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«Город Глухов земляной, обруб
дубовый, вельмы крепок; а в нем жителев
богатых много, панов; и строенья в
нем преузоричное, светлицы хорошия,
палаты в нем полковника Стародубского
Моклышевскаго зело хороши; ратуша
зело хороша, и рядов много; церквей
каменных много; девичий монастырь
предивень зело; соборная церковь
хороша очень; зело лихоманы хохлы
затейливы к хоромному строению; в
малороссийских городах другова вряд
такова города сыскать: лучше Киева
строением и житием». Цей уривок
із записів московського священика
Іоанна Лук’янова (старця Леонтія), що
подорожував в Святу Землю – Єрусалим
у 1710 р., публікувався неодноразово у
багатьох наукових статтях та книгах,
присвячених історії Глухова. Спогади
очевидців, якими б суб’єктивними вони
не були, завжди цікаві і для науковців,
і для обивателів, бо в них людина
висловлює свою точку зору на почуте і
побачене, і ця інформація більш жива
за будь-які статистичні дані.
Глухів був першим містом на
північному кордоні Малоросії з
Великоросією. Через нього пролягав
поштовий тракт, що зв’язував СанктПетербург та Київ, Москву та Одесу.
Важко уявити, скільки людей, кінних

Тут починається

МАЛОРОСІЯ

екіпажів,
паломників,
солдатів
проходило по замощеним бруківкою
Київському та Есманському шляхам,
скільки їх ночувало в місцевих та
дорожніх трактирах, скільки листів було
відправлено з поштових станцій, скільки
горілки випито у глухівських шинках.
Але Іоанн Лук’янов був не єдиним, хто
залишив свої спогади. До речі, окрім
загального опису міста він згадує людей,
що взяли його на ночівлю. Щоб у повній
мірі зрозуміти, що відчували люди,
проїжджаючи через Глухів, їхні спогади
будуть подані мовою оригіналу.
«Генваря
дня
прийдохом
в
малороссийской город Глухов; и
тут наши Калужаня и Билевичи нас
приняли к себе на постоялой двор и
к себе взяли с любовью, и покоили
нас два дни, и коней наших кормили
и всякое поможение чинили, что
сродницы, таки огненная в них любов;
да провожали нас за град версты с две,
а сами миленькие так плачут…спаси
их Бог светов наших: люди добрые и
хорошие Калужаня и Билевича; нельзя
их забыть любовь!».
Уривок із записок старця Леонтія

Денис Іванович
Фонвізін – російський
письменник
епохи
Катерини ІІ, засновник
російської побутової
комедії,
залишив
згадку
про
наше
місто у 1786 р. «Около обеда приехали
в Глухов и стали было у попа; но как
квартира была плоха, то перевезли
нас к Ивану Феодоровичу Гум… Он с
женою своею, Мариею Григорьевною,
суть подлинные Простаковы из
комедии моей Недоросль. Накормили
нас изрядно, да и во всей Малороссии

едят хорошо. Весь день пробыли мы
у них в превеликой скуке. Хозяева
дали нам обед преизрядный. Целый
день принуждены мы были остаться
в Глухове за мытьемь белья. Поутру
белье сохло, а между темь отправил я в
Москву почту. Обедали очень хорошо.
Подарив Гум… пять червонных, да
людям его два червонных, кои госпожа
Простакова тотчас вымучила у бедных
людей своих, поутру выехали мы из
Глухова; обедали в карете…».
Із журналу подорожі Д.І. Фонвізіна
до Відня
Продовження на стор. 2

Календар пам'ятних дат
06.01. – 110 років від дня народження
М.М. Гришка (1901 – 1964) – доктора
сільськогосподарських наук, професора,
дійсного члена Академії наук УРСР, у 19321940 рр. – зав. відділу генетики і селекції
ВНДІ конопель (м. Глухів)
13.01. – 115 років від дня народження
М.О. Ларіонова (1896 – 1987) – хірурга,
заслуженого лікаря УРСР, з 1946 р. – зав.
хірургічного
відділення
Глухівської
ЦРЛ, викладача Глухівського медичного
училища. Нагороджений двома орденами
Червоної Зірки, орденами Вітчизняної
війни ІІ ступеня
22.01. – День Соборності України
25.01. – 270 років від дня народження
Г.Ф. Соболевського (1741 – 1807) –
фармаколога, доктора медицини,
професора,
почесного
академіка
Петербурзької
академії
наук,
уродженця Глухова
02.02. – 145 років від дня народження
М.П. Василенка (1866 – 1935) – історика,
професора, академіка Академії наук
України, випускника Глухівської чоловічої
гімназії
09.02. – 105 років від дня народження
Є.І. Квасникова (1906 – 1995) –
мікробіолога, доктора біологічних наук,
професора, член-кореспондента Академії
наук України, уродженця Глухова
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Продовження. Початок на стор. 1

