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Міністерство культури  
України

отвечало его новому назначению, 
заявляет, что им из своих средств 
израсходовано более 3000  руб. 
на устройство взамен прежнего 
колодца – нового артезианского 
колодца с насосом и башней при нем 
с теплым помещением для сторожа 
и железным баком для воды. Так 
как работы эти в настоящее время 
уже закончены, то А.Н. Терещенко, 
передавая все это в полную 
собственность и распоряжение 
города, просит ходатайствовать перед 
Городской Думой об учреждении 
при артезианском колодце сторожа 
с тем, чтобы на него была возложена 
обязанность наблюдать как за 
исправностью колодца, так равно за 
порядком и исправным состоянием 
Спасской площади со всеми 

находящимися на ней сооружениями, 
фонарями, посадками и цветниками, 
причем на содержание означенного 
сторожа он готов вносить ежегодно 
в кассу Городского Управления 
по 240 руб. при условии, что 
означенная площадь со всеми на 
ней сооружениями и украшениями 
будет содержаться в полном порядке» 
(ДАЧО, ф. 145, оп. 1, спр. 435).

В свою чергу міська дума одно-
голосно ухвалила рішення доручити 
міському голові висловити вдячність 
Олександру Ніколовичу Терещенку 
за подарований ним місту Глухову 
артезіанський колодязь на Спаській 
площі з усіма спорудами при ньому. 
Також дума прийняла пропозицію 
О.  Терещенка і зобов’язалася 
заснувати посаду наглядача.

Історія будівництва відомої 
усім глухівчанам споруди під 
народною назвою «Теремок», 
що стоїть навпроти Спасо-

Преображенської церкви, до 
недавнього часу була оповита 
таємничістю. За радянської доби 
тут знаходився кондитерський 
магазин, на початку 2000-х років 
його приміщення Національний 
заповідник «Глухів» використовував 
під експозиційні площі, а зараз тут 
розміщується кав’ярня. Деякі історики 
відносять «Теремок» до комплексу 
споруд Спасо-Преображенської 
церкви, а старожили пов’язують 
його виникнення з улаштуванням у 
місті на початку ХХ ст. водозабірної 
свердловини з водонапірним 
баком, про що згадує глухівський 
краєзнавець Ігор Іванович Сбитний у 
своїй статті «История водоснабжения 
Глухова», опублікованій в «Соборному 
майдані» в № 6 (54) за 2012 р. Але 
остаточні відповіді на питання ким, 
коли та за яких обставин зведена ця 
споруда були нещодавно знайдені 
автором статті у Державному архіві 
Чернігівської області.

«Александр Николович 
Терещенко в письме от 12 июля 
сего года на имя городского головы, 
выражая сочувствие Городской Думе 
по поводу избрания ею места для 
поставки памятника покойному отцу 
его, Николе Артемьевичу Терещенко, 
на площади между церквями 
Спасской и Трех-Анастасиевской, и 
желая прийти на помощь Городскому 
Управлению в приведении 
означенного места в такое его 
состояние, которое бы наиболее 
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у право на спадщину. Відтак вона 
перейшла до його 17-річного сина, 
Михайла Івановича, у майбутньому – 
двічі міністра Тимчасового уряду, який 
своїми власними і успадкованими 
капіталами гарантував позики Росії 
для оснащення армії під час Першої 
світової війни. Як відомо, радянська 
Росія відмовилася платити по боргам 
колишньої держави, і міжнародні 
кредитори за рахунок погашення 
боргів відібрали у Михайла Терещенка 
все, що він мав. 

Другий син Ніколи Терещенка, 
Олександр, отримав від батька маєтки 
у Волинській губернії, у с. Макіївці 
Черкаського повіту Київської губернії 
та 100 паїв Товариства. 

Улюблений Андрушівський 
маєток, куди родина Терещенків 
виїжджала влітку на відпочинок, 
Нікола Артемійович заповів онуку 
Ніколі Олександровичу, а неодруженій 
доньці, Ользі Ніколівні, – маєтки при 
с.  Кирилівка Звенигородського повіту 
Київської губернії, київський будинок і 
садибу у складі Головківського маєтку. 
Наймолодша донька Єфросинія 
успадковувала капітал у розмірі 
250  тис.  крб., а найстарша, Варвара 
Ніколовна, з чоловіком Богданом 
Ханенком – 300  тис.  крб. у державних 
відсоткових і цінних паперах.

Залишається невідомим, чому повз 
увагу мецената пройшла донька Марія, 
хоча для її чоловіка О.В.  Іващенка 

призначався капітал у 100  тис.  крб. 
цінними паперами. Значні грошові 
суми були передбачені онукам: дітям 
Івана Ніколовича Пелагеї та Єлизаветі 
і дітям Олександра Ніколовича Марії 
та Ользі (по 100 тис. крб.), дітям Марії 
Ніколовни Надії (25  тис.  крб.), Ользі 
(100 тис. крб.) та Віктору (1 тис. крб.).

