
ма системи фортифікації, становить
чималий iнтерес. Без з’ясування
кiлькох ключових моментiв історії
глухівських фортифікацій годi й
думати про наукову iсторiю україн-
ського мiстобудування.

Глухiв лежить серед типового
полiського ландшафту на рiвнинi,
по якiй протiкає річка Есмань, що
впадає в Клевень – лiвий доплив
Сейму. Есмань подiляє мiсто на двi
половини – низовинну правобереж-
ну, де розкинулись передмiстя Ве-
ригин, Синявка й Усiвка, і пiдви-
щену на 15 – 20 м лiвобережну з
розташованими тут iсторичним
центром і передмiстями Бiлополiв-
кою, Красною Гiркою і Новою
Греблею. Пiдвищений корiнний лi-
вий берег Есманi порiзаний ярами,
по яких у давнину протiкали рiчеч-
ки й струмки.

У межах теперiшнього серед-
мiстя вирізняються двi дiлянки з
дуже характерним – з фортифіка-
ційної точки зору – рельєфом: пер-
ша з них – це положистий мисопо-
дiбний виступ плато поблизу Київ-
ської брами, бiля перетину вулиць

Серед сотень стародавніх міст
України є кілька, священних для
кожного українця. Передусім це
Київ – „мати городів руських”, далі
Галич – столиця королівства, потім
Чигирин, Батурин і Глухів – три
гетьманські столиці, які підхопили
естафету української державності в
ХVII – XVIII ст. Розмірковуючи
над їхньою долею, відкриваємо
просту істину: наша, як тепер модно
казати, „молода незалежна держа-
ва” насправді має цілком поважний
вік, бо з’явилася вона не 1991-го і
навіть не 1917 р., а набагато дав-
ніше, і згадані міста Західної, Цент-
ральної і Східної України, попри всі
історичні катаклізми, берегли й пе-
редавали наступним поколінням
українців тисячолітні державницькі
традиції.

Сучасний Глухiв – це невелике
мiсто обласного пiдпорядкування,
райцентр Сумської областi. Водно-
час це одне з найвизначнiших iсто-
ричних мiст України, столиця Геть-
манщини протягом майже цілого
XVIII ст. Тому вивчення процесiв
його мiстобудiвної еволюцiї, зокре-
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Валової i Радянської; другий – висо-
кий мис при впадiннi струмка Почи-
нок (який ще називали Нетечею, або
Малотечею) в Есмань. Такi мiсця за
часів Київської Русі часто обирали
для розташування укрiплених осе-
редкiв мiст – дитинцiв. Низька за-
болочена заплава Есманi завширш-
ки близько пiвкiлометра. У повiнь її
надовго заливала вода, рiчка раз у
раз змiнювала рiчище, утворюючи
старики, озера, острови. Отже, пра-
вобережжя було мiсцевiстю, у цiло-
му несприятливою для оселення, а
поготів для оборони.

Донедавна питання про засну-
вання мiста і його розвиток у най-
давнiшу добу були вельми дискусiй-
ними. Хоч перша лiтописна згадка
Глухова датується 1152 р., проте той
Глухiв у жодному з лiтописних
спискiв не названо „городом”. А це –
пiдстава для сумнiву: чи не йдеться
просто про якесь урочище? Другий
привiд для сумнiвiв – локалiзацiя
лiтописного Глухова. Адже лiтопис
нiде не вказує на його розміщення.
А в напрямку вiд сучасного Глухова
до Курська, здебiльшого на теренах
Росiйської Федерацiї, є чимало то-
понiмiв з коренем „глух” – Глушець,
Глушково тощо. Чи не варто
пошукати лiтописного Глухова десь
пiд Курськом або й далi, у глибині
Росiї? 

Вiдповiдi на цi питання археоло-
гам пощастило дістати тільки 1992 р.

в результаті розкопів, проведених
археологiчною експедицiєю Глу-
хiвського мiськвиконкому й Сум-
ського обласного вiддiлення Україн-
ського фонду культури пiд керiвни-
цтвом В.Звагельського та В.Прийма-
ка (науковий консультант д-р iст.
наук О.Моця)1.

