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ВСТУП 
 

 Історія культури Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. – це своє-
рідне явище загальноукраїнського культурного процесу визначеного 
історичного часу. Майже всі формотворення культури були вже в 
центрі нашої уваги. Про це свідчать книги: "Нариси культури Ніжи-
на: у 5 ч." (1995–1998), "Культура Чернігівщини ХІ – перш. пол. 
ХVІІ ст." (2001), "Розвиток культури на Північному Лівобережжі 
України у 2-й пол. ХVІІ–ХVІІІ ст." (2007), "Культурне життя в 
Ніжині у ХVІІ–ХVІІІ ст." (2012), які були написані у співавторстві з 
Олександром та Сергієм Самойленками. 

Розвиток культури ХІХ ст., зокрема освіти та науки, знайшов 
своє осмислення в монографічних дослідженнях "Нежинская филоло-
гическая школа. 1820–1990" (1993), "Вчені-філологи Ніжинської ви-
щої школи" (1993), "Розвиток освіти та науки в Ніжині в ХVІІ–
ХХ ст." (1996), "Ніжинська вища школа: сторінки історії" (2005) та 
ін. Останні дві книги написані з Олександром Самойленком, який у 
дисертаційному дослідженні "Методологія історії та історіографія у 
науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст.)" та у циклі супроводжуючих статей вперше ґрунтовно 
розкрив розвиток історичної думки в спадщині ніжинських дослід-
ників вітчизняної та зарубіжної історії. Олена Самойленко захистила 
дисертацію на тему: "Розвиток гімназійної освіти Чернігівщини" 
(ХІХ – поч. ХХ ст.)" (2011), в якій вперше розкрила особливості 
функціонування гімназійної освіти та педагогічні погляди представ-
ників гімназійних закладів регіону. Всі три дослідники розвитку 
освіти і науки краю взяли участь у колективному написанні моногра-
фії "Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Чернігівська область" (2012), у якій пред-
ставлено 6 їх підрозділів. 

Розвиток літератури та періодики в регіоні, особливості літе-
ратурного життя стали основою для наших книг "Сторінки літератур-
ного життя Чернігівщини ХІІ–ХVІІІ століть" (1992), "Нариси куль-
тури Ніжина. Ч. 1. Література" (1995), "Громадсько-культурне та 
літературне життя Чернігова кінця ХІХ – поч. ХХ ст." (1999), "Літе-
ратурне життя Чернігівщини ХІІ–ХХ ст." (2003, 2010). Крім цих 
книг, вийшли також наші монографічні дослідження про окремих 
представників літературного процесу краю: "Пилип Морачевський – 
поет, драматург, перекладач" (1999, 2006), "Микола Гоголь і Ніжин" 
(2008), "Творча спадщина Гоголя на перетині епох" (2009), "Ніжин-
ський список другого тому "Мертвих душ" М. Гоголя" (2012), 
"Леонід Глібов у колі сучасників" (2011), "Тарас Шевченко і Ніжин-
ська вища школа" (2014), а також декілька іменних випусків науко-
вого збірника "Література та культура Полісся", присвячених 
М. Гоголю, М. Коцюбинському, П. Кулішу, В. Забілі, Є. Гребінці, 
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Ю. Збанацькому. У цьому ж збірнику (виходить з 1990 р., відпові-
дальним редактором і упорядником якого є автор цих рядків, нині 
вийшло 78 випусків) опубліковано нами десятки статей про культуру 
Чернігівщини та її відомих і нині забутих представників. 

Крім літератури, особливу увагу приділили вивченню театраль-
ного життя краю, а також діяльності видатної її представниці Марії 
Заньковецької, яка понад усе любила Україну, свій народ, який був її 
улюбленим глядачем і якому вона віддавала свій надзвичайний 
талант. Їй і були присвячені наші книги: "Марія Заньковецька і 
театральне життя Ніжина" (1994), "Марія Заньковецька як театраль-
ний та громадський діяч України" (1994, у співавторстві), "Театра-
льне та музичне життя в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст." (1995), "Марія Зань-
ковецька і Поліський край" (2004), "Театри і актори Північного 
Лівобережжя" (2010). Зміст цих книг дає можливість ознайомитися з 
розвитком театрального мистецтва в Новгороді-Сіверському, Черніго-
ві, Ніжині, Прилуках, з аматорським і професійним театральним 
мистецтвом  Поліського краю. 

Про інші види мистецтва розповідалося в книгах "Михайло 
Глінка і Україна" (2000), у якій висвітлено його перебування на 
Чернігівщині та написання опери "Руслан і Людмила" у Качанівці, 
де першими виконавцями партій Руслана був С. Гулак-Артемов-
ський, а музики – садибні  оркестри та хористи. Архітектура 
розглядалась у книзі "Забудова Ніжина та архітектурні пам’ятки 
ХVІІ–ХХ ст." (1998), живопис аналізувався в монографії "Образо-
творче мистецтво і скульптура в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст." (1998). Дві 
останні книги були написані разом із Сергієм Самойленком. 

Ця бібліографічна довідка певною мірою може пояснити, чому 
до запропонованої нині книги увійшов лише матеріал про окремі 
види мистецтва: архітектуру, живопис, літературу, театр і музику 
ХІХ – поч. ХХ  ст., а також про садибне мистецтво, яке було 
невід’ємною частиною гнізд культури. Розрізнений матеріал, об’єд-
наний у єдиному монографічному виданні, дасть можливість 
побачити особливості розвитку мистецтва на Чернігівщині. 

Художня культура Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. відзнача-
лася багатством різних видів та творчістю визначних її діячів: 
письменників М. Гоголя, Є. Гребінки, В. Забіли, Л. Глібова, П. Кулі-
ша, М. Коцюбинського, Б. Грінченка, В. Самійленка, театральних 
діячів Марії Заньковецької, Опанаса Маркевича, Маленії Загорської, 
Ганни Ніжинської, Івана Лагоди, музикантів Олександра Лизогуба, 
Івана Гаврушкевича, Олександра Горєлова, Кіндрата Сорокіна, Сте-
фана Вільконського, Євгена Богословського, художників Василя 
Штернберга, Тараса Шевченка, Льва Жемчужникова, Олексія Волос-
кова, Іллі Рєпіна, Миколи Ге, Івана Рашевського, Михайла Жука та 
ще багатьох інших, які прославили не лише Придеснянський край, а 
і всю Україну, бо їх творчість вийшла далеко за межі рідної землі. 
Деякі з них не були уродженцями Чернігівщини, але вони настільки 
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правдиво відобразили у своїх  творах та діяльності сутність життя 
краю, його людей, що вони навічно поріднилися з цією землею. 

Своєрідність розвитку мистецтва регіону полягала в тому, що 
дуже часто творчість митців залежала від меценатів, господарів дво-
рянських садиб, а то й навчальних закладів. Велику роль у фор-
муванні творчих навичок молоді відігравала Ніжинська вища школа. 
Саме з нею пов’язані імена М. Гоголя, Н. Кукольника, В. Забіли, 
Є. Гребінки, Я. де Бальмена, двох академіків живопису А. Мокриць-
кого, А. Гороновича та їх учителя малювання – відомого художника 
К. Павлова й інших. Тут були створені умови для творчого розвитку, 
тому кожен із студентів пробував себе в літературі, на театральній 
сцені, у живопису чи науці. Тож не випадково, що Гімназія вищих 
наук кн. Безбородька, яка була родоначальником Ніжинської вищої 
школи, дала так багато талановитих митців. 

Якщо Гімназію вищих наук кн. Безбородька можна вважати 
своєрідною школою виховання літераторів, то розвиток живопису у 
І пол. ХІХ ст. був пов’язаний більше з дворянськими садибами, деякі 
з них були гніздами культури. Так, від Качанівки невід’ємна твор-
чість художників В. Штернберга, О. Волоскова, І. Рєпіна, К. Маков-
ського, а від Сокиринців – батька і сина С. Землюкових, К. Юшке-
вича-Стаховського, В. Серебрякова, О. Волоскова, від Вейсбахівки – 
В. Соколова, від хутора Іванівський – М. Ге, М. Врубеля тощо. При 
цьому тут слід зауважити, що більшість художників були вільними 
митцями, які шукали меценатів або замовників для портретних чи 
пейзажних робіт, щоб заробити гроші. 

60–70-ті рр. ХІХ ст. – це досить яскравий період у розвитку 
аматорського театрального мистецтва на Чернігівщині. Саме з цих 
колективів вийшли М. Заньковецька, М. Малиш-Федорець, Ганна 
Затиркевич-Карпинська та багато інших акторів та режисерів. 

Поштовхом для розвитку професійного музичного мистецтва 
слугували засновані у 1884 р. у містах Чернігівщини музичні 
товариства, з якими була пов’язана діяльність симфонічних оркес-
трів, постановка опер у Чернігові та Ніжині, діяльність композитора 
О. Горєлова, музикантів К. Сорокіна, С. Вільконського та ін. 

Завершальним етапом розвитку мистецтва у досліджуваний пе-
ріод був кін. ХІХ – поч. ХХ ст., коли письменники, художники, 
архітектори, музиканти проявляли свою самостійність у виборі теми, 
творчого методу, художніх засобів втілення задуму. В мистецтві 
Чернігівщини, крім реалізму, характерними стають і елементи нових 
стилів, зокрема модернізму. У цей час засяяло дуже багато яскравих 
імен, які посіли помітне місце у всеукраїнському літературному та 
мистецькому процесі. 

Перегорнемо ж разом сторінки мистецького життя ХІХ – 
поч. ХХ ст., не претендуючи на його всебічну характеристику.  
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БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА  

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
У ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 
 
 
На широких просторах поліської і лісостепової частини Придні-

провської низовини, якою протікають річки Дніпро і Десна з її прито-
ками Убідь, Снов, Сейм, Остер та ін., розкинулися землі Чернігів-
щини, на яких проживали предки волелюбного народу, що у другій 
половині ХVІІ–ХVІІІ ст. збудував свою Гетьманську державу. Проте 
соціально-політичні та економічні умови склалися так, що у 1793 р. 
після другого поділу Польщі всі українські землі були приєднані до 
Російської імперії. Це означало, що Україна втратила всі суверенні 
права і повинна була жити за російськими законами. 

У 1796 р. на землях колишньої Гетьманської держави була утво-
рена Малоросійська губернія з центром у Чернігові, яка у 1802 р. 
поділена на Полтавську та Чернігівську губернії. До останньої тоді 
увійшло 12 повітів: Борзнянський, Глухівський, Городнянський, Ко-
зелецький, Конотопський, Мглинський, Ніжинський, Новгород-Сівер-
ський, Новоміський, Сосницький, Стародубський, Чернігівський, у 
1803 р. до них були приєднані Кролевецький, Суразький, Остерський, 
а у 1808 р. з Новоміського повіту були переведені всі установи до 
Новозибкова, який став новим повітовим центром. Таким чином, у 
Чернігівській губернії налічувалося 15 повітів зі 187 волостями. 