У духовному заповіті Ніколи 
Терещенка обумовлювалися пожертви 
на заклади Глухова, збудовані 
коштом родини або за її сприяння: 
ремісниче училище, дитячий 
притулок, лікарню св. Єфросинії, 
Федорівське міське трикласне 
училище, Глухівське благодійне 
товариство. Після смерті мецената 
мали отримати допомогу Глинський, 
Гамаліївський, Молчанський, 
Софроніївський монастирі і глухівські 
храми: Миколаївський, Троїцький, 
Спасо-Преображенський, Різдва 
Богородиці на Веригіні, Вознесенський, 
Трьохсвятительський, Покровський, 
Трьох-Анастасіївський, домова церква 
при чоловічій гімназії.

Терещенко з притаманною йому 
ретельністю передбачив усе, навіть 
повний, після його смерті, розпродаж 
цукру і приєднання виручених від 
цього грошей до загального капіталу, 
погашення боргів і строки виплати 
належних спадкоємцям сум упродовж 
місяця, що запобігало у подальшому 
виникненню родинних суперечок.  

14 жовтня 1899 р. Нікола 
Терещенко, відзначаючи свій 
80-річний ювілей, прийняв 

близько 150-ти депутацій від міських 
влад, громадських комітетів робітників 
і службовців цукрових заводів, учнів 
шкіл і гімназій, отримав велику кількість 
вітальних адрес, телеграм, листів. З 
цієї нагоди у Володимирському соборі 
м.  Києва був відправлений урочистий 
молебень, а для бідних людей в їдальні 
Київського благочестивого товариства 
влаштований обід на 1200 чоловік. Таке 
навантаження не могло не позначитися 
на стані здоров’я мецената. Воно й до 
того вже було підірвано наслідками 
перенесеного у 1892 р. грипу.

Готуючись до неминучого, 
Нікола Артемійович 20 травня 1900 
року запросив до себе мирового 
суддю К.О. Іванова-Камаєва і в його 
присутності разом із домовласником 
В.М.  Карамзіним склав докладний 
духовний заповіт, визначивши при 
цьому своїх головних спадкоємців 
на капітал і нерухомість, яка 
оцінювалась у 30 млн. крб. за цінами 
державної скарбниці.

Головним спадкоємцем Нікола 
Терещенко, як це зазвичай буває у 
багатодітних сім’ях, призначив стар-
шого сина Івана, який мав успадкува-
ти майже всі нерухомі маєтки батька 
в Курській, Харківській, Орловській 
та Чернігівській областях. Одночасно 
Івану Ніколовичу передавалося 160 
паїв Товариства братів Терещенків і 
300  тис.  крб. на капітальний ремонт 
Тьоткінського цукрового заводу. Синам 
Івана – Михайлу і Ніколі – дід заповів по 
600 тис. крб. для успішного ведення го-
сподарства відповідно у Тьоткінському 
і Михайлівському маєтках. 

Майже через три тижні після 
смерті Ніколи Артемійовича Іван 
Ніколович помирає, так і не вступивши 

Духовний заповіт 
Ніколи Терещенка

Цукровий завод Терещенків у Тьоткінському маєтку. 1908 р. 

Світлана
ЖУКОВА

Заступник генерального 
директора Національного 
заповідника «Глухів»

19 січня 2018 р. виповнюється 
115 років від дня смерті відомого 
українського підприємця, цукроза-
водчика і мецената Ніколи Тере-
щенка. Він прожив довге і наповне-
не громадськими справами жит-
тя, ставши для Глухова «піонером 
благодійництва».
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Надгробие с могилы 
Надежды Ивановны Яновой

Продолжение. 
Начало в № 1(61), 3(63) – 6(66) 

2014 г., № 3(69) – № 6(72) 2015 г., 
№ 1(73), № 3(75) – № 5(83) 2017 г.

ЯНОВА
Завершая рассказ о семье Рыбаль-

ских-Бутевичей, вернемся к стенам 
Спасо-Преображенской церкви, где в 
числе нескольких других таких же, ли-
шившихся своих исторических мест, 
памятников можно найти надгробие с 
могилы Надежды Ивановны Яновой, 
когда-то похороненной у стен этого 
храма. Надежда Ивановна была пер-
вой и единственной среди 9-ти детей 
дочерью флота капитана 2 ранга Ивана 
Васильевича Рыбальского-Бутевича и 
его супруги Елизаветы Михайловны. 
Рыбальские-Бутевичи имели приобре-
тенные ими земли в дачах города Глу-
хова и 2 дома на Спасской улице в при-
ходе Спасо-Преображенской церкви. 
В нее Рыбальские-Бутевичи ходили, в 
ней крестили своих детей. У Елизаветы 
Михайловны, урожденной Степеровой, 
было доставшееся ей от отца и деда 
имение в селе Коренское Рыльского 
уезда Курской губернии. После смерти 
Елизаветы Михайловны все имения ро-
дителей были поделены между детьми. 
Единственной дочери досталось Ко-
ренское. К тому времени Надежда Ива-
новна уже была замужем за коллеж-

от 6-ти до 10-ти лет. После смерти мужа 
Варвара Петровна потихоньку начала 
распродавать доставшиеся от Спанов-
ских имения. Опека посчитала, что она 
ведет развратный и расточительный об-
раз жизни и учредила контроль над ее 
имуществом. Возможно, в этом и была 
какая-то доля правды, возможно, ей 
просто приходилось безумно сложно 
одной, без мужа, ставить детей на ноги 
и заботиться о текущем финансовом 
состоянии семьи, а может вообще при-
ходилось с трудом сводить концы с кон-
цами. Тем не менее, Варвара Петровна 
поставила на могиле покойного супруга 
дорогой памятник, который был одним 
из наиболее красивых на погосте Спа-
со-Преображенской церкви.