Князь, російський
поет та драматург Іван
Михайлович Долгорукий любив подорожувати Малоросією, і
як кожен освічений та
поважаючий свій час
мандрівник, вів щоденники. Його мемуари у дореволюційній
Росії були популярнішими за будь-які
енциклопедичні довідники. Твори, в
яких він описує Україну, дали уяву про
ці землі для тих, хто ніколи тут не був.
Яким же він запам’ятав наше місто?
«Обед нас на часок задержал в
Глухове. Я досадовал и жалел вместе, что
не могу побыть тут несколько подолее и
высмотреть город; он с наружного виду
показался мне хорош, домов и церквей
приметил я довольно: одна с куполом
и колоннадой, за заставой мне очень
полюбилась. Мы лошадей дожидались
в трактире и насилу их добились. Тем
временем зашел к нам один монах из
монастыря, в 20 верстах от Глухова
находящегося, слоняется по городу и
таскает связку сухих грибов. Поговоря
с ним, я узнал, что он Владимирский
мужик, отпущенный из деревни Плесец
в монашество. Сколько тунеядцев по
монастырям! Что он тут делает? Не
лучше ли ему пахать землю, платить
подать и окружать себя семейством? А в
монастыре он тянет брагу, ленится или
в ясный день сбирает березовые грибы
в роще и ходит в Глухов и променивает
их на чарку горилки…Отдаленность
монастыря от города помешала мне
видеться с одним знакомым мне
Архимандритом, отцом Филаретом… Я
тамошнему бродяге поручил отправить
ему от меня поклон…».
Подорож до Одесси та Києва 1810 р.

Микола
Маханьков
Науковий співробітник
Національного
заповідника «Глухів»

Б

лагодійність – це діяльність, завдяки якій громадські та власні
ресурси добровільно спрямовуються
їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам
людей, вирішення суспільних проблем, поліпшення умов громадського
життя. За добу Гетьманщини допомога
надавалась бідним людям, учням, учбовим закладам, церквам, монасти-

Картина Ф.Р. Федоровича «На постоялом дворе»

«Прибыли обедать в Глухов;
остановились в трактире: он очень хорош
и покойно расположен, мебели довольно,
все чисто и опрятно. Какое сокровище
для странника в пыли! Жар и сухота нас
замучили. Все мы поели и подремали в
Глухове. Никого тут не видали, ни о чем
не слыхали, и поехали далее».
Щоденник подорожі до Києва 1817 р.
«Ночевать мы приехали довольно
рано в Глухов. Я вострил зубы на
тамошний трактир, который очень
хорошо содержится, но в нем красят
покои и никого не пускают. И так нас
отвезли на постоялый двор, в котором
расположились мы в изрядных
горенках… Приехавши в Глухов, я
послал на почту, но писем своих не
могу отправить, потому что московская
перед нами ушла: ни строчки на мое
имя…в Глухове нет и газет. На что им
новости заморские?».
Щоденник подорожі з Києва 1817 р.

Ще довго глухівчани чутимуть
дзвін бубонців та гуркіт коліс
проїжджаючих карет. Не залишаться
байдужими до колоритного міста
Тарас Шевченко та Микола Гоголь,
тому неодноразово будуть згадувати
його у своїх творах, а Микола
Маркевич напише свій твір «Гаркуша.
Український розбійник», де головний
герой переховуватиметься у Глухові.
Одні мандрівники бачили в ньому
провінційне містечко, не варте
уваги, а для інших він був місцем
творчого натхнення.
«Замками славен Тверь,
а Новгород сыртями,
гусями Арзамас,
а Углич толокном,
Россия малая волами и вином,
река Яик икрой,
Ростов же чесноком,
а Глухов древний град
папушным табаком».
(В.И.Майков)

Благодійність козацькостаршинських родів
у добу Гетьманщини
рям, громадським організаціям тощо.
Вона здійснювалась грошима, речами,
коштовностями, іконами, богослужбовими книгами, одягом, будівництвом
шкіл, лікарень, притулків. Доброчинні
внески, як правило, надходили до тих
місцевостей, де благодійник народився,
мешкав чи володів маєтностями.
Історія української благодійності
– це складова і невід’ємна частина