До того часу Глухiв з археоло-
гiчного погляду майже не вивчали.
Щоправда, обстеження глухівської
околиці давало матеріал для дуже
цiкавих висновкiв. Навколо мiста
виявлено 17 сiверянських i давньо-
руських городищ. Розміщені вони
так, щоб з рiзних напрямкiв засту-
пати шлях до центрального посе-
лення – теперiшнього Глухова. Це –
городища в селі Пустогороді, мiж
селами Товстодубовим i Бачевськом
та Ястребщиною i Улановим, коло
сiл Сваркового, Городища, Ярослав-
ця, Обложків. З-помiж цих городищ
видiляються парнi, що лежать оба-
бiч автошляху Київ – Москва неда-
леко вiд сучасного кордону з Росiєю.
На Лiвобережжi такi парнi комп-
лекси вiдомi тільки в прикордоннi,
де межували землi слов’ян-хлiборо-
бiв i степовi кочовища. Глухiвщина
не належала до таких прикордонних
теренiв i появу тут парних городищ
можна пояснити тільки одним:
конечною потребою захисту Чернi-
гово-Сiверщини вiд експансiї суз-
дальських князiв. За цю версiю про-
мовляє факт, що його встановили
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археологи: найбiльшi роботи з
укрiплення околиці Глухова прове-
дено в ХII ст. зi схiдного й особливо
пiвнiчно-схiдного напрямкiв. 

Пiсля безуспiшних спроб від-
найти слiди давньоруського „горо-
да” в районi Київської брами архео-
логи звернули свій погляд на мисо-
подiбний останець при впадiннi
струмка Починок в Есмань. Плани
мiста XVIII ст. фiксують на цьому
мiсцi щось дуже схоже на овальне
обрисом городище з широким ро-
вом з напiльного боку. 1991 р. непо-
далiк цього мiсця археологи зна-
йшли господарську споруду ХII –
ХIII ст., а далі на схiд, на подвiр’ї ко-
лишньої мiської в’язниці, у 1992 р.

вийшли на потужний культурний
шар ХII – ХIII ст. Речовi знахiдки
виразно засвiдчили мiський харак-
тер поселення. Аналогiчний куль-
турний шар виявлено в централь-
ному мiському скверi й  на перед-
мiстi Красна Гiрка. Нинi вже немає
сумнiвiв щодо локалiзацiї дитинця
Глухова Княжої доби на мисоподіб-
ному останці, а давньоруського по-
саду чи селища – на територiї сучас-
ного iсторичного середмiстя2. 

Зiбрані археологами відомості
дають змогу, по-перше, надійно ло-
калiзувати давньоруський Глухiв,
ототожнивши його з однойменним
сучасним мiстом, а властиво – з йо-
го iсторичним центром; по-друге,
зробити припущення про дводiль-
нiсть структури стародавньго Глу-
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хова (дитинець – на мисовому
городищi, посад – на плато далі на
схiд, у межах сучасного середмiстя).
Докладніше про тогочасну систему
укрiплень Глухова нам поки що нi-
чого невiдомо.

Коли ж мiг бути заснований
Глухiв? Видатний археолог та iсто-
рик Дмитро Самоквасов уважав,
що виникнення протомiських посе-
лень у сточищах річок Десни i
Сейму пов’язане з обороною сiве-
рян вiд експансiї Хозарського
каганату, яка посилилася у VIII ст.
Кiлькiсть мiст i фортець у цьому
краї рiзко зросла пiд кiнець Х ст.,
коли великий князь київський Во-
лодимир Святославич почав масо-
во будувати городи по Деснi, Остру,
Трубежу, Сулi й Стугнi. Лiтописну
статтю про цю грандiозну мiстобу-
дiвну акцiю вмiщено пiд 988 роком,
проте вона дає узагальнену оцiнку
довготривалої дiяльностi князя.
Саме тими часами датують засну-
вання тутешніх городiв – Новгоро-
да-Сiверського, Путивля, Ромна,
Лубен та iнших. Отже й заснування
Глухова можна пов’язати  з мiсто-
будiвною дiяльністю князя Володи-
мира Святославича 990-х рр.3

Після 1152 року Глухiв ще двiчi
згадується в давнiх лiтописах. Аналiз
цих звiсток дає пiдстави твердити,
що мiсто входило до Новгород-Сi-
верського князiвства Чернiгiвської
землi і не було зруйноване монголо-

татарами в 1239 р. Давнiй Глухiв
загинув значно пiзнiше, 1352 р., коли
в Сiверщину iз Захiдної Європи була
занесена чума. Останнiй глухiвський
князь переселився в належний йому
Новосиль, а Глухiв зник на 280 рокiв.

