюєвою 
слободою. А четверта, яка над Терном без прізвиська, тому, що 
нині заново селиться. І при всіх цих слободах млини і двори та-
кож: селяни і дворові люди і вільні люди малоросіяни...» Схоже, 
що ця четверта слобода і  є заново поселене нинішнє село Верхня 
Сагарівка. У ревізьких казках (документи, що відображають ре-
зультати проведення ревізій податного населення Російської ім-
перії у XVIII - 1-й половині XIX сторіч, що проводилися з метою 
подушного податкового обкладення населення) 1748 року пере-
раховуються померлі з попередньої казки селяни Сагарівки, пере-
селені з дерєвні Машутіної, слобідки Попової, села Успенського, 
села Чаплищ, сіл: Вигорівки, Глушиці, Тьоткино, Вирів. Всього 
перераховується 41 душа» (РГАДА, ф. 350, оп. 2, ед. хр. 2724, л. 
185, 1748 год).  Це також є підтвердженням, що  село Верхня Са-
гарівка засноване у 1745 році.

За розповіддю старожилів володарем села був  поміщик 
Сагарєв М. На стародавніх картах воно позначене Сагарівка. 
Можливо і назва походить від  прізвища. 

Є деякі архівні відомості про путивльського поміщика Сага-
рєва М. та згадка про село Верхня Сагарівка у справах фонду 
ф. 449 «Путивльский уездный суд»: 

- «Дело о тяжбе помещика Сагарева М. с помещиками Не-
плюевыми за недвижимое имущество в сл. Высшая Сагаре-
вка», 11.02.1792-26.04.1792, 9 л.;

- «Дело о подговоре к побегу крестьянок Понадкиной Е.Г. 
и ее племянницы с. Верхняя Сагаревка приехавшим из Войска 
Донского Деркуновым И.», 12.08.1798-01.11.1799, 21 л. [1]. 

Як бачимо Село Верхня Сагарівка вже  існувало в 1792 році.
Найменування Верхня Сагарівка з’явились тому, що існує 

ще одне  село: Нижня Сагарівка, розташоване на правому бе-
резі річки Терн нижче за течією, засноване раніше слободи 
Верхня Сагарівка.                                            

За даними на 1862 рік у власницькому селі  Сагарівка Пу-
тивльського повіту Курської губернії жило 616 осіб (300 чоло-
віків та 316 жінок), налічувалось 87 дворових господарства [2].                                                                                                                                             
   Станом на 1880 рік у колишьому власницькому селі Сагарівка 
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Миколаївської волості жило 741 особа, налічувалось 129 дво-
рових господарств, існувало 15 вітряних млинів [3].

Село Верхня Сагарівка розташоване на лівому березі річки Терн 
(притока Сули)  і вище за течією на відстані 2 км примикає до села  
Вознесенка Буринського району Сумської області. Простилається 
однією довгою вулицею на 6 км - рядове нічим не примітне село на 
півдні Буринського району, хіба тільки тим, що довгі роки залиша-
лося великою глибинкою, закинутим у степ. Природа мальовнича, 
приваблювала людей для розселення: річка, сінокоси, просторий 
родючий степ - все, що потрібно для життєдіяльності.

Старі історичні назви вулиць і хуторів нинішнього села це -  
хутір: Веселий, вулиці: Заярівка, Жабокруківка, Вижлиця,  Ка-
зиловка, яри: Престолик,  поля : Калинова Долина, річка Терн. 
В селі найбільш поширені роди: Бондаренків, Пономаренків.                                                                        

На протилежному березі  річки Терн пізніше  утворився ху-
тір Нотаріусівка ( про його історію є окреме дослідження). Їх 
розділяє болото. Через болото між селом і хутором споруджено 
насип непосильною працею селян, які трудились на поміщиків.  
Ще в 40-х роках минулого сторіччя це болото було непрохідне.

На річці Терн на дамбі між селом Верхня Сагарівка і ху-
тором Нотаріусівка  побудований водяний млин поміщиком з 
с. Верхня Сагарівка, Працею кріпосних селян загатили русло 
річки Терн дубовою греблею. До млина їхали молоти добротне 
борошно з округи 50 миль. Пізніше  був побудований доброт-
ний насип через болото довжиною 1 км.     

Під час громадянської війни млин був зруйнований. Автор 
пам’ятає, ще в 1942 році від млина у воді залишились багато  
паль. Згодом населення хутора Нотаріусівка та Верхньої Сага-
рівки витягло їх для власних потреб.                                                                                                     

Через гатку проходив старовинний транспортний шлях, що 
з’єднував Буринь з конотопським шляхом до м. Суми та Ромни. 
Через Сагарівку пролягав транспортний шлях з Ромен через 
Велику Неплюєву до Путивля. На протилежному березі річки 
Терн розташований х. Пересадько. Ця місцевість називалася 
в народі «Полтащина», бо це була межа Полтавської губернії.