національного
минулого.
Релігія
була і є рушійною силою розвитку
доброчинності, яка визнається нормою
християнської моралі. У середні віки та
нові часи церква й, зокрема, монастирі,
були центрами соціальної допомоги
знедоленим і незаможним. Державні
заклади і релігійні установи офіційно
через відповідні розпорядження і
оголошення у часописах закликали до
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благодійності, а меценати отримували від
держави та церкви відповідні заохоченняподяки або благословення єпархіального
керівництва і Святішого Синоду (грамоти,
ордени, медалі). Так, наприклад, особи
усіх суспільних станів, крім податного,
за заснування училища на 20 учнів і
утримання його своїм коштом упродовж
семи років нагороджувалися орденом св.
Анни ІІІ ступеню. Французький історик
Ж.Б. Шерер засвідчив, що «у Малоросії
при кожній церкві, без винятку, є лікарня
або лазарет, де люди, справді бідні й
не здатні себе забезпечити, доглянуті
коштом церкви».
Представники
старовинних
козацько-старшинських родів у добу
Гетьманщини
гідно
продовжили
традиції української благодійності,
витоки якої можна знайти ще у
Київській Русі. Наведемо приклади їх
меценатської діяльності на Глухівщині.
Коштом
Якова
Андрійовича
Марковича у с. Сваркове була
споруджена Миколаївська мурована
церква. Син, Андрій Якович, заснував
лікарню, у якій його дружина Марія
Прохорівна лікувала хворих травами.
Коштом
Василя
Васильовича
Кочубея у с. Ярославець побудовано
храм св. Арх. Михаїла. У 1777 р. у
с. Дубовичі коштом його сина, майора
В.В. Кочубея, і доньки Єлизавети
побудовано храм Різдва Богородиці.
У 1779 р. Микола Іванович Неплюєв
збудував храм у с. Орлівка.
У с. Черториги (Шевченкове) коштом
священика Єфимія Лучницького побудований кам’яний храм Різдва Христова.
Гетьман
Іван
Самойлович
Самойлович у 1684 р. пожертвував
Євангеліє у срібному окладі церкві
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св. Миколи у Глухові. Його коштом
розпочалось будівництво Успенського
собору Глухівського дівочого монастиря.
Гетьман Іван Степанович Мазепа
пожертвував кошти на добудову
Глухівського дівочого монастиря, видав
універсал на користь монастиря про
підтвердження прав на с. Березу.
У 1714 р. гетьман Іван Ілліч
Скоропадський розпочав муроване
будівництво у Гамаліївському монастирі,
у 1720 р. – собору св. Трійці у Глухові.
У царській грамоті від 7 липня 1718 р.
зазначено, що гетьман для лікарні і
церкві при ній надав присілок Нову
Греблю і млин на утримання священика
і хворих. У 1717 р. він подарував
Євангеліє храму св. Анастасії. Друге
Євангеліє львівського друку подарувала
гетьманша Анастасія Скоропадська.
Гетьман Данило Павлович Апостол
сприяв будівництву Гамаліївського монастиря та Троїцького собору у Глухові.
За його правління засновано Глухівську
співацьку школу, в якій за 40 років отримали освіту понад 300 музикантів,
солістів і регентів, зокрема Д. Бортнянський і М. Березовський.
Доброчинністю відзначилась і старшинська родина Холодовичів з містечка
Вороніж. Матвій Іванович Холодович навчався у Києво-Могилянській
академії, після її закінчення вступив
на службу до Генеральної військової
канцелярії у Глухові. У 1742 р. пішов
у відставку і разом із братом Андрієм
побудував у містечку Вороніж дві
церкви – Преображенську (1783) та
Михайлівську (1776-1781) (остання
збереглась до наших днів).
Глухівський сотник Олексій Михайлович Туранський (пізніше Генеральний

Миколаївська церква у с.Сваркове (1743-1757 рр.). Фото О.Мірошниченка
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Фрагмент фасаду Михайлівської церкви
у Воронежі (1776-1781 рр.)

суддя) у 1704 р. подарував Євангеліє
Троїцькій церкві, у 1710 р. – церкві у с.
Богданівка, у 1714 р. – церкві Введення
Пресвятої Богородиці у Шостці. Церкві
с. Полошки він офірував требник 1646 р.,
Глухівському Петропавлівському монастирю – тисячу талярів на спомин душі,
храму св. Трійці у Глухові – 500 золотих.
Глухівський
сотник
Іван
Мануйлович (потім Генеральний осавул)
у 1734 р. заповідав Петропавлівському
монастирю 1000 золотих, священикам,
паламарям і жебракам – 500 золотих.
Писар Глухівської сотні Федір
Омелянович у 1717 р. подарував
церкві Різдва Богородиці у с. Хохлівка
Анфологій (Святкова Мінея).
Полковник Михайло Андрійович
Миклашевський збудував у Глухові
храм Арх. Михаїла і подарував йому
Євангеліє у срібній оправі.
Гетьман
Кирило
Григорович
Розумовський у 1750 р. подарував
срібний хрест заввишки майже у аршин
храму св. Миколи.
Полковий писар Марк Маркович
Кимбарович подарував у 1667 р.
Євангеліє Успенському храму с . Берези.
Іван Мануїлович Пероцький –
Генеральний осавул, у 1773 р. збудував
Успенський храм у с. Семенівка,
якому подарував три ікони під
срібними шатами.
Уродженець с. Полошки єпископ
Московський Самуїл (Миславський)
у 1771 р. подарував сільській церкві
срібні чашу і хрест. У 1796 р. він
(уже митрополит Київський Самуїл)
збудував кам’яний храм св. Миколи.
Традиції козацького меценатства
продовжила
українська
еліта
наступних століть.
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Улицы родного

города ГЛУХОВА

Киево-Московская улица
Продолжение. Начало в №5-6 (41-42)