Несмотря на все трудности, Варва-
ра Петровна позаботилась и обо всех 
детях, дав им хорошее образование и 
постоянно участвуя в их жизни.

В заключение хочется добавить, 
что у стен Спасо-Преображенской 
церкви в 1898 году был похоронен 
коллежский советник Петр 
Гаврилович Козьма (отец Варвары 
Петровны), а в 1909 году там же нашел 
упокоение отставной подполковник 
Александр Степанович Спановский 
(родной брат Павла Степановича). 
Эти могилы не сохранились.

Продолжение в следующем номере

ским советником Федором Антонови-
чем Яновым, глуховским дворянином, 
владевшим вместе с многочисленными 
родственниками селом Яновкой. 

Надежда Ивановна Янова сконча-
лась 23 января 1895 года и была похо-
ронена у стен Спасо-Преображенской 
церкви. Место ее погребения неизве-
стно, однако памятник сохранился и 
стоит в пределах ограды храма. На па-
мятнике выбита дата рождения Надеж-
ды Ивановны – 17 сентября 1840 года, 
однако архивные источники указывают 
на 1836 год. Остались ли у четы Яновых 
потомки установить не удалось. 

СПАНОВСКИЙ
Продолжая рассказывать о памят-

никах, сохранившихся возле ограды 
Спасо-Преображенской церкви города 
Глухова, нельзя не обратить внимание 
на белый мраморный монумент с изящ-
ным венком роз, стоявший когда-то на 
могиле потомственного дворянина, ти-
тулярного советника Павла Степанови-
ча Спановского. Он родился 29 августа 
1848 года и прожил всего 40 лет. В 1866 
году Спановский вступил на военную 
службу в 130-й Херсонский полк, затем 
окончил Одесское Пехотное Юнкер-
ское Училище, по окончании которого 
служил в 58-м Пехотном Пражском Ге-
нерал Адъютанта Графа Лидерса полку, 
в 16-м и 18-м стрелковых батальонах. В 
июле 1874 года прапорщик Спановский 
вышел с военной службы в отставку 
и 1 сентября 1874 года был определен 
на гражданскую службу в Управление 
акцизными сборами Херсонской гу-
бернии. Несмотря на жизнь вдали от 
Глухова, Павел Степанович женился 
на глуховчанке. 12 февраля 1878 года 
в соборной Успенской церкви г. Алек-
сандрии состоялось венчание Павла 
Степановича Спановского и дочери 
коллежского асессора Варвары Петров-
ны Козьма. С 1878 по 1882 год в этом 
браке родилось трое детей. Семья жила 
в Александрии до тех пор, пока 13 де-
кабря 1883 года Павел Степанович не 
ушел в отставку, после чего Спановские 
вернулись в Глухов. 

Скончался Павел Степанович 12 
сентября 1888 года по роковому стече-
нию обстоятельств именно в день рож-
дения своего младшего сына Сергея. 
Когда Спановского не стало, детям было 

Тропинками 
глуховских кладбищ

Вера
НАЗАРОВА

Генеалог 
г. Москва

Монумент, стоявший на могиле
Павла Степановича Спановского
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вич был с 1907  г. студентом Киевского 
Политехнического Ин-та и окончил его.

Данилевские – Митрофан 
Михайлович и его меньший брат (не 
помню имени).

Бельмасы Семен и Михаил 
Федоровичи.

Карпекины Владимир и Александр 
Алексеевичи.

Черненки – два брата, один раньше 
меня на 1 год, другой позже на 2 г[ода].

Выровые – Евгений и Юрий (не 
помню отчество).

И, очевидно, были еще, но я пишу 
по памяти о тех, кого она сохранила. Ви-
димо, для людей малоимущих и бедных 
Институт был способом «выйти в люди» 
и получить кусок хлеба, если человек был 
трудоспособен и способен к учению.

И вот насупила осень. «Шумит, гре-
мит» город Глухов: наехала тьма «кон-
курентов» – так назывались желающие 
держать вступительные экзамены. Ка-
ких людей здесь только нет!? Попробу-
ем как-то разобраться.

Здание Института находилось в об-
ширном пустом дворе, обнесенном про-
стым деревянный забором. При входе 
во двор – слева был небольшой лесок – 
клены и другие лиственный породы – и 
среди них – скамейки. Здесь набито кон-
курентов, как сельдей в бочке!

Обычно – у скамеек – ораторствует 
кто-либо из конкурентов: это человек, 
«который всё знает» (!): и сколько душ 
приехало, и какие экзамены, вопросы, 
задачи и проч., какие учителя Инсти-
тута хорошие и какие «режут» – и т. д. 
– одним словом – всё! Оратора чинно и 
внимательно слушают, особенно «пер-
вахи» – приехавшие первый раз. Позже 
выясняется, что оратор приезжает уже 
по третьему, а то и по четвертому разу! 
Естественно, что у него большой опыт!