Нині річка Терн заболочена. У давнину була - повноводна. 
Розповідають старожили, що під час Полтавської битви в Ро-
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сійсько-шведській війні (Північній) 1709 року по річці Терн 
проходили шведські баркаси і була невелика пристань. Про це 
свідчить рельєф місцевості: лиман, крутий берег, є деякі речові 
знахідки. В цьому місці є перехід через р. Терн до села Сагарі-
вка (позначена на карті Росія 1868 року дамба Мель). Можливо 
на цій рівнині в давнину було поселення людей. Ця місцевість 
цікава для дослідження істориками і краєзнавцями.

У 60-х роках XX сторіччя болото було осушене шляхом ме-
ліорації і тут Болотівська торфоартіль  видобувала торф. Пов-
ністю торф не видобуто, не проведена рекультивація болота. 
Нині це болото заросло чагарником. Після видобуття торфу   

русло річки штучно змінено, що привело до зниження  рівня 
води. Але річка намагається нести свої води по природному 
руслу, руйнуючи дамбу при паводку весною.

 Сільськогосподарська виставка в Бурині 1954 року. 
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До 10.02.1926 року територія с. Верхня Сагарівка знаходи-

лась у складі Путивльського повіту Курської губернії, з 1 бе-
резня 1926 року – у складі Буринського району Конотопської 
округи Чернігівської області, з 10.01.1939 року – у складі Бу-
ринського району Сумської області.

У березні 1942 року  сім’я автора поселилась на хуторі Нота-
ріусівка Буринського району на батьківщині матері. Тяжкими ви-
дались для нас роки фашистської окупації. Цей час  добре закабу-

вався в пам’яті: автору було в той час вісім років. Після звільнення 
нашої території 12 вересня 1943 року пішов в школу в перший 
клас, хоч за віком мусив навчатись ще в 1942 році, тобто при фа-
шистській окупації. До школи ходив в село Верхню Сагарівку. Це 
була найближча до хутора Нотаріусівка  початкова школа. Три кі-
лометри - у два кінці, в будь-яку погоду взимку і влітку. Так що був 
час до всього придивитися уважно, помріяти про майбутнє. 

    На той час обов‘язковою була початкова освіта. Тож після 
її закінчення випускникам початкової школи видавався атестат. 
В програмі школи була військова підготовка учнів, починаючи 
з третього класу. Урок співів розпочинався піснею про Сталіна: 
«Із- за гір високих сизокрил орел летиь, не зламати крил широ-

 1963 рік . Восьмий випускний клас. Гагін В.І.( другий ліворуч) –керівник 
класу. 
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ких, того льоту не спинить», а закінчувався гімном Радянсько-
го Союзу. І так кожного разу. З повагою автор  згадує перших 
учителів: Решетілову Марію Никонорівну, Жежелевську Віру 
Василівну. Однокласників: Пономаренко Поліну Данилівну, 
Сипка Олексія Андрійовича, Кабанця Миколу Андрійовича, 
Линника Миколу Панасовича і інших.

У с. Верхня Сагарівка Буринського району з червня по ли-
стопад 1955 року працював завідуючим сільською бібліотекою.                                             

Після служби в армії з червня 1957 року по серпень 1961 року 
працював секретарем виконкому Верхньосагарівської сільської 
ради Буринського району. Добре знав людей села, багатьох - їх ро-
дословну. По декілька разів на рік побував в кожній сім’ї, знав їх 
настрої, повсякденне життя. Вони до автора відносились душев-
но. І нині верхньосагарівців  згадую з повагою. 

У 1958 році приймав участь у спорудженні в селі пам’ят-
ника загиблим воїнам в роки другої світової війни. Замовляв 
статую пам’ятника в м. Харкові. В цей час було проведено пе-
резахоронення  шести воїнів, що загинули при звільненні села, 
з окремих могил в одну - братську.

У вересні 1942 року у Верхньосагарівській початковій шко-
лі  автор починав свої перші кроки в науку. А з серпня 1963 
року по липень 1964 року працював учителем російської і ні-
мецької мов Верхньосагарівської восьмирічної школи, а з лип-
ня 1964 року по квітень 1966 року - директором цієї школи. В 
селі мав хатинку поряд з оселею Миколи Родного.

Старенький будинок в центрі села, що залишився від помі-
щика, правив за школу. У 1965 році розпочалося будівництво 
нового приміщення школи. Для його будівницва вклав багато 
зусиль. Будівницво було завершене в 1967 році. В цей час вже  
працював завідуючим відділом культури райвиконкому.        

Але прикро, що  ніби повертаюся у своє давнє учительство, по-
думки зустрічаюся з вихованцями, в яких уже, звісно ж, є школярі, 
жахаюсь, що новозбудованій згодом восьмирічній школі через го-
ре-оптимізацію мережі навчальних закладів та вимирання села не 
судилося довго жити повнокровним життям. 