Тодішня Чернігівська губернія охоплювала нинішню територію 
Чернігівщини, придніпровську частину Київської області та частини 
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Сумської, Полтавської областей України, Брянської області Росії та 
Гомельської області Білорусії. Такий адміністративний поділ Чернігів-
ської губернії зберігався до 1919 р., хоча деякі зміни проходили і 
пізніше після  утворення Сумської області у 1939 р. 

 

 
 

Карта Чернігівської губернії ХІХ ст. 
 
 

Як свідчить книга "Межевые сведения о пространстве земельных 
угодий в дачах Черниговской губернии" [1], яка була опублікована 
Чернігівською губернською земською управою у 1896 р., на Черні-
гівщині налічувалося 3798 населених пунктів, з яких 3 міста нара-
ховували понад 25 тисяч жителів у кожному (Ніжин – 32 тис., Чер-
нігів – 25,5 тис., Стародуб – 24,4 тис.), а також 10 міст, де проживало 
понад 10 тис. жителів: Конотоп – 23,8 тис., Глухів – 17,6 тис., 
Носівка – 15,5 тис., Добрянка – 15 тис., Новозибків – 14,9 тис., 
Семіонівка Новозибківського повіту – 14,3 тис, Березна – 13,1 тис., 
Кролевець – 12,8 тис., Клинці Суразького повіту – 11,9 тис. 
30 поселень мало від 5 до 10 тис. жителів, серед них Кобижча – 
11,1 тис., Почеп – 8,2 тис., Новгород-Сіверський – 8,9 тис., Мглин – 
7,4 тис., Нова Басань – 7,5 тис., Бахмач – 7,2 тис. та ін. 

Протягом усього досліджуваного нами періоду кількість населен-
ня в губернії збільшувалася і, як свідчать факти перепису 1897 р., в 
ній мешкало на цей час 2,3 млн осіб. 
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На початку ХІХ ст. мирне життя було перерване нападом фран-
цузів у 1812 р., коли розпочалася Вітчизняна війна, спровокована 
французьким імператором Наполеоном. З добровольців усіх повітів 
були сформовані 6 кінних козачих та 8 піших селянських полків, до 
яких увійшло 25783 ратники. Чернігівці проявили свою мужність не 
лише на полі бою, а і в чотиритисячному партизанському загоні на 
чолі з мешканцем села Нефедівка Новгород-Сіверського повіту Єрмо-
лаєм Четвертаком [2]. 

Розвиток Чернігівщини після Вітчизняної війни 1812–1814 рр. 
відбувався з урахуванням того, що це був сільськогосподарський ре-
гіон. Як свідчать статистичні дані, 1846 р. в губернії проживало 
586,3 тис. поміщицьких селян, 204,6 тис. 
державних селян і 419,7 тис. козаків 
[3]. Половина всіх земель Чернігівщини 
належала поміщикам. Так, у 1859 р. з 
4802 тис. десятин всіх земель губернії 
2166 тис. десятин належала поміщикам, 
понад 457 тис. десятин – козакам, а 
336 тис. десятин були у володінні дер-
жавних селян. Поміщицька земля поді-
лялася на власне поміщицьку і невеликі 
селянські наділи. Багато було безземель-
них селян, які працювали на поміщиків. 
Їх нещадно експлуатували, бо поміщики 
самі визначали кількість днів роботи на 
пана. Конкретні документи засвідчують 
факти поміщицьких знущань над 
кріпаками, що призводило до стихійних 
протестів з боку селян. 

 
 

Весільне вбрання Новгород-Сіверського повіту 
 
 

 
 

Поле соняшників на землях Чернігівщини 
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На землях Чернігівщини вирощували в основному зернові – 
жито, пшеницю. Хоча поступовий розвиток капіталістичних відносин 
змушував шукати нові технічні сорти рослин, які б приносили прибу-
ток. Почали сіяти тютюн, цукровий буряк, льон, коноплі. Це сприяло 
розвитку промислових заводів, фабрик, які займалися виготовленням 
цукру, тютюну, конопляної олії, сукна, пряжі тощо. Якщо у 1825 р. 
почала працювати перша цукроварня у селі Макошине Сосницького 
повіту, то у 1860 р. було уже 65 цукрових заводів, на яких працювало 
11 тис. селян, що виробляли 316 тис. пудів цукру. У цьому ж році на 
Чернігівщині функціонувало 13 суконних фабрик, на яких працювало 
4233 робітники, 12 підприємств, де виготовляли полотно, канати, а на 
27 – свічки, на 4 – вироби зі скла, на 5 – папір. Були також цегельні, 
чавуноливарні, мідноливарні заводи. На території губернії було також 
1117 дрібних підприємств та багато промислів [4]. У 1858 р. 
налічувалося 3,7 тис. ремісників.  

Розвиток промислово-
сті сприяв також збільшен-
ню кількості робітників. 
Якщо у 1825 р. їх було 
2994, то у 1860 р. – 12257, 
а в 1908 р. – 24 тис. Як на 
поміщицьких полях, так і 
на підприємствах спостері-
галася жахлива експлуата-
ція працівників, яка відзна-
чалася своєю жорстокістю. 
Відносно слабкий розвиток 
промисловості не сприяв 
зростанню міст. 

Розвиток капіталізму 
на Чернігівщині зумовив 

розширення товарно-грошових відносин та розвиток торгівлі. Показо-
вим у цьому є 1861 р., коли в містах і містечках Чернігівщини були 
організовані і проведені 204 ярмарки. 

Скасування кріпосного права сприяло більш інтенсивному роз-
виткові промисловості, підприємств, кількість яких значно збільши-
лася. У 1864 р. паралельно з губернським управлінням почали 
функціонувати земства, органи місцевого самоуправління. 

Земські управи як виконавчі органи поділялися на губернські і 
повітові, які обиралися відповідно на земських зборах на 3 роки. До 
складу управи входили голова та 6 членів у більшості випадків із 
дворян та буржуазії, які підпорядковувалися губернаторові. На від-
міну від губернського управління, яке займалося державними, адмі-
ністративно-поліцейськими та фінансовими питаннями, воно опікува-
лося господарськими та культурно-освітніми установами. Значну роль 
у розвитку губернії відіграла і поява на території Чернігівщини 

Поле льону на Чернігівщині 
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залізниць. Так, у 1868 р. була відкрита Московсько-Воронезька, у 
1873 р. – Лібаво-Роменська, у 1887 р. – Поліська  залізниці, 1893 р. – 
Чернігово-Пирятинська, а у 1901 р. розпочався рух по залізниці 
Новгород-Сіверський–Новозибків та Бахмач–Прилуки. Це становило 
1243 версти залізничної колії. 

Незважаючи на ці 
заходи, на поч. ХХ ст. 
багато селян змушені 
були шукати кращої 
долі в інших регіонах 
Російської імперії. Так, 
у 1906–1911 рр. з Черні-
гівщини до Сибіру, Да-
лекого Сходу, Казахста-
ну, Північного Кавказу 
переселилося 155 тис. 
селян [5]. Якщо у 1907–
1910 рр. спостерігався 
промисловий спад, то у 
наступні роки відбулося 
певне зростання. Так, у 
1913 р. на Чернігівщині 
працювало 337 підприємств, з них 34 випускали 75,8 % від усієї 
промислової продукції. Значне місце в губернії належало кустарній 
промисловості, у якій було зайнято 79600 кустарів (18828 у містах та 
60862 у селах). 

Соціально економічна ситуація, яка склалася на Чернігівщині у 
ХІХ – на поч. ХХ ст., впливала і на розвиток культури цього часу. 

 
АРХІТЕКТУРА ЧЕРНІГІВЩИНИ 

 
Із 3798 населених пунктів, що знаходилися на території Черні-

гівщини у ХІХ ст., було 13 міст та 30 містечок, кожне з яких мало 
своє характерне обличчя. Їх формування у переважній більшості 
відноситься до ХVІІ–ХVІІІ ст. з поступовими змінами. 

На цей час склалися два основні типи композицій міст: моноцен-
тричний, коли основні домінанти зосереджувалися в центрі міст 
(Батурин, Глухів, Березна, Прилуки, Сосниця), та поліцентричний 
(Ніжин, Новгород-Сіверський, Путивль, Чернігів), у якому визна-
чальну роль відігравали домінанти, що формували центри плануваль-
них районів, а також монастирі, які знаходилися в містах і складали 
самостійні ансамблі будівель [6]. Деякі з них, як у Ніжині Благо-
віщенський та Введенський монастирі, знаходилися в центрі міста 
серед щільної його забудови і займали прямокутну площу, а в 
Чернігові Борисоглібський, Єлецький Успенський та Троїцько-Іллін-
ський і в Новгороді-Сіверському Спасо-Преображенський монастирі 
розташувалися  на околицях міст.  

Залізничний вокзал у Бахмачі 
у 60–70-х рр. ХІХ ст. 
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Згідно з указом 1768 р. "О сделании всем городам, их строению 
и улицам специальных планов, по каждой губернии особо" в містах 
Чернігівщини утверджувався принцип регулярного їх упорядкування. 
Враховувалися й особливі умови заселення міста. 

На території Чернігівщини, згідно з цими планами, уже не 
передбачалося будівництва фортець, у більшості міст фортечні вали 
зносилися, а на їх місці прокладалися вулиці, бульвари. Таким 
чином, проведена у ХVІІІ ст. робота з упорядкування міст підготувала 
ґрунт для подальшого удосконалення містобудування у ХІХ ст. 

У Російській імперії приділялася увага містам, тому розробля-
лися плани їх забудови. Готувалися і спеціальні для цього кадри. У 
Петербурзі, Москві, а також у навчальних закладах Відня, Кракова, 
Варшави здійснювалася підготовка інженерів-будівельників та архі-
текторів. У губернських містах вводилися посади архітекторів та 
інспекторів будівельних робіт, створювалися будівельні комітети, 
комісії, які підпорядковувалися губернаторові і градоначальникам, 
для керівництва забудовою міст та інших населених пунктів у регіоні. 