Вiдродженню мiста сприяла вій-
ськово-полiтична ситуацiя, що скла-
лася на Лiвобережжi пiсля Деулiн-
ського перемир’я й „Вiчного миру”
1634 р. мiж Польсько-Литовською
Рiччю Посполитою i Московським
царством. Тодi схiдна Сiверщина
стала польсько-московським при-
кордонням, де уряд Речi Посполитої
став засновувати новi фортеці (Ко-
нотоп, Кролевець) і вiдроджувати
запустiлi. Глухiв пiд назвою „мiстеч-
ко Новий Острог” вiдновив близько
1635 р. на „стародавньому городищi”
один з найбiльших польських маг-
натiв Олександр Пiсочинський –
староста Новгород-Сiверський. Но-
вий Острог став центром округи
Новгород-Сiверського повiту Чернi-
гiвського воєводства. У 1640-х рр.
мiсто вже згадується пiд первiсною
назвою – Глухiв. Як показують кар-
ти французького військового інже-
нера  Ґ.-Л. де Боплана 1650 р., у тi
часи Глухiв займав тільки лiвий бе-
рег Есманi. На правому березi рiчки
показано Веригин як цiлком само-
стiйне поселення4.

З початком Хмельниччини Глу-
хiв став сотенним мiстом Нiжин-
ського полку. 1654 р. московська ад-
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ронна огорожа панського двору була
потужнiшою вiд замкової: тут зафiк-
совано сухий рiв, огороджений час-
токолом i частиком, та земляний вал
із дубовим острогом. Обидва укрiп-
лення не мали башт. Далі на схід від
цих укрiплених осередкiв на плато
лежала слобода, захищена з напiль-
ного боку ровом.

Пам’ятаючи про значну iнерцiй-
нiсть розвитку мiстобудiвних си-
стем і враховуючи дані картогра-
фiчних матерiалів XVIII ст., ми ло-
калiзували три зазначенi вище
частини мiста. Замок глухiвський
був там само, де й давньоруський
дитинець – на мисовому городищi.
Тим бiльше, що й численнi звiстки,
які походять із XVII ст., ствер-
джують заснування мiстечка Новий
Острог, або Глухiв безпосередньо
„на старосвiтському городищi”.

Якщо уважно придивитися до
надзвичайно точного щодо відоб-
раження топографiї плану Глухова
1776 р.7, то легко обрахувати, засто-
сувавши масштабну шкалу, що на-
пiвзасипаний рiв мисового дитинця-
замку, який відокремлював це
укрiплення вiд решти плато, мав
дуже значну ширину – десь близько
20 сажнiв (понад 40 м). За такої
ширини  вiн первiсно мiг бути до
15 м завглибшки. А це означає, що
при такій глибинi можна було, зва-
жаючи на топографію, легко забез-
печити доплив води в замковий рiв

мiнiстрацiя в „Росписи перечневой”
зафiксувала тут 830 козакiв i мiщан.
Виходячи з цього, загальну
кiлькiсть населення тодішнього
Глухова можна визначити в межах
5 тис. чоловiк. Принагiдно зазначи-
мо, що, згідно з тією  ж таки „Рос-
писью”, Полтава, Батурин, Коно-
топ, Бахмач, Новгород-Сiверський
мали значно бiльше населення, нiж
Глухiв. Зате Глухiв був дуже потуж-
ною стратегiчною фортецею5.