У 1964 році в селі жило 1989 осіб, 301 двір. У восьмирічній 
школі навчалося 198 учнів. Нині в селі живе 201  особа, 94 двори.  
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Тепер 16 учнів та чотирьох дітей   цього села возять шкільним  ав-
тобусом на уроки  та в дитячий садок в с. Успенку та Воскресенку.                                                                                                                                    

Працюючи в селі Верхня Сагарівка, був весь час з людьми. А 
справи людські необхідно було вирішувати щоденно від народ-
ження до відходження. В цей час життя багато чому навчило.  Зга-
дую вчителів:  Ященка Андрія Панасовича, Бондаренко Катери-
ну Трохимівну, Сипко Ніну Микитівну, Швець Наталію Яківну, 
Лишенко Ніну Василівну, Приймака Івана Свиридовича, Гарбуза 
Якова Мусійовича, Анікієнка Івана Кириловича, Копитіна Олек-
сія Миколайовича, Христюка Бориса Івановича, Віру Устименко, 
Аллу Скороходову і інших.                                           

У пам’яті закарбувався Микола Васильович Болотников – го-
лова тодішнього колгоспу «Маяк» Верхньосагарівської сільської 
ради, 30-тисячник, який працював головою місцевого колгоспу 
«Маяк» з 1955 року по 1959 рік. З ним випало працювати на поса-
ді секретаря сільвиконкому. Ця людина дуже багато зробила для 
соціально-економічного розвитку села.

Фактично село повністю перебудовано: електрифіковано, по-
будовано цегельний завод, тваринницькі ферми, повністю пере-
будовано оселі сельчан. Колгосп економічно зміцнів. Вийшов на 
одне  з перших місць  в районі. 

Але Микола Болотников став жертвою компартійної влади. 
Не дослухавшись вимог районної  партійної влади працювати на 

1 травня 1958 року. Після посадки дерев. 
М.В. Болотников(перший праворуч)
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посаді голови колгоспу після закінчення терміну, на який він був 
направлений, отримав покарання. За замовленням було знайдено 
ряд недоліків в господарській роботі, сфабриковано зловживан-
ня посадою і притягнено на три роки ув’язнення. І серед кол-
госпників знайшлися такі, що на загальних зборах колгоспників 
підтримали пропозицію райкому партії звільнити Болотникова з 
посади голови колгоспу за допущені недоліки в роботі.  Але він 
зумів доказати свою невинність і безпідставність сфабрикованої 
кримінальної справи і після перегляду справи був реабілітований.

Добре пам’ятаю ряд особистостей, з котрими доводилось пра-
цювати. Серед них: Мандрика Іван Миколайович, Швець Ми-
хайло Іванович, Бондаренко Олексій Семенович, Лишенко Іван 
Кузьмич – голови виконкому Верхньосагарівської сільської ради, 
Судненко Петро Архипович – голова колгоспу «Маяк», Понома-
ренко Ілля Володимирович – начальник виробничої дільниці кол-
госпу, Колот Фадєй Євдокимович, головний бухгалтер колгоспу, 
Бондаренко Макар Никонович, завідуючий фельдшерським пунк-
том та його син Бондаренко Іван Макарович, який замінив його 
на цій посаді. Головою колгоспу «Маяк» працював однокласник 
автора Ященко Василь Андрійович. Автор в цей час працював ди-
ректором школи. Тож працювали дружньо. Добре пам’ятаю завід-
уючу сільським клубом Стельмах Ніну Дмитрівну, випускницю 
Ніжинського культосвітнього училища.                               

У 1966 році автора призначено завідуючим відділом куль-
тури Буринського райвиконкому. Згодом (1972 рік) колгосп 
«Маяк» об’єднали з сусіднім успенським колгоспом ім. Лені-
на, а Василя Ященка обрано головою об’єднаного колгоспу ім. 
Леніна. Через деякий час Василя Андрійовича Ященка обрано 
голово виконкому Недригайлівської районної ради Сумської 
області. В цей час автор працював секретарем виконкому Бу-
ринської районної ради. У 1994 році знову утворено Верхньо-
сагарівську сільську раду і колгосп «Маяк». Головою колгоспу 
обрано Качура Павла Івановича. 

У селі Верхня Сагарівка на початку 40- років минулого сто-
річчя було два  колгоспи: ім. Молотова та 15-річчя ВЛКСМ. На 
районній сільськогосподарській виставці в Бурині 1954 року на 
стендах були представлені трудові  досягнення  ланкової Тетяни 
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Сипко( на фото) з колгоспу ім. Молотова, яку автор добре знав.

Районна газета «Колективіст Буринщини» під час голодо-
мору 1933 –го писала про артіль ім. Молотова.          

«Жита вже вистигли і чекали на гострі леза кіс... Врожай 
жита цього року в артілі ім. Молотова, В-Сагарівської сільради 
незвичайний... Буйний колос обіцяє дати не менше: 18 центне-
рів зерна з гектара.

Сьогодні бригадир Бондаренко Дмитро зі своєю бригадою 
вирушив на косовицю…                                                                                                                                           

- Весело розмахуючи крилами, дружно застрікотали дві 
жниварки, обережно зрізуючи золотисті стебла високоврожай-
ного, густото жита. Чотири дні з раннього ранку й  до темного  
ударно працювали жниварки на житніх дільницях. За ці дні по-
лягли скошеними 42,2 гектари жита. Недаремно жниварками 
керували кращі ударники артілі Постол Яків га комсомолець 
Пономаренко Михайло.

Про їх роботу бригадир розповідав: - „жниварі у нас пра-
цюють добре. Борючись за норму - чотири гектари, вони свої 
жниварки приводили з поля із заходом сонця. Про якість їх-
ньої роботи також нічого поганого не скажеш. За чотири дні 
косовиці, траплялись лише незначні неминучі поламки крил, 
що іноді заплутувались в густе жито.-Чесно турбуючись про 
кожне зерно колгоспного хліба, систематично очищали зер-
новловлювачі, якими виловили сім мішків колосків. 