Протягом 1803–1805 рр. чернігівською креслярнею за участю 
архітекторів М. Амвросимова та А. Карташевського були розроблені 
нові плани забудови міст Чернігівщини. Кожний із них затверджу-
вався імператором Олександром І. Це стосувалося не лише Чернігова 
як губернського центру, регулярний план якого був складений ще у 
1786 р. і уточнений у 1803 р., а й повітових міст [7]. Слід пам’ятати, 
що у Чернігові та повітових містах переважали одноповерхові дерев’я-
ні будівлі. Протягом ХІХ ст. перепланування торкалося головним 
чином історичної частини центрів міст. Функції головного губернсько-
го міста вплинули і на характер зведення у ньому адміністративних і 
громадських будівель. 

 

 
 

Панорама Чернігова 
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У плані 1803 р. виділяються адміністративні, торгові і соборні 
площі. Всі будинки об’єднувалися кам’яною огорожею. Як стверджує 
архітектор Чернігова А. А. Карнабіда, адміністративно-політичним 
центром міста залишався Кремль (нинішня територія Валу), де 
головною спорудою мав бути будинок генерал-губернатора на місці 
замку ХVІ–ХVІІІ ст. з площею перед ним, розкритою в бік Прого-
рілих воріт. Кремль (одна із трьох функціональних зон міста) входив 
до складу загальноміського центру, до якого належали також торго-
вельна зона, що формувалася на Красній площі, і два майдани. На 
Красній площі вирізнялися будівлі: з заходу – одноповерхового магі-
страту з круглою ротондою над головним входом, яка завершувалася 
куполом і високим шпилем з годинником, з півдня – двоповерхового 
губернського правління. Один із них розміщувався на місці сучасної 
площі П’ять кутів, другий – на продовженні Любецької дороги за 
новим напрямом в районі сучасних проспекту Жовтневої революції і 
вул. Чернишевського [8]. 

Слід зазначити, що територія і забудова Чернігова уточнювалася 
в планах 1805, 1834, 1861 рр., які стали основою реконструкції міста. 
Всі ці плани передбачали перш за все формування загальноміського 
центру та упорядкування і визначення центральних перспектив ву-
лиць. Їх стара мережа знищувалася і прокладалися нові, з урахуван-
ням та наявністю історичних споруд, які знаходилися на відповідній 
території. Всі будинки об’єднувалися між собою огорожею. В плані 
виділялися адміністративні, торгові і соборні площі. Так, у Чернігові 
на території Дитинця була визначена адміністративна площа, ярмар-
кова – на Олександрівському майдані. До комплексу останнього увій-
шли Воскресенська церква з дзвіницею ХVІІІ ст. та нові приміщення 
поштової станції, будинки богоугодних закладів (нині міська лікарня), 
приміщення міри і ваги, збудовані за проектом А. Карташевського.  

У 1802 р. була заснована посада губернського архітектора для 
Чернігівської і Полтавської губерній, яку спочатку обіймав петер-
бурзький архітектор М. Амвросимов. Архітекторами у Чернігові пра-
цювали у ХІХ ст. А. Карташевський, А. Захаров, Д. Єфимов, 
П. Демут-Малиновський, А. Куцевич, В. Рибін та ін. Ці ж архітек-
тори зводили будинки не лише у Чернігові, а і в повітових містах 
Ніжині, Бахмачі, Конотопі, Новгороді-Сіверському та ін., зокрема, у 
1803 р. були підписані плани для Ніжина, Сосниці, Городні, а у 
1805 р. – для Чернігова, Новгорода-Сіверського, Конотопа, Остра. 
Згідно з цими планами у населених пунктах утверджувалася лінійно-
осьова орієнтація з виділенням місць для парків, бульварів. Приді-
лялася увага і фасадам будинків, що виходили на вулицю. 

У 1836 р. вводився новий проект забудови міст, у якому приді-
лялася більша увага місцевості, на якій зводилися будинки, наявності 
в ній інших цінних споруд, передбачалися також перспективи подаль-
шого будівництва. Міста не лише поповнювалися новими спорудами, а 
також відбудовувалия та реставрувалися. Таким чином, здійснюва-
лося удосконалене формування міста у нових умовах. 
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При цьому слід пам’ятати, що у Чернігові та повітових містах 
переважали одноповерхові дерев’яні споруди, про що свідчать статис-
тичні дані 1842 р., які були зібрані урядом: на 13609 будинків у всіх 
містах губернії припадала лише 131 кам’яна споруда, тобто 1 % від 
усіх житлових будинків [9]. 

У 1842 р. у Чернігові було лише 19 кам’яних будівель і 705 де-
рев’яних. З кожним роком кількість будинків збільшувалася. На кі-
нець століття, у 1898 р., у Чернігові було 2365 будинків: одноповерхо-
вих – 2090, що складало 88,3 %, із них 84,9 % – дерев’яні, вкритих 
залізом – 45,7 %; двоповерхових – 64, триповерхових – 2. Місто 
Чернігів було поділене на 151 квартал. Деякі з них повністю 
складалися з казенних, міських і громадських будівель, три квартали 
були зайняті базарними площами, один – бульваром, два – скверами, 
один – міським театром, один – жіночим духовним училищем, один – 
собором, присутніми місцями тощо [10]. 

До великих міст на Чернігівщині належав Ніжин, який сфор-
мувався у ХVІІ–ХVІІІ ст. як найбільше полкове місто на Лівобе-
режній Україні. За переписом 1897 р. у ньому проживало 32 тисячі 
жителів (у Чернігові – 25,5 тис., у Стародубі – 24,4 тис.). У 166 
кварталах міста було розташовано 3610 будинків (без церковних і 
громадських), із них кам’яних – 64 (1,7 %), дерев’яних – 3518 
(97,5%), змішаних – 32 (0,5 %); одноповерхових – 3541 будівель 
(98,2 %), двоповерхових – 22 (0,6 %). Вкритих залізом – 536 будин-
ків (14,8 %), соломою – 2726, решта 346 – тесом, дранкою, шельов-
кою [11]. 

Розбудова Ніжина відбувалася відповідно до плану 1803 р. Він 
передбачав збереження сформованого раніше центрального історично-
го ядра міста, виправлення звивистих вулиць, виділення вільних від 
забудови місць, численних майданів для проведення ярмарків. Поміт-
ні на плані круглі, квадратні, трапецієподібні площі, від яких у різні 
боки відходили промені вулиць. Враховувалися і звисті береги річки 
Остер, яка перерізала місто. Основними орієнтирами, від яких, наче со-
нячні промені, ішли вулиці, були дзвіниця Успенської церви, Микола-
ївський собор та триярусна дзвіниця Спасо-Преображенської церкви. 

Кожна з головних вулиць є променем, що прямує від центру до 
одного із передмість і там завершується домінантою ансамблю, у 
переважній більшості культовою спорудою. У спонтанній мережі місь-
ких вулиць виділяються сім головних напрямів, які розходяться у 
вигляді віяла від своєї серцевини – міжмагістральної смуги, обмеже-
ної нинішніми вулицями Гоголя і Боженка. Як свідчать архітектори, 
в основі системи ансамблів міста лежить семипроменева зірка. На 
центральній Гоголівській вулиці розмістились численні приміщення: 
готель Благовіщенського монастиря з фотоательє і магазинами, міська 
бібліотека, будинок купецького зібрання, церква Іоанна Богослова, 
будинок дворянського зібрання, друкарня, готель, лавки Благовіщен-
ського монастиря, торгові ряди, магістрат, міський банк, дві жіночі 
гімназії тощо. 
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У другій половині 

ХІХ ст. почалося фор-
мування безперервного 
вуличного фронту бу-
динків фасадами по 
червоній ліній, типових 
для міської забудови. 

План Ніжина 
1835 р., затверджений 
Миколою І, передбачав 
перепланування терито-
рії Замку під ринок, а 
тому будівлі, які знахо-
дилися тут, викорис-
товувалися для торгі-
вельних потреб. У 
ХІХ ст. ще залишалися не забудованими площі, на яких проходили 
славнозвісні міжнародні ярмарки. У 1847 р. востаннє тут був проведе-
ний Всеїдний ярмарок. Ніжин втратив своє торгове значення, а 
набував нового призначення – духовного центру. 

В подальші роки з’являлися муровані будівлі не лише в центрі 
міста, а й на його околицях. І все ж, як свідчать дослідники ХІХ ст. 
М. Бережков, А. Русов та інші, міська забудова у Ніжині зосереджу-
валася в його центрі, а далі йшли будівлі, які можна віднести до сіль-
ських хат. Навколо них розміщувалися городи, сади, господарські 
приміщення, загороджені плетеними тинами, парканами та обсаджені 
вербами, що розміщувалися на кривих вулицях. Вся ця забудова 
створювала своєрідну панораму сільської місцевості. 

Менші повітові міста нагадували велике село, що розкинулося на 
широкому просторі. Відомий дослідник Чернігівщини М. Домонтович 
підтверджує цю думку, описуючи місто Березну, яке у 1859 р. склада-
лося майже  повністю з дерев’яних будинків. Містечко не змінилося і 
в 1898 р.: ті ж самі сільські хати, навколо яких теж були городи, 
сади. Крім цього, городи, левади розміщувалися й окремо від будин-
ків. Все це створювало вигляд сільського поселення. У місті було 
всього 6 цегляних житлових споруд, на мурованому фундаменті – 15, 
вкритих залізом – 17. Всього дерев’яних будівель – 455 (67,9 %), 
лозово-глиняних – 205 (30,6 %), кам’яних – 10 [12]. 

Паралельно з визначенням загальних проблем будівництва вирі-
шувалося і питання про використання в ньому відповідних стилів. У 
першій половині ХІХ ст. в практичній діяльності будівельники про-
довжували використовувати архітектурний стиль класицизму, який 
прийшов у мистецтво ще у ХVІІІ ст. й утверджував у будівництві чіт-
кість і геометризм форм, логічність планування, стриманий декор, яс-
ність і урівноваженість композиції, членування фасадів пілястрами, 
виділення головних і допоміжних композиційних осей портиками, 

Панорама Ніжина 
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ритмічне повторення однакових елементів тощо. Цей стиль використо-
вувався при будівництві громадських та палацових приміщень, храмів. 

На завершальному етапі класицизму провідне місце зайняв 
ампір, для якого характерні монументальність форми, багатий декор, 
парадна величність. Використовувався він під час будівництва пала-
ців, арок, монументів. Цими будівлями влада демонструвала свою 
непохитність і велич. А вмонтовування в будівлі величних скульптур 
у військовому вбранні з різною військовою атрибутикою підкрес-
лювало доблесть і героїзм захисників держави на полі бою. 