Д

ом претерпел небольшие изменения. При ремонте крыши
были утрачены угловые фронтоны. В 1943 г. в строение попала бомба, но не разорвалась, и саперы сразу
же ее извлекли. Во дворе находилась
конюшня и каретный сарай, приспособленные после войны под гаражи. В
течение всего советского периода в здании располагался райисполком (сейчас
– райгосадминистрация). Подсобное
помещение во дворе занимает районный архив.
На месте пятиэтажного дома № 41
когда-то стояло несколько домов. В
первом, полутораэтажном, после войны
сначала была швейная мастерская
военторга, а через некоторое время –
контора горпо райпотребсоюза. Второй
дом занимала прокуратура. Далее шёл
дом Болдовских. Эта семья оставила
значительный след в истории города.
На противоположной стороне до
1917 г. на углу находилась типография
Сорокина, в 30-х годах – небольшой
сквер, а в конце 50-х годов здесь был
построен двухэтажный жилой дом.
Далее
располагались
фотоателье
признанного мастера своего дела
Любомирского, построенное еще
А.Шапориным, дом Любомирских и
дом, в котором жил Герой Советского
Союза Н. Барышев. За ним следовал
полутораэтажный дом черторыжского
помещика Бирвара, и еще два дома.
При постройке пятиэтажного дома
№ 18 эти строения были снесены. Не
сохранились и фамилии владельцев
следующих двух домов, которые
доходили перекрестка.
За перекрестком с ул. Вознесенской
находится бывший дом помещика
Пармена Николаевича Снежко. С 1917г.
по 14.01.1918 г. этот особняк занимал
городской голова Амосов. В ночь
на 14 января вступившими в город
красноармейцами под руководством
матроса Циганка Амосов и его зять,
офицер Брусилов, были расстреляны
во дворе дома. Сейчас здание внесено
в список памятников архитектуры
города. В период военного коммунизма
здесь размещался упродком, в 30-е
годы – водолечебница. В 1941 г. отсюда
отправлялисьнафронтсформированные

Киево-Московская улица (конец 1950-х гг.) Вид от дома П.Лютого на «стометровку»

из
мобилизованных
медицинских
работников медицинские бригады.
После войны тут был госпиталь, потом
тубдиспансер, сейчас – Центр детского и
юношеского творчества.
Не сохранилась фамилия владельца
дома, где сейчас находится контора
«Теплосети». На месте теперешнего дома
№ 12 стояло несколько строений: здание
старого магазина с железными жалюзи,
в котором располагалась контора
по снабжению запасных частей к
автомобилям и тракторам; одноэтажный
и два полутораэтажных дома, до
национализации
принадлежавшие
семьям Савровых-Зуевых.
После
перекрестка
с
ул. Вознесенской по южной стороне
идёт территория бывшего воинского
присутствия, до войны военкомата. В
1943 г. постройки были уничтожены
бомбежкой. За Аллеей Славы Героев
Глуховщины (2008 г.) и новым
зданием военкомата мы видим дом
оригинальной архитектуры с резными
наличниками-ставнями
нэпмана
Пружанского, которому по ул. Гоголя
принадлежала 3-х этажная мельница,
большая маслобойня. К ним подходила
железнодорожная ветка, по которой
доставлялись вагоны с семечками
подсолнуха
и
конопли.
После
национализации в доме Пружанского
поселили жильцов, а после войны в нем
располагался военкомат (до постройки
нового здания).

Перед двухарочным кирпичным
мостом,
в
народе
называемом
«айзиковым», и под которым текли воды
весеннего половодья от так называемой
«водотечи», стоял деревянный дом,
имевший магазинчик. До революции
и при НЭПе в доме жил и торговал
Айзик (фамилия не сохранилась),
давший имя мосту. При строительстве
пятиэтажного т. н. «саратовского дома»
магазинчик Айзика, существовавший
до 1972 г. под вывеской горторга,
снесли. «Саратовский дом» получил
своё
название
при
следующих
обстоятельствах. В засушливое лето
1972 г. на Украине и в России был плохой
урожай картофеля. В Глуховском же
районе в июле, когда цвел картофель,
прошли хорошие дожди, и урожай
получили отменный. Райпотребсоюз
отгрузил в адрес саратовских строителей
два вагона по 60 т картофеля, а они
в свою очередь ударными темпами
возвели пятиэтажный жилой дом.
За «айзиковым» мостом начиналась
ул. Вокзальная, но с 70-х годов её
стали называть Советской (ныне
Киево-Московской). После постройки
железной дороги от моста до самого
железнодорожного вокзала проложили
шоссе. Вдоль него по обеим сторонам
были высажены две аллеи деревьев
вокруг пешеходных дорожек. К 30-м
годам деревья подросли, создав зеленый
тоннель. В аллеях были установлены
скамейки для отдыха. Одну часть деревьев
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составляли тополя, другую – ясени. К
созданию этого зеленого чуда подходили
очень профессионально: были посажены
тополя мужских особей, и ни с одного
дерева не летел пух. По обеим сторонам
шоссе и аллей проходили грунтовые
дороги. По ним ломовые извозчики,
чтобы не бить подковы лошадей по
камню, и проезжая под «айзиковым»
мостом и далее по ул. Глиноставской
(Ветеринарная, Партизан Глуховщины),
возили муку с мельницы Пружанского
на пекарню по ул. Терещенков.
Этот мост еще в 1912 г. был
восточной границей города. Далее
шел Водотеченский хутор. С северной
стороны он начинался имением
помещика Трофименко – огромным
садом, который доходил до ул. Пушкина
и
Эсманского
железнодорожного
переезда. На территории современной
школы искусств им. М. Березовского,
построенной в 1995 г., стояло два
деревянных обшелеванных дома. До и
после войны в одном из них была контора
«Заготскот», в другом – колбасный цех
и коптильня пищекомбината. Сад стал
принадлежать пищекомбинату. При
строительстве жилого микрорайона эти
дома снесли, а деревья выкорчевали.
За
школой
искусств
перед
пятиэтажным
домом
№
8
(т.з.малосемейкой) в 1999 г. был
установлен памятник воинам-землякам,
погибшим в Афганистане. В 2001 г.
рядом с ним был установлен памятный
знак жертвам Чернобыльской трагедии,
высажена липовая аллея.
Далее
мы
видим
здание,
привлекающее
внимание
своими
оригинальными
архитектурными
элементами.
Это
бывший
дом
Вернигоры, которому принадлежала
большая лесопилка, находившаяся на
месте плодоконсервного завода. До
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Механическая мельница Пружанского. Первая половина ХХ ст.