Конкурентов можно было разде-
лить на такие группы:

Солидные учителя – лет по 25–30, 
обычно окончившие учительские се-
минарии, уже женатые, некоторые об-
ременены семьей – жена, дети. Они 
держались стороной от гудящей толпы 
конкурентов, однако присушивались к 
носящимся «в воздухе» слухам об эк-
заменах. Был даже случай, что на моего 
будущего соученика по Ин-ту – Коваль-
кова Емельяна Андреевича – «шепну-
ли»: учитель Института! И понеслось: 
«А какой предмет преподает?», «Стро-
гий?» и т.  д. И не удивительно: Емеля 

ступали в эти училища дети горожан, 
которые по материальным и другим об-
стоятельствам не могли учиться в сред-
них школах – гимназиях и реальных 
училищах. Учились только мальчики. 

Я сам окончил такое трехклассное 
училище в 1904-м году в г.  Чернигове. 
Позже эти училища были преобразо-
ваны в 4-х классные – с четырьмя года-
ми обучения. Еще позже эти училища 
были преобразованы в «высшие на-
чальные училища» (в 1912 г.).

Итак, Институт готовил учителей 
для этих училищ. Курс обучения в нём 
3-х летний, приём – по конкурсному эк-
замену. «В правилах» не было указано на 
какой-либо образовательный ценз при 
поступлении. Мог поступать человек с 
домашним образованием. Но большин-
ство поступавших были народные учи-
теля. Для них был установлен довольно 
демократический порядок: учитель да-
вал инспектору народн[ых] училищ за-
явление, что он хочет держать экзамен 
в Ин-т. Инспектор сообщал об этом в   
Ин-т. Если, как это бывало с большин-
ством абитуриентов, учитель провали-
вался на экзаменах, то место учителя на-
чальной школы за ним оставалось. Им 
не надо было в Ин-т свидетельства «о 
благона-дежности» от полиции. Кроме 
народных учителей было много окон-
чивших городские училища и, обыкно-
венно, готовившихся неск[олько] лет, а 
также и другой разный народ.  

Глуховский Учит[ельский] Ин-
ститут до 1906  г. имел общежитие, где 
жили все слушатели, снабжались одеж-
дой и питанием.

Но после 1905  г., как говорили, 
по требованию слушателей, общежи-
тие было ликвидировано, и слушатели 
жили на частных квартирах, получая 
от Института стипендию в размере 
12 руб. 50 коп. в месяц (!) (150 руб. в год).

В моё время общежития уже не было. 
Считаю необходимым отметить, 

что замечалась некоторая «семейная 
традиция» обучающихся: учились по 2, 
а то и по 3 брата из одной семьи. Чтобы 
не быть голословным, назову несколько 
таких фамилий:

Адаменки – Василий, Тихон и Даниил.
Фроловичи – из Хорольск[ого] уез-

да Полтав[ской] губ[ернии]. Окончили 
давно. Василий Фролович был одно вре-
мя учителем образцового училища при 
Институте, потом – учителем Чернигов-
ской женск[ой] гимназии. Тихон Фроло-

У фондах історико-педагогіч-
ного музею Глухівського на-
ціонального педагогічного 
університету ім. О. Довженка 

зберігаються змістовні спогади освітя-
нина О.О. Карпекіна про вступ та нав-
чання в Глухівському учительському ін-
ституті за 1907–1910 рр. У цьому випус-
ку газети «Соборний майдан» подаємо 
лише спогади про вступну кампанію 
за 1907 р. На жаль, відомості про авто-
ра побіжні. Відомо, що він народився 
між 1888 та 1890 рр. у Чернігові. 1904 р. 
О.О.  Карпекін закінчив Чернігівське 
трикласне училище, у 1907–1910  рр. 
навчався у Глухівському учительському 
інституті та був направлений на роботу 
до одного із початкових навчальних за-
кладів посаду Єліонка Чернігівської гу-
бернії. У роки Першої світової війни він 
навчався у Московському університеті. 
Доцільно припустити, що після його 
закінчення педагог працював у системі 
середньої освіти УРСР, оскільки у його 
спогадах комплексно та професійно 
розкривається освітня атмосфера учи-
тельського інституту. На 1967  р. він 
проживав у Полтаві, по вул.  Інститут-
ський проріз, у будинку № 7. Можливо, 
освітянин значну частину свого життя 
пропрацював в цьому місті або в одно-
му із урбанізаційних центрів Чернігів-
ської, Полтавської або Харківської об-
ластей, оскільки підтримував зв’язки зі 
своїми друзями-однокурсниками.