 

 
 

Гоголівська вулиця у Ніжині 
 
 
У другій половині ХІХ ст. утверджується еклектика, яка перед-

бачає поєднання різних стилів. У деяких працях українських мис-
тецтвознавців цей термін характеризується як "невдалий через оціню-
вальний, навіть негативний зміст" [13] і замінюється терміном "істо-
ризм". Архітектори почали звертатися до різних попередніх стилів, 
які використовувалися при будівництві (візантійський, романський, 
готичний, ренесанс, давньоруський, бароко та інші) і намагалися, 
об’єднавши окремі їх елементи, передати своє нове бачення повсяк-
денного розвитку архітектурного мистецтва і потреб у ньому самого 
історичного часу. Тут проявилися устремління архітекторів у зовніш-
ньому оформленні будівель виразити свої особистісні смаки. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. архітектори звертаються до модер-
нізму, який передбачав використання при будівництві приміщень 
мінливих форм, вигадливих ліній, асиметрії, вільного планування. Ці 
приміщення засвідчували оригінальність самої будови з чітко вираже-
ним індивідуальними рисами автора. 
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Червона площа у Чернігові 
 
 

У стилі неокласицизму були збудовані в Чернігові приміщення 
колишнього держбанку (нині міськвиконком), губернського земства 
(нині облвиконком), які відзначаються красою деталей та монумен-
тальною симетричністю фасадів, а також декоративною кам’яною 
штукатуркою світло-сірого тону. Як вказує архітектор Чернігова 
А. Карнабед, у цей час у місті широко використовувався стиль модер-
ну та стилізація під готику, під "руський" стиль, прикладом яких є 
колишній садибний дім (вул. Шевченка), будинок єпархіального 
братства (нині облфілармонія), двоповерховий будинок (вул. Ури-
цького), особняк (вул. Воровського) та ін. В стилі модерну оформлені 
фасади будинків у багатьох містах, де використовували лекельну 
цеглу різних форм або стесану. Український модерн використовували 
при будівництві школи ім. М. Гоголя у Чернігові (арх. І. М. Якубо-
вич), дворянсько-селянського банку (арх. О. Г. Афанасьєв), Інституту 
фізметодів лікування у Чернігові, земського училища у селі Лемеші, 
земської школи у Варвинському повіті тощо [13 а]. 

Характеризуючи особливості забудови міст, слід враховувати і 
зміну будівельного матеріалу, появу бетону, металу, залізобетону, ве-
ликого формату скла тощо. Цеглу виробляли різних форм і розмірів. 
При оздобленні внутрішніх приміщень використовували різнокольо-
ровий мармур, різні породи дерев, бронзу, кольорове скло. 

У ХІХ ст. визначилися чотири основні напрямки в будівництві: 
1) громадське, яке включало в себе адміністративні приміщення (бу-
динки губернських присутственних місць, судів, банків, дворянських 
та купецьких зібрань, земств, поліцейських управлінь тощо) та обслу-
говування (будівлі навчальних закладів, аптеки, лікарні, їдальні, 
магазини, торгові ряди, питні приміщення, арсенали, провіантні 
комори, готелі, вокзали, пошта, культурно-освітні установи, театри 
тощо); 2) житлове (будинки жителів сіл і міст – селян, міщан, духів-
ництва, відставних військових, чиновників, поміщиків, робітників 
тощо) та палацове (великі дворянські садиби з палацом та іншими 
будівлями); 3) храмове (культове) (церкви, собори, монастирі, дзвіни-
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ці, костьоли, синагоги, келії тощо); 4) виробниче (промислове) (вітря-
ки, водяні і парові млини, заводи, броварні, ковальні, фабрики, ману-
фактури, ливарні тощо). 

У створенні цих та інших будівель у кін. ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. 
використовувалися плани, розроблені архітекторами А. Захаровим 
(адміністративні, торгові та інші приміщення), Л. Рускою, В. Гесте, 
А. Стасовим (житлові будинки, навчальні корпуси), О. Михайловим, 
Шарлеманом (храми), А. Карташевським, А. Меленським (храми, тор-
гові ряди, житлові приміщення у Ніжині), В. Демутом-Малинов-
ським, Д. Єфимовим (громадські приміщення). 

 
ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО 

 
У зв’язку з введенням в Україні губернського адміністративного 

поділу території у 1803 р. відомий російський архітектор Андріян 
Захаров розробив типові проекти адміністративних приміщень. У цей 
комплекс входили і три проекти будівель для нового місцевого 
начальства [14]. Крім цього, архітектор Жан Тома де Томон підготу-
вав 16 проектів для губернського міста, зокрема будинків військового 
і цивільного губернаторів, віце-губернатора, обер-коменданта, поліц-
мейстера, а також шість зразків житлових будівель для мешканців як 
міста, так і заміських маєтків та господарських приміщень [15]. 

Серед зразкових споруд цього часу виділяється будинок губерна-
тора у Чернігові, який був зведений у 1804–1805 рр. на замовлення 
першого генерал-губернатора Чернігова О. Б. Куракіна за проектом 
архітектора А. Захарова у стилі класицизму. Це триповерховий 
прямокутний мурований будинок з виступами-ризалітами з боку дво-
ру. На невисокому рустованому стилобаті першого поверху розміщено 
шестиколонний портик тосканського ордеру, який завершується 
горизонтальною лінією аттика [16]. Це приміщення сприймалося як 

головна споруда губерн-
ського міста.  

Після закриття Бо-
рисоглібовського мона-
стиря та створення но-
вої площі на території 
Кремля за проектом ар-
хітектора А. Карташев-
ського у 1803 р. була 
перебудована будівля 
архієпископа (1780 р.) 
під будинок губернсь-
кого управління – "при-
сутственних місць" (ни-
ні чернігівський архів). 
Головний вхід споруди 

Будинок губернатора у Чернігові 
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був перенесений із західного фасаду на східний, крім цього, на місці 
ґанку був зроблений шестиколонний портик іонічного ордеру, 
увінчаний трикутним фронтоном. Витягнутий з півночі на південь 
двоповерховий корпус мав напівпідвальний поверх, завдяки цьому 
будинок не виглядав приземленим [16 а]. 

На схід від будинку губернатора у 1859–1870 рр. за проектом 
архітектора Д. Єфимова і за участю П. Демута-Малиновського був зве-
дений у стилі класицизму будинок дворянського зібрання з великим 
колонним залом. Його у 60-х рр. ХІХ ст. використовували для вистав, 
зокрема тут була поставлена п’єса І. Котляревського "Наталка Пол-
тавка" під керівництвом О. Маркевича та І. Дорошенка за участю 
Л. Глібова. 

У 1896 р. у Чернігові був зведений мурований двоповерховий 
прямокутний будинок цивільного губернатора за проектом архітек-
тора М. Д. Маркелова у стилі неокласицизму. 

Крім адміністративних приміщень, будувалися також споруди 
для навчальних закладів, земських установ, банків, готелів, поштових 
контор тощо. 

 

 
 

Будинок губернського управління 
 
 
У зв’язку з реформою 1802–1804 рр. в галузі освіти по всій тери-

торії будуються приміщення для освітянських закладів. 
У 1805 р. у місті Ніжині графом І. А. Безбородьком була 

заснована Гімназія вищих наук. Для її будівництва використали 
проект, розроблений відомим російським архітектором швейцарського 
походження Луїджі Рускою, який проявив себе зведенням відомих 
приміщень не лише в Росії, а і в Україні. Він був автором проектів 
торгових рядів у Білій Церкві (1809–1814), Тріумфальної арки в 
Диканьці (1818), брав участь у реставруванні Гостинного ряду у Києві 
(1809). Міністр внутрішніх справ Росії граф В. П. Кочубей, родич 

 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 20 

Безбородьків, запросив Л. Руску, з яким особисто був знайомий, 
розробити проект будівлі Гімназії вищих наук у Ніжині. До речі, 
архітектор був одним із розробників альбому "Зразкові фасади для 
житлових будинків Росії" (1809–1812). 

План будівлі Гімназії вищих наук було виконано у стилі кла-
сицизму, в якому будувалася у той час переважна більшість споруд. 
Для зведення будинку у 1807 р. обрали майданчик біля річки Остер та 
графського парку у садибі Безбородьків, завезли каміння з-під Новго-
рода-Сіверського, а у вертіївських лісах заготовили дуби та інші породи 
дерев, збудували цегельний завод тощо. 

Для будівництва приміщення запросили архітектора 12 класу 
Івана де Лукіні, який обіймав посаду "кам’яних справ майстра і 
губернського архітектора" (з 1806 р.) в Малоросійській чернігівській 
будівничій експедиції і мав досвід у зведенні подібних споруд. У 
1808–1817 рр. де Лукіні знаходився на будівництві у Ніжині. 

Будинок Гімназії 
вищих наук кн. Безбо-
родька споруджено фун-
даментально. Товщина 
стін на першому поверсі 
сягала 1 м 30 см. Цен-
тральна частина П-подіб-
ної форми будинку була 
двоповерховою з порти-
ком, що мав дванадцять 
колон і дванадцять схід-
ців. Вони надавали бу-
дівлі парадного вигляду. 
Із двох боків прилягали 
триповерхові крила-риза-
літи, між якими знахо-

дилося зручне подвір’я. Це була типова для класицизму будівля з 
гладенькою поверхнею, прямими лініями, без будь-яких зовнішніх 
прикрас. Прямокутні вікна з трикутними надвіконницями та 
мандрики на консолях, гілчастий декоративний мотив, що заповнює 
тимпани фронтонів, свідчать, що будівля зводилася у перехідний 
період. Навколо головного корпусу був розміщений окремий флігель і 
господарські будівлі. 

29 грудня 1809 р. І. А. Безбородько сповіщав міністра народної 
освіти П. В. Завадовського, що будівництво просувається успішно, і 
він просить дозволити при Гімназії збудувати приміщення ще для  
60-ти пансіонерів, незалежно від тих 24-х, які повинні утримуватися з 
прибутків, ним же визначених. Такий дозвіл був отриманий.  

Будівництво мало завершитися 1810 р., проте воно затяглося че-
рез Вітчизняну війну 1812–1814 рр. та смерть у 1815 р. І. А. Безборо-
дька, а потім призначення нового почесного попечителя Гімназії онука 
Іллі Андрійовича О. Г. Кушельова-Безбородька аж до 1817 р. [17]. 

Гімназія вищих наук у Ніжині 
 



 
Будівництво та архітектура на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 21 

3 серпня 1818 р. Головне правління училищ розглянуло крес-
лення навчального корпусу для Гімназії вищих наук кн. Безбородька, 
яке представив граф О. Г. Кушельов-Безбородько, і в основному 
затвердило його. 