и после войны в здании находилась
контора железнодорожной ветки ГлуховБаничи и жилое помещение начальника
ветки Минкевича. Каждые сутки по
ней вывозилось два эшелона бутового
камня для строительства. В 1944 г. в
Баничах даже был обустроен лагерь
немецких военнопленных для добычи
камня. В 60-х годах железнодорожную
контору сократили. Сейчас в этом доме
проживает несколько семей.
В начале 30-х годов местная
власть
постановила
передать
землю Ярмарковой площади, на
которой столетиями проводились
традиционные
ярмарки,
колхозу
«Велетень». Ярмарки стали проводить
на отрезке между Киево-Московской
улицей и Эсманским железнодорожным
переездом, и на площади, впоследствии
отданной под территорию завода
«Сатурн». Во время торгов эта площадь
была полностью заставлена возами
с поднятыми оглоблями, чтобы
занимать как можно меньше места.
На ярмарки приезжали ремесленники

Бывший дом Вернигоры. Фото А.Мирошниченко. 2011 г.

и покупатели из нескольких районов.
Гончары из с. Шатрищи (Ямпольский
район) привозили гончарную посуду
в большом ассортименте, «шатринку»
– огнеупорный кирпич для подов и
перекатов русских печей. Здесь можно
было приобрести домотканое полотно и
сукно, всевозможные чекмени, свитки,
кожухи, самокатанные валенки, яловые
сапоги, скот, зерно, муку, крупу, желуди
на корм свиньям и многое другое,
а также прокатиться на карусели,
временно поставленной на КиевоМосковской улице.
В начале 60-х годов была построена
новая
городская
электростанция
вместо
маломощной
старой,
которая находилась там, где сейчас
располагаются мастерские водоканала
по ул. Терещенков. В 70-х годах, когда
город подключили к центральной
электросети, в здании электростанции
начал работать завод «Сатурн»,
прекративший свое существование с
распадом СССР. В конце 70-х годов на
примыкавшей к заводу территории стал
обустраиваться продуктовый рынок,
но он просуществовал здесь не долго и
был перенесен на Соборную площадь, а
на его месте построили автозаправку.
Шоссейная дорога от развилки
(круга) до железнодорожного вокзала
была построена в конце ХІХ в. Она
была рассчитана на гужевой транспорт,
но сделана с таким запасом прочности,
что в войну выдержала самоходки и
танки, вес которых превышал иногда
50 тонн. И только уже после войны
проложенные с одной стороны улицы
на другую теплотрассы, водопровод
и др. коммуникации нанесли ей
непоправимый вред.
В начале 30-х годов система
«Плодовощ» построила на месте
лесопилки
Вернигоры
большой
засолочный завод с собственным
Продолжение на стр. 6
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энергообеспечением (локомобилем),
водоснабжением,
восьмитонными
цементными ямами для квашеной
капусты, двумя ледниками (каждый 50 х
10 м) для хранения готовой продукции
до отгрузки. Лед для ледников
заготовляли на Скоропадском озере
или намораживали на территории
завода. Овощи на завод поставлялись
колхозами. Огурцы и помидоры
засаливали в бочках, а капусту
шинковали и квасили в цементных
ямах. После ферментации капуста
расфасовывалась в бочки и отгружалась
для отправки в северные регионы и в
промышленные центры.
В большом бондарном цехе
работали десятки бондарей. Они
специальными
топорами
тесали
клепку, а из нее делали бочки: дубовые
– для огурцов и помидоров, осиновые
– для квашеной капусты. Бондари
также укупоривали тару с готовой
продукцией, ремонтировали бочки,
которые возвращались от получателей.
После войны объем производства
дошел до 1000 тонн огурцов, 1000 тонн
помидоров, 1000-1200 тонн капусты. В