Молотовці вміють берегти свій врожай. Не припускаючи 
висипання зерна, збирання почали вчасно.

- „І на корню ми не дали дармоїдам, - злодіям, ледарям по-
живитись жодним колоском - з гордістю розповідав голова ар-
тілі т. Прилепко про те, як по-бойовому в колгоспі поставлено 
охорону врожаю. - „В любу хвилину перевірте наших сторожів 
Неплюєвського Трохима,- Пономаренка Кирила та об’їзчика 
Козлова Кузьму - і в темну, холодну ніч і в дощ, вони не сплять, 
завжди па полі сумлінно виконують доручену їм справу – пиль-
но вартують врожай.

Постол Поля, Постол Оксана, Пономаренко Марія, Бонда-
ренко Оля й Тетяна, Миколенко Уляна —це хороші дівчата, 
кращі в’язальниці. З ранку, майже з темного, коли ще роса гу-
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сто покриває скошене жито, закріплює його, не даючи висипа-
тися зернам, ланки ударниць відвойовуючи цей дорогий для 
в’язання час, приступають до роботи.

Постол Поля і Оксюта ще зовсім молоді дівчата. А з яким 
умінням, бадьорістю і хистом хутко скручують перевесла, міц-
но підперезуючи ними снопи! Покірно слухаючи спритних рук 
своїх господарок, граблі виконують суворий наказ—не пропу-
скати жодної стеблини, чисто підгрібати. І справді підгрібають 
чисто. А коли хоч де не де й залишаться самотньо покинуті 
стеблини жита, колоски, часті зубці «ліновських» борінок, які 
пристосували колгоспники для згрібання колосків не пропу-
стять їх. Коля Козлов і Віра Постол, що ходять за борінками, 
добре знають своє завдання.

Коли робітний день підраховував наслідки ударної праці, в 
списку бригадира проти кожної в’язальниці стояло: 5,1/2 , 6. 
Це стільки нав’язаного, стільки старанно складено кіп кожною 
в’язальницею.

Жито вже у молотовцІв зразково зібрано. Незабаром не гір-
ше зберуть і інші культури.

Змагаючись із  Вознесенською артіллю «Червона  Перемо-
га», вони свій перший обов’язок перед державою - хлібоздачу 
зобов’язалися виконати повністю до І вересня. Та можливості 
дозволяють здійснити це значно раніш. – «Тепер ми легко ви-
конаємо план до 15 серпня» – запевняє голова.

Почин уже зроблено. Ще 30 липня артіль відвезла державі 5 
цнт. свіжого, відібраного жита, з першого обмолоту, зроблено-
го кінною молотаркою.

А завтра на колгоспному току загуде парова машина. Буде 
молотити радгоспівська складна молотарка, якому артіль до-
помагає робочою силою.

Від молотарки хліб відразу возитимуть на заготпункт. Цю 
відповідальну роботу доручено спеціальній ланці возіїв, до 
складу якої увійшли чесні, перевірені колгоспники ІІонома-
ренко Яків, Циба Андрій, Пономаренхо Андрій і Бондаренко 
Мирон.

Увечері, після роботи, біля контори артілі, група колгоспни-
ків вела розмову про господарські справи колгоспу». 
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Місяць, що виплив із-за зелених верб колгоспної левади, 

озаряв обличчя колгоспників. На обличчях сяяла радість впев-
неності в остаточну перемогу – перемогу ударної праці, що 
чесно випрацювані в цьому році трудодні колгоспників неза-
баром перетворить на центнери смачного хліба, – виведе кол-
госпників на заможний шлях [4].

Покоління минулого сторіччя внесло значний внесок в 
соціально-економічний розвиток району.  Це було їх життя 
того часу, їхня справа, якій вони вірили. Вагому роль віді-
гравали на виробництві і у відбудові практично всіх галузей 
народного господарства району трудівники Верхньої Сага-
рівки.  Серед них: Жук Михайло Ягорович, Кора Олексій 
Миколайович, Пономаренко Ілля Володимирович, Швець 
Варвара Миколаївна і багато інших. За досягнуті успіхи у 
виробництві вони нагороджені високими урядовими наго-
родами.
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Буринщина: вплив зручності географічного 

положення на заселення краю

Мета дослідження – розкрити  вплив зручності географіч-
ного положення  Буринщини на заселення краю й основні за-
няття поселенців.

Ключові слова: Буринський край, географія, слободи, го-
ловні річки, основні заняття.

Ми – з колишнього так званого «дикого поля»… Землі ди-
кого поля колись належали Київській Русі. Після поневолення 
Золотою Ордою у Західноєвропейських джерелах одержали 
назву «Дике поле», в російських – просто «Поле», яке фактич-
но нікому не належало. Ні Московська держава, ні Кримське 
ханство, ні Велике князівство Литовське (з 1569 року – Річ По-
сполита) не могли вважатись його власником.