Почесний попечитель у своєму представленні на ім’я міністра 
освіти писав, що Іван де Лукіні "знаходився під час будівництва 
Гімназії вищих наук князя Безбородька з самого початку і до кінця і 
весь час проводив його з старанністю… Праця його і старанність 
заслуговують особливої уваги начальства. Найбільше бажав би він 
хоча б невеликого знаку милості монарха. З мого боку, віддаючи свою 
справедливість його знанням і праці, вважаю своїм обов’язком 
просити Вашу Світлість, якщо це тільки є можливим, виклопотати 
йому орден Святої Анни 3 ступеня" [18]. 

7 жовтня 1821 р. міністр народної освіти О. М. Голіцин сповіщав 
О. Г. Кушельова-Безбородька: "Государ Імператор, по моєму представ-
ленню, зробленого внаслідок засвідчення Вашої світлості про працю де 
Лукіні, здійсненої ним під час будівництва приміщення Гімназії 
вищих наук князя Безбородька, у виявленому Високим благоволінням 
своєю милістю нагородив його діамантовим перснем" [19]. Разом з 
листом міністр переслав діамантовий перстень вартістю в тисячу 
карбованців для передачі архітектору Івану де Лукіні. 

Такий вигляд мала будівля до 1875 р., коли в ній був відкритий 
Історико-філологічний інститут кн. Безбородька. Перший його дирек-
тор професор М. О. Лавровський запропонував з’єднати два триповерхо-
ві крила-ризаліти надбудовою центральної фасадної частини третього 
аттикового поверху. Висота даху була зрівняна з дахом крил. Над 12 
колонами центральної частини зробили суцільний балкон. Це надало 
приміщенню завершеного вигляду, не порушивши її конструкції. Бу-
дівля залишалася прикрасою міста як у ХІХ ст., так і нині. Хоча деякі 
дослідники архітектури, зокрема М. Цапенко, вважають, що без 
добудови приміщення виглядало "краще, гармонійно" [20]. 

На початку ХІХ ст. для забезпечення навчального процесу у 
різного типу навчальних закладах місцеві органи влади наймали або 
ж будували спеціальні приміщення. Для парафіяльних, а пізніше 
земських шкіл зводили дерев’яні двокімнатні приміщення, в яких 
одна із них була класом, а інша – квартирою для вчителя. Прикладом 
цього може бути будинок, закладений у 1868 р. у селі Володимирівка 
Городнянського повіту. Зразком трикласної церковнопарафіяльної 
школи служить будинок у селі Бакаївка Ічнянського повіту, половину 
коштів на зведення якої виділив ніжинський предводитель дворян-
ства, поміщик О. К. Троцина. 

Наприкінці ХІХ ст. в селі Вертіївка Ніжинського повіту було 
збудовано приміщення школи. Це одноповерховий мурований прямо-
кутний будинок, який складався із 7 кімнат і коридору. На північ-
ному фасаді його була веранда, а на південному – веранда на всю 
ширину будинку (нині дитячий садочок). 
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У 1886 р. в селі Вовчок (нині Козелецький р-н) на базі церков-
нопарафіяльної школи відкрилося земське народне училище, будів-
ництво якого завершилося у 1914 р. Це було двоповерхове цегляне 
приміщення. 

Для Дегтярівського ремісничого п’ятикласного земського учи-
лища, заснованого у 1878 р., місцевий поміщик П. Г. Галаган пода-
рував свій будинок, зведений у 1825–1832 рр. архітектором П. А. Дуб-
ровським у стилі класицизму. Це був двоповерховий корпус з двома 
флігелями на два поверхи. Тут розмістилися спеціальні класи-май-
стерні: столярно-токарний, ковальський, слюсарний, модельно-ливар-
ний, а також інтернат, який був на повному утриманні училища. 

Для чоловічих і жіночих гімназій у деяких містах перебудовува-
ли уже готові приміщення. Так, у 1805 р. для Чернігівської класичної 
чоловічої гімназії було використано мурований триповерховий буди-
нок губернатора, зведений за проектом архітектора А. Захарова. Пізні-
ше, у 1854 р., біля нього з’явився ще один корпус, у якому жили 
гімназисти та викладачі. А у Ніжині приватний мурований двоповер-
ховий будинок купця А. Ф. Кушакевича, збудований у 40-х рр. 
ХІХ ст., передали під жіночу гімназію П. І. Кушакевич, а будинок 
Самохіної наймали для гімназії Г. Ф. Крестинської. Це були муровані 
прямокутної форми будинки з прикрасою фасадної стіни, яка вихо-
дила на вулицю. Подібне спостерігалося протягом ХІХ ст. і в інших 
містах, де відкривалися чоловічі класичні, реальні та жіночі гімназії. 

У 1889 р. для Чер-
нігівської жіночої гім-
назії було збудоване 
нове приміщення за 
проектом архітектора 
Д. В. Савицького. Це 
двоповерхова будівля, 
яка ділилася на три 
частини, з яких цен-
тральна – значно вища 
від бокової і збагачена 
шістьма напівколонами, 
що прикрашалися вгорі 
мереживом та прямокут-
ними зубцями-сандри-
ками. Вікна на другому 
поверсі мали аркову 

форму, а решта – прямокутні. У 1899 р. в Чернігові було збудоване 
нове приміщення для Олександрівського ремісничого чоловічого 
училища, а на початку 1905 р. за кошти земства – приміщення для 
міської торгівельної школи. У 1901 р. Ніжинська міська дума і її 
голова І. Л. Дейкун виділили кошти для будівництва парафіяльного 
училища, названого на честь письменника Гоголівським. 

Жіноча гімназія у Чернігові 
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Виділяється своєю архітектурною структурою мурований двопо-
верховий прямокутний будинок Чернігівського міського училища 
ім. М. Гоголя, зведений у 1911 р. за проектом інженера І. М. Яку-
бовича. У головному фасаді виділяється тамбур центрального входу, а 
також бароковий фронтон з пінаклями, які близькі до форм 
українського бароко. 

Будівництво навча-
льних закладів тісно по-
в’язувалося з самим про-
цесом появи царських 
указів про їх відкриття. 
Так, гімназій на Черні-
гівщині у першій поло-
вині ХІХ ст. було лише 
три: у Новгороді-Сівер-
ському, Чернігові та 
Ніжині, а в другій поло-
вині ХІХ ст. вони з’яви-
лися і у деяких повіто-
вих містах, а жіночі – у 
70–80-х рр. цього ж століття. Поява інших типів навчальних закладів 
пов’язана з місцевими потребами та замовленням на їх спорудження з 
боку земства та меценатів. 

У 60-ті рр. ХІХ ст. введено нову банківську систему, затвер-
джено Положення про міські громадські банки. На його основі створе-
ні у 1873 р. Ніжинський, а у 1875 р. Чернігівський міські банки, а в 
повітових містах відкриті їх відділення. У 1882 р. виникло Чер-
нігівське відділення поземельного банку. Ніжинський банк збудова-
ний на вулиці Гоголя. Це двоповерхова мурована будівля прямокутної 
форми. Менша північна орнаментована кладкою сторона з парадними 
дверима виходить на 
вулицю. Інші три стіни 
не оформлялися, бо пів-
денна спрямована на по-
двір’я, а інші приля-
гають до сусідніх буді-
вель. На першому повер-
сі розміщені службові та 
господарські приміщен-
ня, а також парадні 
східці на другий поверх, 
на якому розмістився ве-
ликий зал для здійснен-
ня банківських опе-
рацій. 

 

Жіноча гімназія в м. Сосниця 

Земська школа в с. Млини. Арх. О. Сластьон 
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Чернігівський міський банк знаходився у будинку міської Думи 
на Театральній площі. Будинок державного банку у Чернігові був 
побудований 1908 р. на розі вулиць Магістратської (нині вул. Куйби-
шева) та Олександрівської (нині вул. Кирпоноса). Це мурована з 
напівпідвальним приміщенням будівля П-подібної форми, фасадна 
стіна прикрашена восьмиколонним портиком, посередині якого роз-
міщені вхідні двері, а також карнизами з медальйонами та іншими 
елементами, які свідчать, що архітектор використовував стиль неокла-
сицизму. У післявоєнні роки будинок був відремонтований і присто-
сований для служб міськвиконкому [21].  

У 1910–1913 рр. губернським інженером Д. Д. Афанасьєвим за 
проектом архітектора О. І. Фон-Гогена було збудоване приміщення 
дворянського і селянського поземельного банку. Це мурований двопо-
верховий будинок у стилі модерну П-подібного плану. Над входом 
підноситься триярусна вежа з наметом. У споруді різної форми вікна 
й трикутний балкон другого поверху. Будинок оформлений у стилі 
українського модерну. Для його прикраси використали багатобарвну 
майоліку, а цокольний поверх оформлений гранітними плитами [22]. 

Нині тут знаходиться 
Чернігівська бібліотека 
ім. В. Короленка. 

У зв’язку з держав-
ною реформою у 1864 р. 
було створене місцеве 
управління-земство, яке 
складалося з повітових і 
губернських  земських 
зібрань та земських уп-
рав. До їх повноважень 
відносилося медичне об-
слуговування, будування 
та утримання земських 
шкіл, місцевих доріг та 
шляхів, проведення ста-
тистичних досліджень, а 

також вирішення інших господарських, громадських та культурно-
освітніх питань життя губернії. 

Для організації нормального управління будувалися спеціальні 
приміщення земських управ. Спочатку земство Чернігова знаходилося 
у збудованому близько 1814 р. двоповерховому будинку губернських 
установ. А у 1908–1910 рр. упритул з ним був зведений триповер-
ховий будинок у стилі неокласицизму з пілястрами іонічного ордера. 
З’єднувалися обидва будинки переходом. У 1935–1937 рр. за проектом 
архітектора О. М. Касьянова був надбудований над старим 

Приміщення дворянського 
і селянського банку у Чернігові 
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приміщенням третій поверх і обидва будинки були об’єднані (нині тут 
працює виконком обласної Ради народних депутатів). 

Будинки земства 
з’являлися також у по-
вітових містах. Так, в 
кінці ХІХ ст. такий бу-
динок був споруджений 
у Новгороді-Сіверському. 
У зв’язку з тим, що міс-
цем його зведення був 
ріг двох вулиць, то буді-
вельники розмістили йо-
го так, що основні його 
частини-ризаліти розхо-
дяться крилами вздовж 
вулиць. Двоповерховий 
мурований будинок мав 
підвальне приміщення. 
Між двома ризалітами на самому розі вулиць над центральним входом 
збудована напівциліндрична лоджія, над якою піднімався циліндрич-
ний ліхтарик. Вікна на першому поверсі прямокутні з надвіконницями 
такої ж форми, а на другому – з арковими, оздобленими візерунками. 
Над вхідними дверима візерункова арка. Все це відповідало зразкам 
провінційної неокласицистичної архітектури. 