Олександр
МІРОШНИЧЕНКО

І

Науковий співробітник
Національного
заповідника «Глухів»

сторія заселення нашої території у
ранньослов’янський період майже не
вивчена. Ще остаточно не з’ясовано,
які ж саме племена населяли
сучасні межі Глухівщини. Археологічні
об’єкти (селища та могильники), що
зафіксовані в нашій місцевості, без
комплексних досліджень дають мізерний
інформаційний матеріал. Тут, зазвичай,
трапляються
уламки
груболіпної
кераміки та поодинокі металеві вироби.
Кожна нова знахідка – інформація для
подальших роздумів та досліджень. В
минулому номері газети в одній із статей
мова йшла про антські фібули, а цього
разу йтиме про ще одну унікальну річ –
фібулу з виїмчастими емалями київської
археологічної культури. Ця культура
охоплює речові пам’ятки першої
половини І тис. н.е., знайдені на території
від середнього і верхнього Подніпров’я
до Курського Посейм’я. Кераміка
київської культури характерна для нашої
місцевості, а от прикраси до цього часу
практично не зустрічались.
Нещодавно на території Глухова була знайдена бронзова трикут-

1952 г. засолзавод был передан в ведение
потребкооперации, а в 60-х годах
переоборудован в плодоконсервный.
В короткое время были построены
консервный цех, большая котельная
для энергии и пара, подведена
железнодорожная ветка. Оборудование
для новых цехов было поставлено из
Венгрии. Кроме овощных консервов,
завод за сезон перерабатывал на джем
до 100 т черной смородины, принятой
заготконторой от населения. Также
здесь перерабатывали сотни тонн
кабачков на икру, изготовляли тушёнку
в стеклянных банках. На засолзаводе
работал винный цех, где из яблок и ягод
производили плодоягодное и разливали
виноградное вино, поступавшее с
юга в 60-тонных железнодорожных
цистернах. В большом ситроцехе
производили ситро и квас. В 70-х рядом
с заводом райпотребсоюз построил
клуб «Спутник» с библиотекой,
киноустановкой. Сейчас уже нет ни
железнодорожной ветки, ни котельной,
ни завода, а в здании клуба находятся
мастерские частного предпринимателя.
Напротив завода в 30-х годах было
оборудовано 8 картофелехранилищ
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на 150 т каждое. После войны их
осталось 2, теперь – ни одного. На этой
территории в 1961 г. была построена
заготконтора райпотребсоюза, от
которой на данный момент остались
только стены. Тут же в 1948 г. был
построен
лесоторговый
склад,
рассчитанный на большой объем
реализации. В 90-х годах он прекратил
свое существование.
От «айзикового» моста до железнодорожного вокзала не было проложено централизованное водоснабжение.
На вокзале паровозы заправлялись
водой из двух спецколонок. Вода поступала к ним из Скоропадского озера
без очистки через насосную станцию,
и только после постройки нового здания вокзала в 1961 г. в этот район подвели водопровод.
Заканчивается Киево-Московская
улица на пересечении с теперешней
ул.Вокзальной (вернее не заканчивается,
а начинается, так как нумерация зданий
увеличивается от железнодорожного
вокзала к Киевским воротам).
Фото из архива Ю.Москаленко.
Продолжение в следующем номере

Глухівські
виїмчасті емалі
на фібула солідних
розмірів (довжина 13,5
см, ширина 7 см), яка
вражає своєю красою
та технікою виконання. Вона ажурна, на
лицевій стороні має
геометричні
виїмки.
Три найбільші трикутні
елементи в центрі прикраси та трапецеподібна
у звуженій частині
покриті червоною матовою емаллю. На
перший погляд важко
зрозуміти, як цю річ
носили, але, перевернувши її на зворотній
бік, все стає на свої
Бронзова трикутна фібула, знайдена у Глухові
місця.
Конструкція
застібки зроблена у вигляді звичайної класифікацією Є. Горховського фібула
шпильки. У розширеній частині відноситься до старожитностей серефібули застібка мала пружину, до дини ІІІ – початку ІV ст. н.е.
якої приєднувалась голка, у звуженій
Місце знахідки фібули може
– гачкоподібний голкотримач. Від вказувати
на
наявність
нового
застібки залишилися лише вушка для археологічного об’єкту, дослідження
тримання пружини та голкотримач. За якого ще попереду.
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то тільки із кращих умів
людства
не
стверджував,
що знання – це абсолютна
цінність нашого світу, а французький
математик і фізик П’єр Лаплас (17491837), зокрема, наголошував, що «те,
що ми знаємо – обмежене, а те, чого
ми не знаємо – безкінечне».
У
писемних
джерелах
ми
майже не знайдемо відомостей про
уродженця
Чернігівської
губернії
Василя Янчевського, який здобув
освіту
у
славетній
Київській
духовній академії, отримавши звання
кандидата богослов’я. Він відомий як
протоієрей
Новгород-Сіверського,
який з 13 березня 1837 р. по 1851 р.
був законоучителем місцевої чоловічої
гімназії. У одинадцятому томі «Зібрання
творів К.Д. Ушинського» (М.-Д.,
1952) під свідоцтвом про закінчення
цього навчального закладу майбутнім
славетним педагогом, підписаним 22
червня 1840 р., ім’я законоучителя
помилково подане як «Василий
Лачевский». Допущена ця неточність
і у покажчику імен до видання.
Помилку виправив ушинськознавець
із м. Ярославля А.М. Іванов (19101991) у збірнику «Педагогические идеи
К.Д. Ушинского и современность»
(Ярославль, 1975). Проте на цьому дані
про священнослужителя і обмежилися.
Роками
пам’ятною
сторінкою
життя Янчевського (народився 1799 р.)
була його участь у перепохованні праху
сина гетьмана Лівобережної України
К.Г. Розумовсього Олексія у НовгородСіверському.
Граф,
державний
діяч,
попечитель
Московського
університету, міністр народної освіти в
1810-1816 рр. О.К. Розумовський (17481822) був похований у містечку Почеп
Мглинського повіту. Шістнадцятьма
роками потому за бажанням родичів
і Височайшого дозволу його тіло
було перевезено до міста на Десні.
Домовину біля Путивльського в’їзду
до Новгород-Сіверського зустріло
духовенство, дворяни, місцеві жителі,
викладачі та учні місцевої гімназії.
Тоді-то при перепохованні останків
О.К. Розумовського у головній церкві
Спасо-Преображенського монастиря
(ліворуч від входу до неї) Василь
Янчевський виголосив промову, що
зафіксовано в «Исторической записке
о Новгород-Северской гимназии» (К.,
1889), укладеній вихованцем, а потім
викладачем цього навчального закладу
Іваном Панаженком.
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Один із наставників
гімназиста К.Д.Ушинського