1654 р. московська влада не лише
переписувала людність, а й пильно
взялася за ревiзiю українських
фортець. Відповідно до московської
адмiнiстративної традицiї описували
їх точно й докладно. Про Глухiв у
„Росписи” сказано: „а город Глухов
стоит меж речки Усмани на острову”.
Це дуже дивне визначення, коли
зважити на вищеописану мiську
топографiю. Адже жоден з островiв у
заболоченiй заплавi Есманi не при-
датний для оселення i оборони. Далi
з’ясовується, що укріплення Глухова
мали складну багатодiльну струк-
туру: замок, який московити назвали
„земляним городом”, був оточений
земляним валом i вiдокремлювався
вiд решти плато двома ровами. Крім
того, як згадується в документі,
„... подле того же земляного города
поставлен был Песочинского пана
двор на горе над рекою Усмани”6.
Отже, існувало ще й друге укрiплене
ядро мiста, поряд iз замком. Обо-
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зi струмка Нетечi й скидання її в Ес-
мань. Таким чином, замок мав i
справдi нiби острiвне розміщення на
березi річки.

Укрiплений двiр О.Пiсочинсь-
кого лежав трохи далі на пiвдень –
там, де плато обривається в долину
стрiмким крутосхилом. Тут бачимо
й „гору”, зазначену в джерелi 1654 р.
Саме тут пізніше, у 1670-х рр., за-
сновано й розбудовано укрiплений
монастир, у якому згодом з’явилися
муровані фортифiкацiї. Отже, з ура-
хуванням iнерцiйностi й спадкоєм-
ностi розвитку мiстобудiвних, а
особливо фортифiкацiйних систем
укрiплений двiр О.Пiсочинського
локалiзуємо на мiсцi пiзнiшого
оборонного монастиря. Слобода,

згадана в 1654 р., прилягала до цих
двох укрiплених осередкiв з боку
плато. Рiв, що її захищав, мiг бути
протрасований лише там, де пiзнiше
проліг схiдний фронт загально-
мiських укрiплень, позначений на
планах XVIII ст.8 Це – найкоротша
траса перекопу помiж двома тальве-
гами, i топографiя мiсцевостi не за-
лишає можливостi для жодних iн-
ших варiантiв. Нашу реконструкцiю
структури глухівських укріплень
1654 р. показано на схемі.

Така складна тридільна система
укріплень забезпечувала непри-
ступність Глухова, що й засвідчила
безуспішна облога міста польським
військом узимку 1663 р. Восени
того року 90-тисячна польська ар-
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кидати бомби. Оскільки артилерій-
ський обстріл не міг нічого вдіяти
потужним земляним укріпленням,
Ян-Казимир наказав чинити в кіль-
кох місцях підкопи (так звані міни),
у які поляки закладали бочки поро-
ху і, підриваючи їх, пробували зро-
бити проломи в обороні. Але й це не
допомогло. Нападники за короткий
час утратили понад тисячу вояків.
Через п’ять тижнів поляки мусили
зняти облогу, бо під Глухів прибув
гетьман Іван Брюховецький з коза-
ками. Українське військо перше за-
атакувало супротивника, вирубав-
ши впень кілька польських хоругов і
ледве не захопивши королівський
табір, чим примусило шляхту дума-
ти про втечу. Друга битва не дала
перемоги жодній зі сторін. І тільки
за третім разом, коли в Глухові за-
грали дзвони, скликаючи право-
славних на молитву, Брюховецький
потужно вдарив на поляків і вони
кинулись тікати, покинувши в табо-
рі гармати й обоз. Козацький літо-
писець Самійло Величко вважав, що
під Глуховом Брюховецький мав
більший успіх над поляками, ніж
Богдан Хмельницький, бо Хмельни-
цькому жодного разу не вдавалося
розгромити польського війська під
проводом самого короля, та ще й без
татарської підмоги.

Поляки з-під Глухова відступали
на Новгород-Сіверський. На пере-
праві через Десну поблизу села Пи-

мія на чолі з самим королем Яном-
Казимиром удерлася на Лівобереж-
жя, захопила Сосницю, Кролевець і
Короп. Потім король, як пише Са-
мовидець, „простовал под Глухов,
місто пограничное, которіе жадною
мірою не хотіли ся здати”9. 