У 1910 р. двоповерхо-
вий мурований будинок зем-
ської управи був зведений у 
місті Сосниця. Подібне при-
міщення з’явилося також на 
вулиці Глібова і у Ніжині. В 
деяких містах будувалися 
приміщення дворянського 
та купецького зібрань. У 
Ніжині приміщення дворян-
ського зібрання у 1846 р. 
відвідав Т. Шевченко з літе-
ратором О. Афанасьєвим-
Чужбинським, але воно 
було дерев’яне, і у 50-х рр. 
ХХ ст. його розібрали. А ку-
пецького зібрання двоповерхова прямокутна будівля 1892 р. 
збереглася (нині тут фундаментальна бібліотека університету). 

В губернському, а також у повітових містах у ХІХ ст., а 
особливо на поч. ХХ ст. будувалися приміщення різних установ. Так, 
у Чернігові у 1805 р. згідно з затвердженими планами був збудований 

Дім дворянського зібрання
 

Земська управа у м. Сосниця
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будинок поштової контори – мурований двоповерховий П-подібної 
форми в стилі класицизму. У 1893 р. на місці Олександрівської площі 
у Чернігові збудовано будівлю пожежного товариства, що складалося 
з одноповерхового залу для пожежних машин та двоповерхової 
частини для службових приміщень, до якої прилягала каланча, над 
якою знаходився ліхтар-сторожка з флюгером у вигляді прапора. 

У Чернігові зберігся будинок кінотеатру Раковського, збудова-
ний на початку ХХ ст. у стилі неокласицизму, та приміщення Інсти-
туту фізметодів лікування. 

 

 
 

Приміщення Інституту фізметодів лікування. Інж.-арх. І. Якубович 
 

 
Створення губернських установ привело до того, що серед різних 

проектів, які розроблялися у 1803 р., були і приміщення губернських 
та повітових острогів. Автором їх проектів був Андріян Захаров, який 
схилявся до класицизму. Такі остроги збудовані у Чернігові, Ніжині 
та Сосниці. Не в повному вигляді зберігся він у Ніжині і складався з 
двох частин: просторого прямокутного двору, огородженого муром з 4 
вежами на його кутах, та різних будівель за відповідним призначен-
ням усередині цього двору. Це були прямокутні будинки з чітко 
визначеними ознаками класицизму. 

Із будівель поч. ХХ ст. слід виділити також їх комплекс 1911–
1913 рр. для Носівської сільськогосподарської дослідної станції, 
збудований за проектом архітектора Є. Н. Сердюка в українському 
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народному стилі, який поєднав риси традиційного народного будів-
ництва, українського бароко і модерну. На стінах будівлі помітні 
оздоблення з керамічних кахлів, різної форми вікна – своєрідні при-
краси між другим і третім поверхами та дахом. Серед будівель 
виділяється лабораторно-адміністративний корпус, увінчаний декіль-
каступеневою грушоподібною банею. Відчувається деякий раціона-
лізм, який проникав у різні стилі цього історичного часу.  

На поч. ХХ ст. у 
Ніжині та Чернігові збу-
довані нові приміщення 
вокзалів.  

Відомі також готе-
лі. Це "Царград" у Чер-
нігові – одноповерховий 
дерев’яний будинок, 
який знаходився на розі 
вулиць Шосейної та 
Воздвиженської, збудо-
ваний на поч. ХІХ ст. У 
другій половині ХІХ ст. 
на цьому місці з’явила-
ся нова кам’яна будівля, 
вона була зруйнована 
під час бомбардування міста фашистами. У Ніжині був відомий двопо-
верховий мурований готель "Не минай", у якому перебувало у ХІХ ст. 
багато знатних відвідувачів, а також "Олександрівський" у Чернігові. 

Особливе місце серед будівель у містах належало торговим ря-
дам, які були зведені в 
кін. ХVІІІ – на поч. 
ХІХ ст. за проектом ар-
хітектора А. Карташев-
ського у Ніжині і явля-
ли собою вузькі та довгі 
одноповерхові споруди, 
які складалися з однако-
вих частин – крамниць. 
До будівлі прилягали га-
лереї у вигляді колонад 
та арок. В роки Великої 
Вітчизняної війни їх бу-
ло зруйновано. А у Нов-
городі-Сіверському вони 
зали-шилися. Їх комп-
лекс складається з двох 
довгих одноповерхових 

Приміщення вокзалу у Чернігові

Готель "Олександрівський" у Чернігові 
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прямокутних будівель з каскадом аркових галерей. Широкі арки 
спираються на прямокутні стовпи, які прикрашені неглибокими ніша-
ми. Вінчає споруду багатопрофільний карниз. Поруч знаходяться такі 
ж торгові склади, у яких лучкові арки спираються на подвійні 
колони. В комплексі вони утворюють єдиний архітектурний ансамбль 
у стилі класицизму. 

 

 
 

Торгові ряди у Новгороді-Сіверському 
 
 
 
 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 
 
У переважній більшості населених пунктів Чернігівщини у 

ХІХ ст. основним типом забудови була сільська хата. Проте слід і тут 
враховувати те, що Чернігівщина визначалася не лише етногра-
фічними особливостями життя населення, географічним положенням 
краю, але й соціальним складом мешканців регіону, в основному 
селяни й козаки, та наявністю відповідного матеріалу для будівництва 
житла. О. Русов, описуючи територію губернії ХІХ ст., зазначав, що 
типи будівель, спосіб їх розміщення, матеріал для їх будування, 
розміри житлових приміщень, їх обстановка, господарські примі-
щення для худоби, збереження  хліба тощо – є далеко не однаковими 
для жителів півночі і півдня регіону. Порівняння будівель, наприк-
лад, Ніжинського, Прилуцького повітів і Новгород-Сіверського, 
Ріпкинського цьому яскраве підтвердження. 



 
Будівництво та архітектура на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 29 

 
 

1. Менський пов. 2. Сновський пов. 3. Чернігівський пов. 4. Бахмаць-
кий пов. 5. Новгород-Сіверський пов. 6. Ніжинський пов.  

 
 

Зразки дерев’яного будівництва на Чернігівщині у ХІХ ст.  
 

 
На півночі Чернігівської губернії хати будувалися як однока-

мерні, так і двокамерні, з різних порід лісу, а дахи вкривалися 
дранкою чи соломою. Внутрішня обстановка однокамерної хати скрізь 
однакова. В ній куток має своє призначення: біля вхідних дверей 

Чернігівська 
губернія 
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стоїть піч, з протилежного боку в стіні навпроти печі невеличке вікно, 
а збоку – полиця для посуду. Далі по цій стіні куток називають 
покутом, в якому прикріплені ікони, що прикрашалися вишитим 
рушником, квітами, під ними знаходився стіл. З протилежного боку 
поруч з піччю робили піл з дерев’яних дощок для відпочинку, який 
замінював ліжка. Під стінами влаштовували лави для сидіння. 
Підлога у переважній більшості хат була земляна. У дворі з дерева 
також будувалися господарські приміщення для худоби та іншого 
призначення. 

У південній частині 
губернії хати будувалися 
у безлісій місцевості пе-
реважно із глини та оче-
рету. Зверху і знизу ук-
ладалися дерев’яні бал-
ки, часто із верби, а 
середина між ними за-
повнювалася очеретяни-
ми снопами, які уклада-
лися вертикально і при-
бивалися до горизон-

тально закріплених 
лат. А потім ці стіни 
обмазували глиною і 
нею ж забивали щіли-
ни. Взимку, щоб було 
тепліше, такі хати об-
ставлялися снопами 
очерету, соломою, мо-
хом. Навколо хати ро-
били земляну при-
зьбу. Підлога теж була 
земляна, її обмазували 
кольоровою глиною. 
Стелі настилали із дощок, покладених на сволоки поперек будівлі, 
зверху настилали дубці лози і обмазували глиною. Дахи покривали 
соломою. 

У лісовій частині регіону хати будувалися з різних порід дерева 
(осики, берези, сосни), а підвалини стелилися із дуба. 

Матеріал, який використовували для будівлі приміщень, впли-
вав і на організацію самого заселення території. У південній частині, 
наприклад Ніжинщини, села у переважній більшості належали 

Сільська садиба 

Сільська двокамерна хата 
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поміщикам, які впливали і на планування забудови. Вона мала досить 
правильну форму: на площі села розміщувався храм, і від нього йшли 
прямі і широкі вулиці, хати фасадом виходили на вулиці, панські 
садиби розміщувалися за межами або вглибині села. 

У північній частині повіту вулиці були криві, будинки знахо-
дилися серед двору, біля саду, левади. Навіть біля храму не було 
площ. Поліські будинки стояли поруч з козацькими та селянськими. 
Тут високі тини, ворота, якими відділялися садиби. 

Розмір хати, зовнішнє та внутрішнє її оздоблення залежало від 
достатку господаря. Будинок типу хати міг мати декілька кімнат 
(кухня, спальні, вітальня тощо), дерев’яну підлогу, дах, вкритий 
залізом, черепицею та інші особливості. Основний етнографічний тип 
хати міг ускладнюватися. Зустрічаються на Ніжинщині спарені хати, 
коли в одній половині жили господарі, а у другій – слуги, церковні 
робітники тощо. А на Конотопщині зустрічаються будівлі, які об’єдну-
вали хату, кухню і хлів. У дворянських сім’ях використовувався теж 
тип сільської хати, проте будинок був набагато більший і міг мати 6–7 
кімнат, балкон у сад, два виходи – парадний і у двір, вікна закри-
валися віконницями. Цей тип будівлі належав дворянам середнього 
достатку і навіть заможним. 

Деякі поміщики, не маючи достатньої кількості коштів, а нама-
гаючись виділитися із середовища, примітивними засобами вносили у 
свою будівлю елементи тих великих садибних приміщень, які 
зводилися за проектом архітектора Дж. Кваренгі. І від цього, як 
зазначає М. Домонтович, колишні гарненькі будиночки почали за-
мінюватися потворними без будь-якого розміру і зручності будинками, 
з незграбним фронтоном посередині, які виглядали пародією на 
кваренгівські [22 а]. 

Значну роль у розбудові поміщицьких будинків на Чернігівщині 
у 40–50-х рр. відіграв архітектор Микола Єфімов, який розробив для 
цього низку проектів досить красивих будівель у старовинних україн-
ських традиціях. Це кам’яні будинки князя М. І. Кейкуатова у селі 
Бігач, де побував у квітні 1847 р. Т. Шевченко, Барковського у селі 
Романове та ін. 