«Глуховский Учительский Институт»
(Воспоминания бывш[его] слуша-

теля Института
Карпекина Ал. Ал. 1907–1910 г.) 
«Tempora mutantur,
– etiam hamines mutantur»
(латинская пословица). 
Глуховский Учительский Институт 

основан в начале 70-х годов ХІХ века и 
имел целью готовить учителей для «го-
родских училищ». Это были 3-х класс-
ные училища с 6-ю отделениями: 1–3-
е – І кл., 3–4-е – ІІ кл., 5–6-е – ІІІ-й кл. 
Обучение 6 лет. Такие училища были 
в губернских и уездных городах. По-

Спогади Олександра Олексійовича Карпекіна 
про вступну кампанію до Глухівського учительського інституту 1907 року

Віталій
КРИЖАНІВСЬКИЙ

Кандидат історичних наук, 
старший викладач ГНПУ 
ім. О.  Довженка
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имел солидный вид, хорошую осанку, 
большие запорожские усы, одет в трой-
ку и глажэ […] многие учителя Ин-та!

Какое же было разочарование, когда 
этот Емельян Андреевич сел за парту на 
экзаменах и дрожал, как осиновый лист!

Второй группой надо отметить 
более молодых учителей, окончивших 
учительские семинарии и работавших в 
так называемых 2-х классных сельских 
училищах Министерства Народн[ого] 
Просвещения. Эти держались уверен-
но, многие из них были знакомы по 
семинариям, но тоже прислушивались 
«чем пахнет в воздухе».

Третью группу составляли моло-
дые люди, недавно окончившие го-
родские училища. Это и был главный 
«контингент» слушателей «оратора» и 
сильно переживавший предваритель-
ные страхи экзаменов.

И последнюю – малую группу – со-
ставляли «прочие».

Каждый з конкурентов обязатель-
но заходил в канцелярию Ин-та […] – 
получены ли его документы, допущен 
ли он к экзаменам? – и вот здесь и на-
чиналось «представление». В канцеля-
рии «восседал» бывший эконом Ин-та 
Петр Диомидыч Кошевой. Это – высо-
кий старик, с усами и бородкой, оч[ень] 
строгого вида, кроме того, с сильной 
тренировкой произвести впечатление.

Входит конкурент – здоровается. 
Петр Диомидыч едва кивает и делает 
длительную выдержку – молчит! Конку-
рент думает, что это – директор Ин-та! 
Затем, увидев, что у конкурента душа 
в пятках, Диомидыч встает и сурово 
спрашивает: «Что Вам угодно, молодой 
человек?». Бедный конкурент готов про-
валиться, но, наконец, излагает свою 
просьбу. Диомидыч важно достает спи-
ски, нарочито долго роется в них и, на-
конец, дает справку, что документы в 
порядке. Но этим дело не оканчивается: 
оказывается, конкурент из Полтавской 
губернии и Лохвицкого уезда – земляк! 
Здесь сердце старого полтавца не выдер-
живает, начинаются расспросы и разго-
воры. Осмелевший конкурент решаться 
спросить: «Много ли конкурентов?». 
Здесь Диомидыч наносит cup de maitre: 
«600 прошений!». Конкурент чуть не 
падает в обморок от такого количества! 
Тогда Диомидыч смягчает удар: «Триста 
назад отосланы – не в порядке докумен-
ты!». Еле живой конкурент выходит из 
канцелярии, и через минуту во дворе, в 
леску гудят слова: «600 прошений, 300 
назад отосланы!!!».

Особенно волновали конкурен-
тов вопросы о документе от полиции 
«о благонадежности». На руки такой 
документ не выдавался, а полиция, по 

просьбе конкурента, должна была при-
слать его в Ин-т. И здесь творились 
безобразия – полиция не торопилась! 
А без этого документа не допускались 
к экзаменам. И здесь Диомидыч часто 
«варил воду» из конкурента: делал вид, 
будто нет документа, несмотря на уве-
рения, что полиция сказала, что доку-
мент отправлен. Волнения конкурента, 
наконец, прекращались: документ на-
ходился «в другой папке».

Конкуренты размещались на част-
ных квартирах сами собой, никто об 
этом не заботился. Становились группа-
ми, и здесь замечалась та группировка, 
о которой я говорил. Где были у хозяек 
молодые девицы – там особо подбирали 
конкурентов, имея в виду будущих же-
нихов. Любители «заложить за галстук», 
а также картежники быстро узнавали 
друг друга и составляли свои компании.

Во время этого съезда конкурентов, 

обычно, слушателей Ин-та в Глухове не 
было – это были каникулы. Но если кто 
из них появлялся во дворе Ин-та, то 
к нему относились с благоговением и 
скрытой завистью. К его словам особо 
прислушивались и их ценили.

Так проходило несколько (3–4) 
дней перед экзаменами. Мало кто из 
конкурентов мог позаниматься и по-
вторить кое-что к экзаменам, хотя не-
которые и пытались. Но не было под-
ходящей обстановки, и эти дни про-
ходили в нарастающем напряжении и 
волнении, пока, наконец, не наступал 
решающий день экзаменов. 