На чолі оборонців Глухова стояв
полковник В.Дворецький, що за-
тримався тут проїздом із Москви.
Окрім козацької залоги, яка склада-
лася з 4000 козаків Чернігівського,
Ніжинського й Стародубського пол-
ків під командою генерального судді
П.Животовського, у Глухові оборо-
нявся ще й невеликий московський
гарнізон під проводом А.Лопухіна.
Захисники міста спалили передміс-
тя й закрилися в замку. Королівське
військо, обсипавши місто шанцями,
почало бити по ньому з гармат і

ГГееттььммаанн ІІвваанн ББррююххооввееццььккиийй

Гармати, вилиті в Глухові. XVII ст.
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рогівки їх ще раз погромили козаки.
Із цим відступом пов’язана загадкова
загибель видатного козацького про-
водиря Івана Богуна, активного су-
противника спілки з Москвою. Він
був під Глуховом як козацький на-
казний гетьман на боці короля Яна-
Казимира. Проте не воював проти
своїх, а вів таємні перемови з Іваном
Брюховецьким. Згодом про це дові-
дались поляки й десь на шляху з Глу-
хова до Новгорода-Сіверського І.Бо-
гуна розстріляли. Тепер на південній
околиці Новгорода-Сіверського – на
ймовірному місці загибелі І.Богуна –
стоїть пам’ятний хрест.

Яким же чином i коли ця доволi
ефективна тридiльна фортифiка-
цiйна структура перетворилася на
ту, яку ми знаємо з планів Глухова
XVIII ст.? Адже на цих планах ба-
чимо величезну, периметром понад
2,3 км загальномiську фортецю
характерної конфiгурацiї, що охоп-
лює плато над Есманню.

Вiдповiдь дає „Чернiгiвський лi-
топис”, повідомляючи, що 13 серпня
1685 р. в Глухові згорів старий за-
мок. Пiсля того й спорудили єдину
загальномiську лiнiю укрiплень мі-
шаної баштово-бастіонної системи,
що складалася із земляного валу, су-
хого рову й 12 бастiонiв нерегуляр-
них обрисiв. При цьому знiвелювали
вали й рови давнiших лiнiй укрiп-
лень, якi попали всередину нової
фортецi.

Нова фортеця, згідно з писемни-
ми джерелами, мала п’ять дерев’яних
рублених брам: Київську із захiдного
боку, Московську – зi схiдного, Бiло-
полiвську – з пiвночi, Путивльську –
з пiвдня і безiменну – поблизу Ми-
хайлiвської церкви10. Отже, саме в
останній чверті XVII ст. у Глухові
шляхом об’єднання кiлькох укрiп-
лених осередкiв утворилася єдина
загальномiська фортеця – одна з
найбільших у тодішній Україні11.

Проте початком нового етапу
розбудови мiста треба вважати не
1685 р.,  коли згорiв старий глухівсь-
кий замок, а  рік 1670-й, коли вдова
купця Марка Кимбари Агафiя Юхи-
мiвна, в чернецтвi Афанасiя, засну-
вала в районi колишнього укрiплено-
го двору пана О.Пiсочинського дiво-
чий монастир, освячений спершу як
Спасо-Преображенський, а згодом
як Успенський. З ним пов’язана по-
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ява першої мурованої споруди в Глу-
ховi – монастирского собору. Його
почали мурувати 1686 р. коштом
гетьмана I.Самойловича.  Пiсля  па-
дiння  І.Самойловича новий гетьман
I.Мазепа надав 1687 р. на завершення
храму 10 тис. золотих.

Цей монастир мав не тільки
культове, а й оборонне значення, пе-
ребравши фортифiкацiйнi функції
від укрiплення двору О.Пiсочин-
ського. Як у Києві Печерська лавра,
так і цей монастир у Глухові з кiнця
XVII ст. перетворився на внутрiш-
ню мiську цитадель із земляним
оборонним валом і  дерев’яними стi-
нами з фортечними вежами. На по-

чатку XVIII ст. стіни розібрали й
монастир оточили потужним цегля-
ним муром з нарiжними круглими
баштами й надбрамною оборонною
дзвiницею. Це був унікальний в
архiтектурi доби Гетьманщини ан-
самбль оборонно-культового при-
значення, споруджений за єдиним
архiтектурним задумом.  

Наприкінці 1708 р. Глухів став
осідком гетьманів, фактичною столи-
цею України. Столичне мiсто потре-
бувало досконалiшої фортифiкацiї,
нiж та, що лишилася вiд Мазепиної
доби. За часiв гетьмана I.Скоропад-
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Укріплення центральної частини Глухова.
За планом 1724 р. кондуктора Валлена

План Глухова 1724 р.
з проектом реконструкції укріплень
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План глухівського
середмістя обер-
квартирмейстера
Ма нуса фон Ренне.
1750 р.