Будинок колишньої Новгород-Сіверської чоловічої гімназії
з пам'ятником К.Д. Ушинському перед чоловим фасадом

У храмі знаходився витончений
пам’ятник (не зберігся) з написом: «Граф
Разумовский, сын последнего гетмана
Малороссии, генерал-фельдмаршала
графа Кирилла Григорьевича и
графини
Екатерины
Иоанновны,
урожденной Нарышкиной, родился 12
сентября 1748 года, служил отечеству
действительным тайным советником,
членом
государственного
совета,
сенатором и министром народного
просвещения. Умер в 1822 году апреля
5 дня, в светлую седмицу Пасхи».
Французький письменник Анрі Барбюс (1873-1935) якось зазначив: «Коли у
наявності відверта неправда, очевидне
викривлення істини, треба спростовувати». Отож мусимо прислухатись до його
слів і зробити зауваження щодо деяких
помилкових тверджень.
Глухівський
краєзнавець
Володимир
Ткаченко
у
книзі
«Православна Глухівщина» ще 2001
року писав, що у приміщенні СпасоПреображенського храму у НовгородСіверському було поховано графа Андрія
(?! – В.Т.) Кириловича, тобто іншого
сина гетьмана К.Г.Розумовського, і
що дати життя на пам’ятному пілоні
(нар. 1748 р., пом. 1822 р.) вибито
помилково. Як можна було припустити,
що родичі, нащадки померлого могли
не знати про роки його життя і вказати
карбувальникам помилкові цифри?!
На превеликий жаль, і в кількох

наступних перевиданнях своєї праці
В.Ю. Ткаченко повторив цю прикру
помилку-неоковирність.
Помилився стосовно синів гетьмана
К.Г. Розумовського й відомий кандидат
архітектури
Віктор
Вечерський
у
праці
«Пам’ятки
архітектури
й
містобудування
Лівобережної
України» (К., 2005). Описуючи СпасоПреображенський собор у НовгородСіверському (с. 155), він правильно
сповістив, що «…у 1838 р. тут було
поховано сина останнього гетьмана
України … графа Олексія Кириловича
Розумовського», але надалі приписав те,
що стосувалося уродженця м. Глухова
Андрія Кириловича Розумовського
(1752-1836) – «видатний дипломат,
політик і самодіяльний композитор,
друг Бетховена».
Повертаючись до особи Василя
Янчевського,
слід
згадати
про
«Черниговские епархиальные известия»,
які повідомляли, що останні роки
свого життя він провів у с. Тулиголове
Глухівського повіту, був священиком
місцевої Преображенської церкви,
відійшов у вічність 9 серпня 1866 р.
Наведеними даними ми розширюємо
коло
сіверянського
оточення
К.Д. Ушинського, робимо внесок до
видання
«Життєпису»
славетного
педагога, який, врешті-решт, має бути
укладений, донесений до читачів і
шанувальників «учителя-учителів»
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ГЛУХІВСЬКИЙ