Хто тепер пам’ятає про це? Пам’ять людська стирається, 
літописи про більш як 300-річне панування на наших землях 
монголо-татар та біля 300 років литовсько-польського -  майже 
не збереглися. Але життя не припинялося. Ті, кому вдалося ви-
жити, заселяли землі дикого поля.

Річка Сейм. Село Ігорівка
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Масове заселення території сучасної Буринщини відбува-
лося  в половині XVII та в середині XVIII сторіч.

Що являє Буринський край з географічного погляду? Розта-
шований у лісостеповій зоні, в центральній частині Сумської 
області. «Це є площа 1104 квадратних кілометрів, що складає 
4,6% від території області,  у тому числі: сільськогосподарські 
угіддя – 95,4 тис. га, із них рілля 74,9 тис. га, ліси і інші лі-
совкриті площі 4,1 тис. га, землі водного фонду 1,9 тис. га» [1].

На заселення Буринського краю великий вплив мали річки. 
Як  колись  давньоруські  

слов’яни селилися понад  річками, так само і перші поселен-
ці Буринщини  перш усього  починали селитися там, де більше 
води. На берегах річок народжувалися слободи. Одними з пер-
ших   були – Буринь, Глушець, Гвинтове, Клепали, Черепівка, 
Чернеча Слобода, та інші.   

Головна річка на території району Сейм - в неї вливається р. 
Чаша , а той- у Десну:  головну річку Чернігівщини. По берегах 
Сейму застовбурилися села: Клепали, Піски, Нечаївка. 

Річка Сейм відігравала велике значення не лише в житті Бу-

 Річка Чаша в центрі міста Буринь 
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ринського краю.   У   1786 році вперше стало відомо про досвід 
сплаву по р. Сейм. Ширина Сейму на той час була 15-20 сажнів 
( сажень 2,16 м.). Глибина – 4-6 футів (в Росії фут 1/7 сажня), 
берег піщаний ілуватий. Береги відлогі, порослі дрібним лісом 
та чагарником. Розлив під час 2-х місячної повені досягав 3-4 
версти.

Згідно з Енциклопедичним словником Брокгауза і Єфрона, 
Сейм був судноплавним. При імператорі Миколі Павловичу ця 
річка була шлюзована і двоє суден із Мальцевських заводів про-
ведені в Курськ, але при паводках були знищені.  «У 1846 році 
по річці Сейм пройшло 6 барок і 87 півбарок, всього вантажу на 
150000 рублів [2]. Проте судноплавство по Сейму було незначне.

Як відомо, повноводна й екологічно чиста річка Чаша, кон-
фігурація якої подібна чаші, тож і назва виникла від  слова пра-
української мови «чаша» ( з інших джерел запозичена від назви 
озера Чаша) , була тією життєдайною силою, що сприяло ма-
совому розселенню людей на її берегах в різні історичні часи. 
Зокрема, села: Степанівка, Червона Слобода, Михайлівка,  Ві-
кторинівка, м. Буринь розташовані на її берегах і притоках.

Цікава місцевість на притоці  річки Чаша в районі Город-
ка. На цій території могло бути стародавнє поселення ( див.на 
світлині).
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Чаша - ліва притока Сейму, басейн Дніпра. Довжина 31 км. 
Площа водозбірного басейну 207 км². Похил 1,2 м/км. Долина 
трапецієвидна, завширшки 1,5 км. Річище помірно звивисте, 
шириною до 15—20 м., глибини до 1,7 м. Використовується на 
господарські потреби.  Бере початок із озера Чаша біля с.Ча-
ша. Тече по території Буринського району Сумської області. 
Водоймище знаходиться в центрі Бурині, фактично перетинає 
населений пункт. Він умовно розділений трьома дамбами – пе-
реїздами, котрі не змінюють рівень води на всьому протязі. 

Річка протікає через всю довжину села Червоної Слободи, 
в верстах двох- трьох від села впадає в річку Сейм. На річці 
Чаша в Красній Слободі ( нині Червона Слобода) побудований 
з давніх давен млин, а при ньому є ставок, цим ставком, а та-
кож течією річки Чаша Червона Слобода розділяється на дві 
половини, одна з яких , що знаходиться по ліву сторону , міс-
цевими мешканцями називалась «Малим боком», або ж «Пів- 
Слободи», а та, що знаходилась по правий бік річки називалася 
«Великим боком» або ж «Слободою «[3]. 

Річка Чаша слугувала в ролі торгового шляху. Через річку 
Сейм вона з’єднувала край з Путивлем та Чернігівщиною. 
Водним шляхом між Путивлем і Красною Слободою при ба-
гатоводних розливах річки Сейм купці міста Путивль неодно-
разово відправляли великі вантажі на величезних баркасах і 
розвантажували їх біля помешкань Красної Слободи. 

Наявність величезної кількості цінної породи деревини, 
яка тоді використовувалась для будівництва захисних споруд 
більш укріплених міст, змушувало путивльських воєвод орга-
нізовувати регулярні експедиції по заготівлі та сплаву дуба у 
верхів’ях р.Чаші.        

У м. Буринь був струмок Бурчак, вливався в р. Чашу,  далі 
впадав в Сейм. Течія струмка була  дуже стрімка і вода „бурли-
ла», вимила «Шпиль». 