План укріплень середмістя Глухова після пожежі 1748 р.,
виконаний архітектом І.Мергасовим ського зроблено кiлька спроб рекон-

струювати глухiвськi укрiплення на
засадах бiльшої регулярностi. Пiсля
смертi гетьмана 1724 р. те саме нама-
гався здiйснити іноземець на росій-
ській службі кондуктор Валлен. Про-
те жоден із двох його проектiв ре-
конструкції глухівських укріплень
не реалiзовано. Єдина користь від
цих заходiв – низка найдавнiших
планiв Глухова, завдяки яким ми мо-
жемо уявити собi тогочасне мiсто і
його фортифікацію.

У 1740-х рр. під керівництвом
видатного фортифікатора Данила
Дебоскета провадилися широко-
масштабні проектні роботи щодо
реконструкції фортець Середньої
Наддніпрянщини й Північного Лі-

вобережжя, укріплень полкових і
сотенних міст. Їх знімали на плани.
Найраніший підписаний Дебоске-
том у чині інженер-майора доку-
мент має назву „План Переяслав-
ской крепости с профилями и с по-
казанием какая в 1740 году работа
производилась”. 

На всіх „Дебоскетових” проек-
тах якнайточніше зафіксовано ре-
альну ситуацію, оцінено топогра-
фічні чинники. Усі плани відобра-
жали наявний стан і проектні про-
позиції. Укладачі додержували єди-
них вимог: позначали всі особли-
вості топографії, лінії укріплень і
найважливіші елементи їх, кварта-
ли забудови, головні споруди. Усе
це виконували технікою відмиван-

ККииїїввссььккаа ббррааммаа ГГллууххііввссььккооїї ффооррттеецціі.. ССввііттллииннаа ааввттоорраа



ПРИМІТКИУ червнi 1748 р. з Києва викли-
кали iнженерного корпусу мiнера
Ю.Наумова, який наступного року
спорудив три новi дерев’янi брами з
мостами через рiв – Київську, Мос-
ковську й Путивльську. А протягом
1766 – 1769 рр. за проектом архітек-
та А.Квасова зведено дві муровані
фортечні брами на тих самих місцях
– Київську й Московську.

Глухівська фортеця втратила
оборонне значення ще наприкінці
XVIII ст., тому проект переплану-
вання Глухова 1802 р. передбачав її
повну ліквідацію. 1808 р. за розпо-
рядженням генерал-губернатора
Малоросії князя О.Куракіна фор-
течні вали розкопали й рови заси-
пали. Тоді ж знесли Московську
браму. Так на місці східної ділянки
валу Глухівської фортеці виникла
Торгова площа завширшки 90 м.
Київська фортечна брама зберегла-
ся дотепер і є пам’яткою архітек-
тури національного значення.

ППааннооррааммаа ГГллууххііввссььккооїї ффооррттеецціі ссттаанноомм ннаа 11778811 рр.. РРееккооннссттррууккццііяя ааввттоорраа

ня з розтушовуванням, зрідка від-
тіняли штрихованням. На тому са-
мому кресленику тонкими лініями
малювали обриси укріплень, якими
вони мали стати після реконструк-
ції. Таким чином розроблено фік-
саційно-проектні плани Глухова,
Чернігова, Козельця, Ніжина, Яго-
тина, Любеча, Гадяча, Градизька,
Ліпляєва, Басані, Борисполя, Орли-
ка, Кременчука, Лубен та багатьох
інших міст. Саме з цієї серії похо-
дить найвідоміший проект рекон-
струкцiї укрiплень Глухова, який
iнженер-пiдполковник Д.Дебоскет
опрацював 1746 р.12 Нищівна поже-
жа в Глухові 1748 р. „посприяла”
реалiзацiї цього проекту.

Протягом 1748 – 1749 рр. конфi-
гурацiя мiських укрiплень набула
регулярнiших обрисiв з п’ятикутни-
ми в планi бастiонами. З’явилися всi
елементи „правильної” європей-
ської фортифiкацiї – валганг, апаре-
лi, банкети, берма, сухий рiв i глазис.
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