Это был «день творения мира» и 
«Ноевого всемирного потопа»! Первый 
экзамен – диктовка! Бедный конкурент 
переписал за лето уйму диктовок! Он 
знает на память и про «заячий тулуп-
чик» (из «Капитанской дочки»), и про 

Друзі по Глухівському учительському інституту О.О. Карпекін (ліворуч) 
та І.С. Кухтенко. 20 жовтня 1913 р. (із музейного фонду інституту)

Продовження на стор. 6
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Койшаурскую долину («Герой нашего 
времени»), про Максима Максимовича и 
«Вчера я приехал в Пятигорск» и т. д. Хо-
рошо помнит «Я сидел в березовой роще 
около половины сентября» [И. С.] Тур-
генева и его ребят из «Бежина луга», 
«Муму», не забыл о «поющих дверях» и 
«Я очень люблю скромную жизнь тех уе-
диненных владетелей!! («Старосветские 
помещики»), «Шумит-гремит конец 
Киева!» («Страшная месть» – [Н. В.] Го-
голя) и, наконец, «… им опять перего-
родила дорогу целая толпа музыкантов, 
впереди которых отплясывал молодой 
запорожец, заломивши шапку чёртом и 
вскинувши руками» («Тарас Бульба»)… 
И сколько еще диктовок из Л. Толстого и 
других классиков!

Но сейчас у конкурента всё смеша-
лось в голове, и он не может разобраться: 
ставить ли запятую, или точку с запятой?

Это мало: объявлено, что пропу-
щенное слово – это грубая ошибка (ко-
нец!), что заменённое слово – тоже гру-
бая ошибка! Читают текст один раз – и 
никаких повторений: слушай и пиши! В 

Вывешены списки оценок, и добрая 
половина – провал! Толпа конкурентов 
бурлит, как море в непогоду! Возму-
щения, ругательства, угрозы пойти к 
«самому директору» и «пусть покажут 
мою работу!» и т. д. и т. д.

Но всё это – впустую: написано! 
Двоечники, после волнений и объяс-
нений, сматывают удочки! Но и троеч-
ники, особенно «первахи», – впадают 
в панику и, не учитывая, что это кон-
курсные экзамены, «отдают концы»!

Так проходит бурный день после 
диктовки, к вечеру страсти несколько 
утихают, на дворе поредевшие группы 
«счастливцев» тихо обсуждают воз-
можные задачи по арифметике. Ора-
тора уже и в помине нет! Лишь в сле-
дующем году он явится во всём своем 
величии и всезнайстве!

28/ІІ. [19]67 Ал. Карпекин

Від редакції: з другою частиною 
спогадів О. Карпекіна можна ознайо-
митись на інтернет-ресурсі http://issp.
gnpu.edu.ua в архіві видання «Історичні 
студії суспільного прогесу», №4 

таких условиях не то что конкурент, а 
сам чёрт ногу сломит! И ломали, да еще 
как! Солидный народный учитель мно-
го лет сам преподает русский язык и 
диктует диктовки, знает наизусть грам-
матики, все правила, самого Грота (Ко-
декс правил русск[ого] языка – канон), 
а попал сюда, написал – и 2!

Клянется этот бедный конкурент, 
что он всё написал верно, но пропустил 
одно слово! Но клятв после экзамена 
никто не принимает – и не слушает!

Итак – написали! Поджилки тря-
сутся у каждого, и пережить остаток 
этого дня и ночь – каторга! Лишь по-
клонники Бахуса не унывают – пошли 
и «поливают» будущие успехи!

И вот настает утро завтрашнего 
дня. Фомич – швейцар Института, слу-
жащий с основания, – звонит в звонок 
и говорит: «Первый звонок на Ворож-
бу!» В то время железная узкоколейка 
шла из Глухова на ст. Ворожба, где была 
пересадка на широкую колею.

Итак, «На Ворожбу!».
После смерти Фомича эту тради-

цию унаследовал его преемник Захар. 

Продовження. Початок на стор. 5

Олександр
МІРОШНИЧЕНКО

Науковий співробітник
Національного 
заповідника «Глухів»

Облога Глухівської фортеці 
1664 року в листах польських офіцерів

У січні 1664 р. біля Глухова зо-
середилась польська армія 
Яна Казимира. Вона налі-
чувала 20  тис. татар, 20  тис. 

польської кавалерії, 20  тис. козаків, 
4 тис. німецьких драгунів, 12 тис. коро-
лівських гвардійців, 14  тис. польської 
і німецької піхоти та 2  тис. гусарів. 
Облогу Глухова 1664 р. можна без пе-
ребільшення назвати найбільшим ви-
пробуванням на міцність глухівської 
фортеці за весь час її існування. Це ви-
значна сторінка не лише в історії міста, 
але й у всесвітній військовій історії. 
Незважаючи на велику кількість літе-
ратурних та документальних джерел, 
присвячених даній темі, величезний 
пласт польських документів є малові-
домим сучасникам. В першу чергу це 
пов’язано зі складностями перекладу 
та специфічністю проблематики. 

В нашій статті ми познайомимо 
читачів із листами польських 
офіцерів з табору Яна Казимира, 
що були опубліковані в «Збірнику 

пам’яток до історії польської» у 
1859  р. Серед декількох десятків 
документів особливу цінність для нас 
представляють сім листів, написаних 
у Глухові. Вони адресовані польському 
коронному гетьману Любомирському. 
Ми подаємо тільки стислі переклади 
окремих уривків з листів, що 
стосуються осади Глухова.