Ряд поселень, зокрема: Вознесесенка, Успенка, Миколаївка, 
Орлівка (Ільїнка), Бошівка, Черепів хутір, Черепівка, Жуківка, 
Сніжки  розташовані по берегах річки Терн ( басейн Сули) та її 
притоки Куриця, назва якої виникла від  давньоруського термі-
на кур’я ( «затон», протока річки)».
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Біля села Гвинтове протікають річки: Красни та Гвинтівка, 

притока р. Єзуч, назви яких походять від імен кельтських богів 
Єзуса і Гвінтія.  Село Гвинтове створилося з північної сторони 
відносно річки Гвинтівка. На березі річки Єзуч розташоване с. 
Слобода.                   

Є поселення по берегах річок: Сухий Ромен (притока Тер-
ну), Біж (Біжівка), Вижлиці (впадає в р. Сейм) -  с. Дяківка. 

На берегах річки Ромен розташоване село Хустянка, на пі-
нічному березі Терну - Вознесенка. На річці Рудка, одна з пра-
вих приток Терну, поселене с. Сніжки.

Були малі річки – Шовковиця (с. В-Неплюєво), Жучка (с. 
Жуківка), Землянка (с. Леонтіївна), Сага (с. Нижня Сгарівка), 
Ослиця (с. Лухтівка), Вижлиця (с. Піски) та інші.     

Маленькі  річки, струмки, ложбини з балками і ярами  теж 
мали вплив на заселення і розселення перших поселенців 
краю. Вони текли у широких долинах, весною розливалися, 
затоплювали низину, а потім  під спекою гарячого сонця ви-
сихали.

З XVIII сторіччя ріки на Буринщині щороку міліли. Люди 
вирубували дерева для будівництва своїх осель. Ліси зменши-
лися, порідшали й перестали захищати воду від посухи. Посту-
пово розпочалося їх обміління. Цьому спричиняло виплавлен-
ня заліза. Для одержання місцевої болотної руди було потрібне 
деревне вугілля. Для його виготовлення вирубувались дерева 
на берегах річок.

Використовувалась природна сила річок -  на р. Чаші з дав-
ніх давен було побудовано чотири водяні млини. Один – по 
нинішній вулиці Першотравневій на дамбі, другий – на греблі 
при виїзді з м. Буринь в бік с. Успенка, третій – по нинішній 
вулиці Шкільна, четвертий – в с. Червона Слобода.      

Автору вдалося відшукати відомості лише по двох млинах, 
що побудовані в Бурині. Нині уже немає старожилів, котрі 
пам’ятають, як виглядали млини в початковому стані.

Із опису одного із млинів [4] видно, що через р. Чаша була 
гать і місток 100 сажнів. Під містком була гать із дерна і гли-
ни, укріплена дубовими палями.  Стояв водомір. На гаті були 
спеціальні заслінки, які регулювали натиск води. Загатка підні-
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мала рівень води в річці і створювала достатньо велике озерце 
«дзеркало». Там де стояв млин, річка була достатньо широкою. 
В ті часи р. Чаша була повноводною. Перед містком був вла-
штований спеціальний, із дубових паль, скріплених зверху між 
собою брусками, - дугоподібний захист від льодоходу. На од-
ному з млинів було дві сукновальні.

За переказами старожилів водяні млини на р. Чаша були 
зруйновані під час громадянської війни. Нині вже, навіть, і 
паль не залишилось від млинів, які б нагадували нам про існу-
вання на нашій землі цих давніх споруд. 

Використовувалась природна сила річки Терн, на ній було 
два водяні млини на території краю: один з них – біля сіл Верх-
ня Сагарівка  та Нотаріусівка.

З опису Тернівської слободи 11 січня 1750 року чиновни-
ком вотчинної комісії значиться: «…да в верховьях Бежи, ниже 
устья яра, два хутора( нинішні Голуби і Біжівка, автор), да 
мельницы на реке на Терну: три, в них 9 камней, на реке Бежи 
семь, в них 14 камней» [5]. 

 Берег річки Сейм біля с. Ігорівка 
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«На території  Буринщини  були  озера: Червоне (площа – 30 

га, максимальна глибина – 6 м.), Жарівське (площа – 20 га, мак-
симальна глибина – 5 м., Степне (площа – 24 га, максимальна 
глибина – 5 м)» [6].  

У селі Червона Слобода є озера: Журавлине, Стружка, Лин-
чево, Кругле, Плоске, Сеймище, Верзань. 

Під 1633 рік маємо згадку про « озерко Глушец под Глу-
шицким городищем» [7]. У долині річки Сейм знаходиться 
Сеймськкий регіональний ландшафний парк.

На заселення Буринського краю мали значний вплив міс-
цеві річки. Тепер жодна з них неповноводна, але колись було 
інакше. Вони були звичайними шляхами для розселення люд-
ності. Сейм, Чаша, Терн – ось ці шляхи, де розташувалися ве-
ликі поселення.                      