Сторінками минулого

ЯК НЕМАЄ МОТОВИЛА…
Коли відбулася знаменна подія
в культурному житті нашого міста,
– відкриття літнього саду, – молодь
полегшено зітхнула:
– Дочекалися…
– Починається, – скептично
зауважили більш досвідчені, поглядаючи
на каблуки своїх черевиків.
Практико
точно
доведено,
що головною рушійною силою
цього
культурного
закладу,
обнесеного авторитетним тином, по
справедливості треба вважати радіолу.
Щоб добратися до неї, потрібно
форсувати ще один бар’єр, чудесно
скомбінований
з
пофарбованих
стовпців і нетесаних обаполів. Але
вже коли відчуєте під своїми ногами
палубу танцювального майданчика,
вашому щастю не буде меж.
В тій «завидній» позиції, яку
займають оселедці в бочці, можете
разом з усіма танцювати, приспівуючи:
У меня есть се-е-рдце,
А в сердце – пе-е-сня,
А в песне – та-а йна.
Тайна – это ты…
Можете не сумніватись: за серце вас
до кінця танців візьме не раз. Особливо,
коли поряд з вами витанцьовуватиме
парочка з шостого чи сьомого класу
третьої середньої школи, або коли
міліціонер, махнувши на все рукою
(«окультурюйтесь», як кому завгодно!),
піде світ заочі. Весело тоді тут навколо,
біда тільки – пальці на ногах віддавлені.
Полюсом
недоступності
в
літньому саду є естрада. Буйні трави
(ох і сінокос буде!) виросли між
лавами. Хіба це не свідчення того, що
тут не ступала нога глядача?
Єдине, що залишається робити під
час відпочинку в саду, – це танцювати.
Недарма говориться: «Як немає

мотовила, мотай, куме, хоч на вила».
О. Радченко
ОЙ, НЕ ЛОВИСЯ, РИБОНЬКО,
ВЕЛИКА І МАЛЕНЬКА!
Цією фразою ми маємо на увазі не
так поезію, як політехнізацію. Справа в
тому, що дунаєцькі вчителі І.М. Бєляєв та
І.Ф. Клинцов запеклі рибалки. До цього
ремесла вони в порядку політехнічних
вправ залучають ще й учнів.
Воно, правда, дещо дивно: карасі
й політехнізація! Де Крим, де Рим,
а де попова груша…Але грець уже з
тією грушею, якби ж та риба не була
колгоспним добром, яке нам обійшлося
в кілька тисяч карбованців.
Ось чому боязко, що доки ми
вираховуватимемо вартість одиниці
риб’ячої продукції, наші політехнізатори
виудять її до останнього пічкура. Про що
від імені правління й спішу повідомити
прокуратурі та РВНО.
В. Коншин,
голова колгоспу ім. Щорса
ОБІЦЯНОГО ТРИ РОКИ ЖДУТЬ
Було це діло вже років, мабуть з три
тому. А ще точніше – коли в будинку
№ 36, що по вулиці К. Маркса, дах став
дуже нагадувати собою решето.
– Ремонтуйте! – не витерпів
квартиронаймач П. Кульбака.
– Шукай, чим латати, – побатьківському тепло порадив йому
керівник будинкового управління
тов. Перерва.
Ідея щодо такого корисного заняття
була вчасною, і не відкладаючи справи,
як кажуть, в довгий ящик, П. Кульбака
почав «шукати».
Незабаром на подвір’ї появилась
толь, смола, чавунний котел і навіть
дрова на предмет підігріву котла для
розтоплювання смоли.
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– Добре, завтра пришлю людей, –
діловито пообіцяв тов. Перерва рівно
через рік.
– Та нехай йому грець! Завтра
– обов’язково! – аж не витерпів тов.
Перерва оце кілька днів тому.
За цей час котел вріс у землю (як би
їм скоро не зацікавились археологи!),
дрова потрухлявіли, а толь потріскалась.
Недаром кажуть: «Обіцяного від
тов. Перерви три роки ждуть»…
Щоправда, від його колеги – тов.
Корчевської теж доводиться чекати не
менше, але її діяльність до того ж має
ще одну характерну рису. Вона нагадує
собою кравецькі вправи Охріма з
байки Глібова: щоб залатати рукави –
ріже поли. Треба десь перекрити дах
– невтомний керівник будинкового
управління дає команду: «Зняти залізо
з сараю, що при будинку № 1 по вулиці
Першотравневій!». І все в порядку – ось
уже третій рік, як сарай гниє, а четверту
частину його взагалі розібрали. Немало
ще по місту залишилося й коридорів,
крізь розкриті дахи яких легко і зручно
спостерігати за небесними світилами!
Чомусь
так
повелося,
що
невеличкий ремонт не цікавить цих
товаришів. Комунальні приміщення
експлуатуються
до
капітального
ремонту. Що там – підвалину замінити!
От почекаємо, доки вся стіна впаде.
Крокву треба нову? Еге, хай уже весь
дах завалиться, тоді подумаєм.
Хочеться
внести
пропозицію:
не завадило б, якби був проведений
практичний семінар квартиронаймачів
на теми: «Як самому переобладнати
піч або плиту», «Як трусити сажу»,
«Що робити, коли нічого не робить
будинкове управління» та інші.
Г. Павленко, М. Перепелюк
Газета «За перемогу!», 1957 р.
Подано мовою оригіналу.
Підготувала до друку Неля Пінчук
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