З листа від п.  Niezabitowskiego до 
п. Lubomirskiego можна зрозуміти, що 
24  січня 1664  р. основне королівське 
військо знаходилося на відстані милі 
від міста. Днем раніше до Глухова по-
ляки направили «російського воєво-
ду» з гарматами (мається на увазі Іва-
на Богуна), власним полком та полком 
королівської піхоти, але в фортеці за-
точився п. Дворецький, що прагнув за 
вірну службу московському царю от-
римати булаву. В ставці Казимира під 
час вечері виник конфлікт з мурзами 
(керівниками татарських підрозділів) 
– вони не схотіли знімати головних 
уборів перед королем, що викликало 
непорозуміння у шляхтичів. 

29 січня розпочався великий 

штурм Глухова, в результаті якого 
загинула велика кількість польських 
офіцерів. Багато з них було 
поранено. У листі п.  Незабітовський 
наголошував на невірності козацької 
частини королівського війська. 
Козаки не тільки не допомагали, але 
й перешкоджали успіху поляків. Для 
підготовки другого штурму король 
особисто зібрав раду. Перед атакою 
польських гусарів мав пролунати 
вибух міни, закладеної під фортечні 
укріплення. Дворецький, щоб 
відтягнути час для приведення 
фортеці у боєздатний стан, направив 
до короля на переговори декількох 
сотників, яким був висловлений 
ультиматум: «Або фортеця здається, 
або всі будуть вбиті». Ян Казимир, 
зібравши все військо та гармати, сам 
керував штурмом. Тим часом в містах 
Батурин та Новомлин почалися 
бунти. Король, не очікувавши такого 
збігу обставин, не залишив в багатьох 
тилових містах військової залоги. Для 
придушення бунтів він був змушений 
відправити частину війська на захід.
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унтерофіцерів, дві тисячі солдатів 
та декілька десятків вищих чинів. За 
свідченнями автора, другий штурм 
відбувся 8 лютого. Вибух мін забрав 
життя багатьох жовнірів і офіцерів. 
Йохан просить у п.  Любомирського 
призупинити облогу, бо польському 
війську конче були потрібні 
підкріплення і відпочинок. 

В останньому листі від п. Samuela 
Czaplickiego до п. Lubomirskiego 
глухівський штурм згадується як 
прокляття, під час якого були вбиті 
тисячі солдат. Ті ж вояки, що вижили, 
змушені були відступати, ледь 
перебираючи ноги. 

Облога Глухова 1664 р. без 
перебільшення є однією з найбільш 
масштабних військових операцій 
ХVІІ  ст., що проходили в межах 
сучасних українських кордонів. Її 
неодноразово вносили до переліку 
головних доленосних подій в історії 
України. Місто Глухів мало бути 
останнім форпостом польської армії 
на кордоні з Московією, натомість 
стало пасткою для Яна Казимира, який 
втратив тут п’ять тисяч військових. 

польській армії, а облога міста, яка 
щодня забирає багатьох людей, скоро 
буде знята. 

Лист від Szeczesnego Potockiego 
Podstolego koronnego до Lubomirskiegо 
описує перебіг подій облоги 
глухівської фортеці. Міста, що до 
цього траплялись на шляху польського 
війська, здавались йому без спротиву, 
але під Глуховом воно затрималось 
на декілька тижнів. Дворецький 
повикидав за вал всіх горожан, які 
підтримали прихід польського короля. 
Під час першого штурму польське 
військо втратило багато офіцерів, а 
козаки Івана Богуна неохоче лізли 
на вали. Щоб зменшити втрати у 
другому штурмі, були підготовленні 
дві міни, але вони також не дали 
результату. Отримавши звістку, що в 
тилах розгорілися бунти, король почав 
знімати облогу.

У листі п. Alexandra Polanowskiego 
до п. Lubomirskiego автор пояснює 
причини провалу штурмів Глухова. 
Вирушивши у похід, поляки не 
планували брати місто в облогу, 
адже воно було їх прикордонним 
пунктом. Але Дворецький, що їхав 
з Москви і зачинився в глухівській 
фортеці, порушив всі плани короля. 
Штурм 29-го числа був тактично 
не підготовленим. Для збереження 
коронного війська на глухівські вали 
відправили підрозділи Івана Богуна. 
Козаки не хотіли штурмувати місто, 
тому весь удар на себе прийняли 
польські офіцери. Король, який на 
той час знаходився на відстані мілі від 
бойових дій, дізнавшись про поразку, 
повернув з усім військом до Глухова і 
взяв його у облогу. У листі згадується 
і про невдале використання мін. 
Основною ж причиною зняття 
облоги глухівської фортеці стало 
наближення московських військ 
князя Черкаського до польсько-
російських кордонів.