Лісів колись було незмірно більше, ніж тепер, вони  займали 
майже половину території краю. росли відносно невеликими 
полосами завдовжки 10-15 і шириною 2- 5 верст.  Ліси здебіль-
шого  були по правих  берегах річок.  Частіше усього зустріча-
лися вільха, ліщина, верболіз. По ребрах  і верховинах балок 
траплялися й окремі ліси – байраки. Із кущових: терн, сморо-
дина, крижовник, калина і інші.

По обидва боки річки Чаші аж до її верхів’я росли дуби на 
значній площі. Помітне скорочення лісів розпочалось з другої 
половини XVII сторіччя. Масове заселення краю викликало 
повсюдну порубку лісу для господарських потреб, будівництва 
різноманітних укріплень, селітроваріння, при гонці дьогтю і 
інших промислах. 

Почалися будувати житла, як говорив перший харківський 
воєвода  Селіфонтов «по их черкаському извичаю». З лісу бу-
ринці робили собі буди, гути, бурти, вітряки, млини і винниці. 
Більш  усього переводилось лісу на винницях, бо тоді кожен 
українець мав право гнати  горілку. 

Поширеним лісовим промислом було й добування деревно-
го вугілля, що використовувалося в кузнях аж до Другої світо-
вої війни. Вугілля діставали під час вигону смоли та дьогтю в 
«майданах».

Практикувався й інший спосіб – спеціальне спалювання де-
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ревини. Спалювалась деревина і в невеликих печах для випа-
рювання селітри.  Залишки одної селітроварної майстерні роз-
ташовані на південній околиці села Миколаївки Буринського 
району( хутір Василівка, урочище Валки). 

Край був багатий і диким звіром. В основному водилися 
вовки, тхори, бобри, лисиці, куниці, зайці, видри.  Дикого пта-
ства теж було багато – куріпок, перепелів, дроф, тетерваків, 
яструбів, вуток, орлів. У річках було багато риби. 

Родючі грунти дозволяли населенню споконвіку займатися 
сільськогосподарським виробництвом. Грунти були різні в різ-
них місцях – вони складалися з чорнозему, глини, суглинку і 
піску. Грунт землі складав здебільшого м’які і зручно прогріва-
ючі роди земель.      Клімат краю не суворий – повітря весною, 
літом і  восени тепле.

Середньомісячна (багаторічна) температура повітря взимку 
- 7,2,влітку - +19,6. Місцеві мешканці давно спостерігали за-
лежність погоди від напрямку вітру, а також нерівномірне зітк-
нення західних і східних , північних і південних вітрів, внаслі-
док чого пори року відзначаються нерівномірністю. 

В січні і лютому інколи продовжується дощова погода в 
квітні і травні холодні вітри з морозами; осінь інколи до ли-
стопада холодом перенасичена, а з листопада і грудня дощами. 
Заморозки пізньою весною і засухи в літню пору були в краї 
нерідким явищем.    

При наявності значної площі лісів місцевий клімат був воло-
гіший, чим в наступний час. Взагалі природні кліматичні умо-
ви краю благотворні для життя людей, розвитку землеробства, 
скотарства і промислів. Середня річна кількість опадів цілком 
достатня для розвитку рослин і становить 575-600 мм. Буринці 
здавна займаються огородництвом, мають досвід садівництва. 
Серед огородніх культур були капуста, ріпа, часник і інші овочі 
широко відомі на  Україні.

З півночі до краю підступали ліси, що зумовило розвиток 
теслярства, бондарства, бортництва (розведення бджіл у бор-
тах  для одержання меду). Жінки традиційно ткали полотно.                                                                                                                                        

Про заняття  сільськогосподарським виробництвом на зем-
лях Буринщини в давнину є відомості в   літописах під 1146 
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рік. Є описи дворів князів новгод-сіверського Святослава Оль-
говича в Путивлі і Ігоря Святославовича в с. Ігорівка поблизу 
Путивля. Їх двори були величезними господарствами з просто-
рими клунями і токами, амбарами, погребами. Багаточисленні 
і різноманітні сільськогосподарські знаряддя, вироби ремісни-
ків і інші багатства.                          

Із літопису відомо, що на гумні ( ділянка землі призначена 
для зберігання і молотьби хлібів) в с. Ігорівці стояло 900 сто-
гів помолоченого хліба, в погребах в Путивлі  - 500 берковців 
(берковець 10 пудів) меду, 80 корчаг (глиняний горщик з ши-
рокою горловиною для зберігання виноградного вина, ємність 
рівнялась в XII сторіччі двом відрам від 10 до 12 літрів) вина. 
Кінський табун Святослава і Ігоря складався із 4000 голів. Ві-
домо також, що путивльський двір обслуговувало не менш як 
700 осіб челяді [8].                                          

    Коли князі Давидовичі разом із сином Ізаслава Мстиславом 
вирушили на Путивль, по дорозі вони пограбували Ігореве сіль-
це. Навантаживши добро на вози, вони вирушили на Путивль.                                                                                                                                         
         У кінці XX сторіччя сільське господарство в районі досягло 
значного розвитку. «На 1 січня 1970 року в районі проживало 
64,2 тис. чоловік. Оброблялось 85,6 тис. га землі.    

Урожайність зернових культур складала 18,7 цнт. з га, цу-
крових буряків – 287 цнт. з гектара. Наявність великої рогатої 
худоби складала 43,6 тис. голів, в т. ч. корів – 20 тис.    