Будинки з 10, 15 і більшою кількістю кімнат мали індивідуаль-
ний характер. Як свідчить О. Русов, таких будинків, які б відрізня-
лися і матеріалом, і наявністю різного роду прикрас (балкони, фронто-
ни), у Ніжинському повіті було небагато: 16 будинків, збудованих із 
цегли, 11 – із дерева і обкладених цеглою, 72 будинки стояли на 
кам’яному фундаменті, 60 – вкритих залізом. Все це із 19780 приват-
них будинків, що знаходилися у Ніжинському повіті у 1879 р. [23]. 

Як свідчать дослідники, у 1896 р. у Чернігівській губернії було 
застраховано 2560 поселень, у переважній більшості яких знаходи-
лося не більше 75 дворів, в інших їх кількість сягала 400. Найбільше 
заселеними були середні та південні повіти: Городнянський, Чернігів-
ський, Сосницький, Кролевецький, Глухівський, Остерський, 
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Козелецький, Ніжинський, Борзнянський і Конотопський. Найменше 
дворів у селах було у Суразькому, Мглинському, Новозибківському, 
Стародубському, Новгород-Сіверському повітах. 

Тип сільської хати у будівлях знаходимо також у волосних і 
повітових містечках. Лише в центрі їх могли бути цегляні будівлі. Це 
були хати з декількома кімнатами. Як свідчить статистика, у 1842 р. 
у містах Чернігівської губернії налічувалося 13609 будинків дерев’я-
них  і лише 131 цегляних, тобто 1 % до дерев’яних. 

У повітових містах типи будівель були змішані. На околицях – 
сільські хати, а ближче до центру з’являлися будівлі міського 
характеру. Центру у структурі міста належало особливе місце. Пока-
зовою в цьому відношенні є забудова міста Ніжина, яка здійснювалася 
за типовими проектами, що набули місцевої специфіки. Типове жит-
лове будівництво в основному проводилося на південь від центральної 
вулиці Гоголя у Старому місті. Переважно це будинки купців у 
1,5 поверхи зі службовими напівпідвальними приміщеннями (нині 
вул. Батюка, Подвойського), а також проектами у три вікна (вул. 
Маяковського). 

Особливу категорію становлять двоповерхові будинки з магази-
нами на першому поверсі і без них (вул. Подвойського, Лащенка, 
Поштова). Стилістичне оформлення будинку – еклектичне. 

Досить широко 
використовувалось при 
будівництві включення 
елементів романської 
архітектури. Це поміт-
но на купецькому бу-
динку (вул. Поштова) 
та будинку купця 
Карлебаштова (вул. По-
двойського), а також 
будинку почесного гро-
мадянина О. І. Левчен-
ка (вул. Леніна, 18). 
Зустрічаються неокла-
сичний (вул. Гоголя, 8) 
і псевдоросійський 
(вул. Подвойського, 3) 
стилі. 

У другій половині  ХІХ ст. почалося формування безперервного 
вуличного фронту фасадами по червоній лінії, типового для міської 
забудови. У міській мережі, тобто центральній частині міста Ніжина 
зафіксовано 34 історичні вулиці загальною довжиною 14 км. Серед 
них колишні вулиці Мостова, Московська, Київська, Грецька, Міль-
йонна, Кушакевича, Мучний Ряд, Ліцейська, Судецька, Ст. Явор-
ського та ін. Вони об’єднують основні історичні ансамблі в цілісну 
просторову систему. Так, наприклад, на невеликій вулиці Мостовій 

Панорама Ніжина ХІХ ст. Худ. П. Борель 
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(з 1881 р. – Гоголя) розмістились (у порядку зростання номерів): готель 
Благовіщенського монастиря з фотоательє, магазинами, міська бібліо-
тека, будинок купецького зібрання, церква Іоанна Богослова, будинок 
дворянського зібрання, друкарня В. Н. Меленевського, готель і лавки 
Благовіщенського монастиря, торгові ряди, магістрат. Тут же зна-
ходилися міський банк, дві гімназії, Миколаївський собор та будинки 
жителів міста. В центральній частині міста заходилось 9 із 25 храмів 
та один монастир, а також громадські, адміністративні та будівлі 
системи обслуговування (школи, аптеки, пошта, цирульні, питейні 
приміщення). Все це були муровані одноповерхові будинки. В інших 
районах Ніжина знаходились храми, жіночий монастир, різного типу 
будівлі. Чим далі від центру, тим тип будівель був більш однорід-
ним – сільська хата з великим двором, садом, городом, господар-
ськими приміщеннями, хоча і тут зустрічалися будівлі муровані, 
вкриті залізом, у яких було по декілька кімнат. І в цих "сільських" 
районах будинки переважно виходили фасадною частиною на вулиці. 
Саме це відрізняло міське поселення від сільського.  

Характерною осо-
бливістю забудови Ніжи-
на є те, що на території 
Старого міста у ХІХ ст. 
з’явилися невеликі помі-
щицькі садиби, зразком 
якої є садиба М. Я. Ма-
карова з села Липів Ріг 
на розі вулиць Ліцей-
ської і Гребінки, який 
був зведений на початку 
ХІХ ст. Це мурована од-
ноповерхова будівля, го-
ловним фасадом повер-
нута до Ліцейської ву-
лиці. Господарські при-
міщення розміщені з 
правого боку двору. Вся садиба займає квадрат між двома вулицями. 

Як засвідчують Р. І. Бондаренко та С. А. Ничкало, у кін. ХІХ – 
на поч. ХХ ст. у деяких містах будинки гарно прикрашалися, при 
цьому використовувалися характерні особливості "цегляного модер-
ну". У багатьох будинках Прилук помітна була насичена орнамен-
тальна кладка із рядової і лекельної цегли з фантастичним багатством 
чудових химерних сполучень. Таких будинків дослідники налічили 
понад 20 [23 а]. 

У міських великих будинках для їх прикрашання використову-
вали різьблення. На фасадних стінах з трьома-п’ятьма, сімома, 
дев’ятьма вікнами, які розташовувалися як симетрично, так і асимет-
рично, закріплялися рамкові нашивки та віконниці, що демонструва-
ли майстерність різьбярів, яка відзначалася художньою витонченістю. 

Купецький будинок у Ніжині 
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Використовувалося різьблення і для оформлення навісів-галерей на 
дерев’яних колонах перед вхідними дверима. Прикладом цього мо-
жуть бути приміщення магазинів у Борзні та інших населених 
пунктах. 

 
ПАЛАЦОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 
Починаючи з кінця ХVІІІ ст. і впродовж усього ХІХ ст. здійсню-

валося будівництво великих палаців для вельмож та багатих дворян. 
Це палаци останнього гетьмана України К. Розумовського у Батурині, 
президента Малоросійської колегії генерал-губернатора Малоросії 
П. Рум’янцева-Задунайського у селах Вишеньки та Черешеньки, 
канцлера Росії О. А. Безбородька у селі Стольному, камер-юнкера при 
імператорському дворі Г. Тарновського у Качанівці, нащадків при-
луцького полковника Г. Галагана у Сокиринцях, доньки декабриста 
С. Волконського Олени Рахманової у Вейсбахівці (нині Білорічиця) та 
інших. Не так багато було на території Чернігівщини таких палаців, 
які свідчили про високу майстерність архітекторів і будівничих. В той 
же час вони засвідчували, що традиційно українсько-козацьке архі-
тектурне мистецтво витіснялося експансією іноземних культурних 
традицій, зокрема, російських імперських, пов’язаних з утверджен-
ням внутрішньої політики цієї держави на українських землях. В 
свою чергу, в Росії при будівництві палаців використовували новації 
європейського будування. Саме цим пояснюється, що для їх зведення 
запрошувалися архітектори-іноземці. Хоча тут необхідно звернути 
увагу на одну деталь: будували за проектами, розробленими інозем-
ними архітекторами, українські будівельники. 

 

 
 

Палац П. Рум’янцева-Задунайського у с. Вишеньки 
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Дворянська садиба за своєю структурою: палац, флігелі, господарські 
будівлі, парк, храм – часто утворювала  огорожею закриту територію, 
якою володіла родина і на територію якої можна було заїхати з 
парадного входу через центральну алею. І все ж ця садиба сприйма-
лася як родинне гніздо, в якому всі будівлі знаходилися у єдності. 

Як свідчать перекази, Кирило Розумовський, позбавлений Кате-
риною ІІ титулу гетьмана України і повернувшись до Батурина, сам 
обирав місце для будівництва палацу на високому березі Сейму біля 
старовинного міста України, колишньої столиці Гетьманської дер-
жави, яке отримав граф у подарунок від імператриці Єлизавети 
Петрівни у 1750 р. Розробив план садиби основного палацу, флігелів 
та парку у стилі класицизму Чарльз Камерон, відомий російський 
архітектор шотландського походження, який уже прославився своїми 
будовами у Царському Селі та Павловську. 

Будівництво пала-
цу тривало протягом 
1799–1803 рр. К. Розу-
мовському хотілося ма-
ти такий палац, як у 
царських осіб. Це була 
триповерхова будівля з 
двома фасадами. Пер-
ший прикрашений ло-
джією, інший – балко-
ном. Збагачений трикут-
ним портиком з вісь-
мома колонами. Бічні 
фасади мають напівро-
тонди, що збагатило си-
лует палацу. Будинок 
мав напівпідвальний 
нижній поверх. На першому поверсі були розташовані їдальня, а також 
службові кімнати. На бельетажі розмістився зал для пишних прийомів, 
у якому були розміщені родинні реліквії. В інтер’єрі напівротонди 
відкривалися овальні зали. Граф не шкодував коштів. Але на жаль, у 
1803 р., Кирило Розумовський  помер. Його син Андрій не цікавився 
цим палацом, жив у Відні. Палац, один із кращих в Україні, 
залишився недобудованим. Через сто років, у 1908 р. на ХІV Всеро-
сійському археологічному з’їзді у Чернігові було порушено клопо-
тання про поновлення робіт. Опікування палацом взяло на себе у 
1911 р. "Товариство захисту і збереження в Росії пам’яток мистецтва і 
старовини". Молодий талановитий архітектор, випускник Петербур-
зької академії мистецтв, учень відомого професора архітектури 
Л. М. Бенуа Андрій Білогруд (1875–1933) обстежив будинок, сфото-
графував і склав проект відбудови палацу. Почалися реставраційні ро-
боти, які тривали до 1913 р. Але в 1914 р. розпочалася Перша світова 

Палац К. Розумовського у Батурині 
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війна, за якою потяглися революційні події. У 1923 р. трапилась 
пожежа, і палац знову залишився без уваги і захисту. У другій поло-
вині ХХ ст. намагалися щось зробити, але реставрація палацу так і не 
була завершена. 