У листі п. Johana Magnusa Fon-
-Orhap до п. Lubomirskiego від 9 
лютого 1664  р. наводиться інша 
дата приходу польських військ під 
Глухів. За словами автора, це ста-
лося 23  січня 1664  р. Він називає 
Дворецького полковником, а гарнізон 
міста – упертими холопами, що не 
схотіли здаватися на милість королю. 
Декілька тисяч козаків Івана Богуна, 
що приєдналися до королівського 
обозу, не захотіли воювати, і, навіть, 
не пояснили причини свого рішення. 
Також у листі наводиться кількість 
жертв першого штурму, під час якого 
було вбито сто оберофіцерів, двісті 

Польський крилатий гусар XVII ст. 
Реконструкція

Лист від п. Grotusa до п. Lubomir-
skiego датується 29 січнем 1664  р. У 
документі Гротус зосереджується на 
штурмі глухівської фортеці. Місто 
виявилося неприступним не тільки 
завдяки потужній фортифікації, але 
й упертості п. Дворецького. Штурм 29 
січня тривав декілька годин, але при-
ніс польській стороні тільки великі 
жертви серед офіцерського і рядово-
го складу війська. Не гаючи часу, по-
ляками стороною було зроблено три 
мінні галереї, але їх вибухи не тіль-
ки не зашкодили фортечним валам, 
а й побили багато коронного війсь-
ка, адже мінери не докопали шахт до 
стін фортеці. З листа стає відомо, що 
козаки Івана Богуна неохоче брали 
участь у військових діях. Тут же зна-
ходимо прізвища знатних польських 
офіцерів, що героїчно загинули під 
Глуховом, зокрема п. Бакуна, Бріона, 
Ошопта, Торкіма та інших.

В листі п. Samuela Czaplickiego до 
п. Lubomirskiego, написаного 8 лютого 
1664 р., зазначається, що два штурми 
глухівської фортеці не принесли успіху 

Московський стрілець XVII ст. Реконструкція
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Людство упродовж всього 
свого існування не спроміг-
лося дати відповідь на пи-
тання, що ж таке кохання. 

Абстрактні поняття важко втиснути 
у точні визначення, бо відчуття кож-
на людина сприймає по-своєму. Ко-
хання може бути різним – солодким 
і гірким, легким і важким, безвід-
повідальним і нерозсудливим, але у 
будь-якому випадку щасливим, адже 
у закоханої людині проявляються 
найкращі риси його характеру, він 
стає романтиком і любить увесь світ. 
На жаль, наші почуття не бувають у 
стані постійної рівноваги – вони рап-
тово виникають і поступово закінчу-
ються, спалахуючи знову. Гірко від-
чувати, коли кохання полишає тебе, 
ще гірше – коли воно стає предметом 
знущання і насмішок.

Нещодавно глухівчанин Андрій 
Клюєв приніс до редакції «Соборного 
майдану» витвір епістолярного жанру 
початку ХХ ст. – любовний лист се-
лянина Дмитра Ященка до городянки 
Проні (можливо і Прокопівни). Вже на 
перший погляд, не знаючи змісту цьо-
го послання, можна зробити висновок, 
що адресат ставив неабиякі вимоги 
до його автора, адже лист написано 
грамотною мовою на механічній дру-
карській машинці. Чого це коштувало 
звичайному селянинові – залишається 
тільки здогадуватися.

«Милая Проня!
Мне очень тяжело и неприятно 

стало, когда ты мне заявила, что если 
я не буду лечиться, то и не приходи ко 
мне. Сначала нужно было тебе узнать, 
чем я болен, а потом и говорить; но нет, 
ты этого не спросила у меня, а только 
посылаешь лечится. Мне лечение со-
вершенно не нужно, а только нужны 
были твои добрые успокоительные 

слова, от которых, 
я надеюсь, что был 
бы здоров, но ты 
этого не сделала, 
только больше ра-
стревожила еще не 
зажитую рану. 

Последнее вре-
мя я окончатель-
но не могу понять 
тебя – говоришь 
какие-то странные 
слова, для какой это 
цели – неизвестно, 
ко мне будто-бы те-
ряешь доверие, счи-
тая меня каким-то 
алкоголиком, ко-
торого, по-твоему 
мнению, и сыскать 
трудно. Ну что ж 
делать? Если я стал 
для тебя против-
ным, то насильно 
заставлять прово-
дить время со мной 
не буду, нечего тебе 
стесняться и гово-
рить непонятные 
слова. Ты можешь 
сказать свободно, что я раздумала или 
в другом каком-либо роде, тогда я буду 
знать, что мне делать.

Прошу дать ответ непременно.
Уважающий тебя Д.А. Ященко
1918 г. апрель 4».

Можна б було поставити у цій іс-
торії крапку, якби до цього листа не 
додавалося посвідчення, видане трьо-
ма роками раніше. 

«Удостоверение
Предъявитель сего Черниговской 

губ. Глуховского уезда, Марчихи-
но Будской волости, м. Марчихиной 

Буды крестьянин Дмитрий Афанасьев 
Ященко под судом и следствием не со-
стоял и в настоящее время не состоит 
и вообще поведения хорошего, в том 
Марчихино Будское Волосное Прав-
ление подписью и приложением печа-
ти удостоверяет 1915 г. марта 28 дня.

№1359
И. д. Писаря» У... 

Ось так – хочеш, щоб тебе кохали, 
– маєш надати документ про свою цно-
ту та моральність. 

Підготував до друку 
Олександр Мірошниченко

Кохання з посвідченням

Посвідчення, видане Д. Ященку
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