Вироблялось м’яса 5,4 тис. тонн, молока – 26,6 тис. тонн, 
удій на корову складав 2267 кілограмів. Загальні закупки дер-
жаві зерна складали 19,3 тис. тонн, молока – 23,6 тис. тонн, 
м’яса - 6,2 тисяч тонн.  В районі налічувалось  577 тракторів і 
комбайнів, 390 електростанцій, електрифікація колгоспів і рад-
госпів становила 100%, електрифіковано 75% колгоспних дво-
рів. В районі нараховувалось 1484 механізаторських кадрів» 
[9].     

У грудні 1868 році була побудована залізнична дорога від 
Ворожби до Конотопа – дільниця Київо-Воронізької залізниці 
та залізнична станція «Красне» між Червоною (Красною) Сло-
бодою  та Буринню, що вплинуло на розвиток промисловості 
краю.
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Знаменитий  цукрозаводчик Ш.Г. Ширман, який мав цукро-
ві заводи у Західній Україні, знаючи, що в Бурині вже діяла 
залізнична станція, через яку будь-коли можна було доставля-
ти будівельні матеріали, в 1894 році побудував у місті Буринь 
цукровий завод. Цьому сприяла зручність  місцевості краю: 
поряд вода – річка Чаша. 

Наявність на території Буринщини води, лісу, глини і інших 
будівельних матеріалів  сприяло населенню займатися промис-
лами. З мінералів більш за все було глини, піску, торфу.

Було поширене цегельне виробництво. В 40-х роках XIX  
сторіччя діяли цегельні заводи в с. Попова Слобода (Слобода) 
ротмістра Черепова, в с. Суховерховка - Тюмєнєва, в с. Жуків-
ка-Крикотевичева, в  с. Гамаліївка (нині Воскресенка) -  помі-
щика Черепова (дані військової статистики Росії).                                                

Селітряні заводи - в селах Клепали, Черепівка. У 70-і роки 
минулого сторіччя на Буринщині працювало більше 10-ти це-
гелень.

Спосiб життєдiяльностi  буринців будь-якої iсторичної доби 
розкрити у всiй повнотi можна лише за умови врахування гео-
графiчного чинника, а отже, - органiчної єдностi iз довкiллям. 

Поряд із землеробством, скотарством та іншими галузями 
господарства на Буринщині здавна займалися різноманітними 
ремеслами й промислами. Існували ремісничі спеціальності - 
ковалі, гончарі, ткачі тощо.

У XVII-XIX сторіччях  таких спеціальностей було вже де-
сятки. Чим далі поширювалися селянські домашні промисли 
й ремесла, пов’язані з землеробством та скотарством і співіс-
нуючі з ними. На XIX - початок XX сторіч обробка дерева у 
вигляді теслярства, столярства, бондарства, стельмаства, гре-
бінництва, плетіння, ложкарства досягла свого апогею.

Кожна родина займалася прядінням і ткацтвом, використо-
вуючи такі знаряддя, як терниці, прядки й самопрядки, снівни-
ці, стави та кросна.  

У нашому краї побутували  такі ремесла, як дерев’янi ви-
роби та матерiали (столярнi, токарнi, бондарні, плетені); різні 
машини і знаряддя праці (сільськогосподарські та ін.); вироби 
гончарні та цегляні; шкіряний та хутряний товар (підготовлені 
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шкіри, взуття, шорні вироби, фарбовані хутра, кожухи, кожу-
шанки); килими, сукна; льняні вироби; старовинні та нові ма-
лоросійські народні вишивки, візерунки; образи; щетинниць-
ко-волосяні вироби (сита, рогові вироби).

Географічне розташування краю, розвиток народних реме-
сел і промислів, наявність транспортних доріг сприяло розвит-
кові торгівлі. На чорноземах збирали добрий урожай, багатий  
степ та луги сприяли розвиткові скотарства. Отже у цих місцях 
було чим торгувати. 

«Найбільші ринки та ярмарки були: село В-Неплюєво – 15 
серпня, село Гвинтове – 21 листопада, село Духанівка – 15 
липня та 22 листопада, село Червона Слобода – 6 серпня, На 
них з’їздилися торгівці з Глухова, Кролевця, Конотопу, Ромен 
та інших міст» [10].                           

 Дуже красива природа в районі Шилівки. Недарма в старо-
давні часи люди обрали ці місця для обґрунтування своїх посе-
лень.                                         

З цих місць дуже добре видно Путивль( відстань 17 км.), 
особливо Молчанський монастир виглядає на горизонті як біле 
вітрило.  Через цю місцевість пролягав транспортний  шлях 
(Ізбоїцька дорога) з Путивля до Ромен.                                                                                      

Про те, що люди тут жили здавна, свідчить сам рельєф міс-
цевості ( земляний вал-урочище), археологічні знахідки різних 
епох: підйомний матеріал у вигляді кераміки, фабул періоду 
черняхівської культури.                  

 Старовинний шлях біля с. Шилівка 
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Вважаю, що дослідження  зацікавить як істориків, так і гео-
графів та краєзнавців до першоджерел вивчення історії рідного 
краю.
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