Відомий знавець 
архітектури, професор 
Київського університету 
Св. Володимира Г. К. Лу-
комський у 1912 р. за-
значав: "Батуринський 
палац являє собою таке 
поєднання архітектурно-
го пейзажу, рівного яко-
му не знайти ніде в 
Росії. Батуринський па-
лац залишиться кращим 
і, ймовірно, скоро вже  
єдиним спомином про 
славу минулої архітек-
турної епохи" [24]. 

І все ж палацу 
К. Розумовського суди-

лося бути відродженим. У 2002 р. Кабінетом Міністрів України була 
прийнята комплексна програма "Гетьманська столиця", куди увійшов і 
проект відновлення палацу. У 2010 р. була завершена повна рестав-
рація садиби К. Розумовського. 

Значний інтерес ста-
новить і палац у Кача-
нівці. З’явився він у 
ХVІІІ ст., але більше 
відомий уже в перебудо-
ваному вигляді. На аква-
релі О. Кунавіна 1803–
1809 рр. бачимо будівлю, 
яка відрізняється від 
сучасної. І це не випад-
ково, бо у 1771–1808 рр. 
Качанівкою володів пре-
зидент Малоросійської 
колегії, генерал-губерна-
тор Малоросійської губер-
нії П. Рум’янцев-Заду-

найський та його син О. Рум’янцев. Саме з цими іменами і пов’язують 
появу палацу, побудованого за проектом московського архітектора 
Карла Бланка молодим і талановитим українським архітектором родом 

Палац К. Розумовського у Батурині 
(недобудований у ХІХ ст.) 

Палац П. Рум’янцева-Задунайського у Качанівці 
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із старшинської козачої сім’ї із Чернігівщини, учнем архітекторів Анд-
рія Квасова та Баженова Максимом Мосцепановим у 1771–1780-х рр. 
Двоповерхова будівля була зведена у романському стилі псевдоготики з 
маленькими вежами, вкритими загостреними готичного типу банями. 
Це була талановита робота, яка засвідчувала майстерність архітектора. 
Спланований був і парк з урахуванням місцевості та існуючих 
краєвидів.  

Після того як садибу Качанівка у 1808 р. купив поміщик Гри-
горій Почека, почався новий етап перебудови палацу. У 1816 р. помер 
господар садиби, і до 1824 р. вона належала його дружині Парасці 
Андріївні, яка подарувала її своєму синові від першого шлюбу Григо-
рію Степановичу Тарновському. Після нього садиба перейшла у 
володіння його племіннику Василю Васильовичу Тарновському (стар-
шому) та його сину Василю Васильовичу Тарновському (молодшому). 
Останній продав маєток цукрозаводчику Павлу Івановичу Харито-
ненку для дочки Олени, яка вийшла заміж за князя Урусова, а після 
нього – за М. С. Оливу. Перебудова садиби і палацу почалася ще за 
Г. Почеки. Була розширена територія садиби, палац був пере-
будований у стилі класицизму з елементами історизму, надбудований 
дерев’яний другий поверх, який був обкладений цеглою. Кожний з 
наступних господарів вносив щось своє у зміну палацу, запрошуючи 
нових архітекторів. Так, за П. І. Харитоненка архітектор Шольц у 
1898 р. здійснив обкладання приміщень цеглою, збільшив купол, 
поновив внутрішні приміщення, а в 1912 р. архітектор А. Є. Білогруд 
збудував деякі службові, господарські та паркові споруди. Палац 
прямокутної форми з трьома ризалітами з боку парку. Центральна 
фасадна частина прикрашена шістьма колонами, над якими встанов-
лено пірамідальний портик. У цій же частині над дахом піднімається 
великий циліндричний ліхтар з овальними вікнами з напівсферичною 
декоративною банею, яка завершується невеличким оглядовим май-
данчиком, огородженим металевими ґратами. З двох боків продовжу-
ють розвивати далі споруду частини такого ж розміру з вікнами 
прямокутної форми, увінчаними прямими сандриками. До споруд під 
прямим кутом приєднуються два одноповерхові флігелі, з лівого боку 
одного з них знаходиться водонапірна вежа. 

Дещо збагачений парковий фасад палацу. В центрі знаходиться 
шестиколонний портик тосканського ордера, увінчаний трикутним 
фронтоном. Над першим поверхом балкон. Ризаліти і причілки опере-
зані колонадою на рівні першого поверху, яка несе терасу другого 
поверху з ажурною металевою огорожею [25]. Ризаліти на рівні 
першого поверху – округлені, другого – п’ятигранні. Напроти голов-
ного корпусу – північний і південний флігелі, які майже ідентичні і 
фіксують собою завершеність двору. Флігелі збудовані в стилі класи-
цизму. Вони одноповерхові, прямокутні, збудовані із цегли. Усередині 
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них виділяються чотириколонні пристінні портики. Підвищена час-
тина членована чотирма пілястрами. 
 

 
Палац Тарновських у Качанівці 

 
 
 
Окремо від палацу є два службові приміщення для працівників, 

які теж збудовані у стилі класицизму, а також альтанка М. Глінки та 
Георгіївська церква. 

Вся садиба обрамлена великим парканом та 12 озерами. Качанів-
ська садиба – це величезна пам’ятка садово-паркового мистецтва 
кінця ХVІІІ–ХІХ ст., яка нині повністю реставрована і вражає своєю 
красою [26]. Це єдина садиба на Чернігівщині та, мабуть, і в Україні, 
яка повністю збереглася. 

Перебудовувалася у ХІХ ст. і садиба О. А. Безбородька (у ХІХ ст. 
Мусіних-Пушкіних) у селі Стольне, яка була створена за проектом 
Дж. Кваренгі. Зазнала змін і садиба П. Рум’янцева-Задунайського, 
син якого запросив архітектора В. Баженова внести деякі зміни у 
палац. Перебудова палаців у ХІХ ст. дещо змінила їх початковий 
вигляд, з’явилися елементи еклектики, які вплинули на загальний 
вигляд будівель. 

На поч. ХІХ ст. був розширений і комплекс будівель старовинної 
садиби Лизогубів у Седневі: побудовано головний дім, у парку на 
березі річки Снов з’явилася ротонда-альтанка, названа іменем Леоніда 
Глібова. 

Якщо палац К. Розумовського мав помпезний характер і 
засвідчував про величність і силу влади господаря, то садиба в Кача-
нівці, а також Галаганів у Сокиринцях символізували собою святко-
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вість та інтимність. Цьому сприяло паркове оточення, ставки, 
альтанки тощо. Садиба – це господарський осередок, де жила 
дворянська родина старовинного козацького роду. 

Садибу у Сокиринцях будували у 1824–1831 рр. на замовлення 
Павла Галагана за проектом відомого українського архітектора Павла 
Дубровського, учня Джилярді, який очолював у Києві губернську 
архітектурну креслярню, та австрійського садівника В. Бістерфельда. 
Шість років вони працювали разом, створюючи величну садибу. 

 

 
 

Садиба Галаганів у Сокиринцях. Арх. П. Дубровський 
 

 
 
Архітектор П. А. Дубровський спланував палац у стилі ампір. 

Це двоповерхова мурована прямокутна будівля, в центрі якої знахо-
диться великий декоративний купол. Головний фасад прикрашено 
восьмиколонним портиком іонічного ордера, який збудований на рівні 
другого поверху і поставлений на аркаду з п’ятьма арковими входами 
до трьох дверей. Фасад з боку парку має шестиколонний портик, від 
якого на рівні парадних дверей другого поверху відходить пандус, що 
розширюється донизу у напрямку парку. Внизу встановлені в кінці 
ХІХ ст. мармурові копії двох античних скульптур та декоративні вази 
[27]. З двох боків палацу розташовані двоповерхові флігелі, по краях 
височать білосніжні башти-альтанки, службові флігелі, господарські 
будинки. 
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Палац оточує парк, а також комплекс об’єктів: ротонда, 
альтанка, оранжерея, ставок, які збагачують садибний комплекс. 

У 1820 р. у козака І. Хорунжі купили хутір Тростянець Скоро-
падські. У 1833 р. Іван Михайлович Скоропадський розпочав тут 
будівництво палацу, економії, храму та парку. Саме останній і просла-
вив його у світі як творця, що на майже голому місці створив унікаль-
не явище культури, бо на території парку, який займає 175, а разом з 
гаями 350 га, росте 623 види дерев і кущів, у тому числі 161 – хвой-
них і 462 – листяних. Про парк "Тростянець" написано багато статей. 
На жаль, майже відсутні відомості про палац, який не зберігся. 

Онук господаря садиби Павло Скоропадський згадував, що по-
серед садиби стояв великий дерев’яний дубовий будинок досить 
оригінального стилю, з приєднаними до нього двома великими 
баметами, що нагадували готичний стиль. У будинку були парадні 
кімнати і одна спальня, у якій відпочивав господар. До цього 
будинку прилягали велика двоповерхова прибудова з баштою на 
зразок шотландських замків. Біля будинку розташувалися красиві 
флігелі різних стилів. 

Наведені факти свідчать, що палаци в садибах на Чернігівщині 
мали різноманітний вигляд і будувалися у різних стилях: класицизм, 
романський, псевдоготика, ампір. І все ж переважна більшість садиб 
багатих дворян мала форму української хати. Це пояснюється тим, що 
національні традиції ще довго зберігалися. За висловом І. Лисяка-
Рудницького, тут "продовжував жевріти український "територіальний 
патріотизм" [28]. Певною мірою тут ще залишилися традиції 
ХVІІІ ст., коли українські дідичі, колишні представники козацької 
старшини, наділені дворянським званням, проживали не в палацах, 
"а в будинках простих, побудованих майже завжди доморощеними 
майстрами. Зразком для побудови панського будинку служила селян-
ська хата, розділена сінями на дві половини", – зазначив дослідник 
М. М. Бакай [29]. 

Григорій Галаган, з відомого козацького роду, активний діяч, 
вирішив побудувати будинок в селі Лебединка саме в народному 
українському стилі. Разом з молодим архітектором Є. Червінським, 
який був родом з України, їздили по селах, оглядаючи кращі хати, в 
яких проявлялися специфічні особливості народної традиції, поди-
вились на будинок полковника Г. Галагана у селі Липове, Я. Лизогуба 
у Седневі, Б. Хмельницького у Суботові та ін. Проте жоден зразок не 
підійшов. І тоді вирішили будувати дім за прикладом народної 
архітектури – хату на дві половини. Будівництво розпочали у 1854 р., 
а через два роки тут приймали гостей. 
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Садиба Г. Галагана в с. Лебединці. Арх. Є. Червінський 
 

 
 
Архітектор Є. І. Червінський розширив і збагатив об’ємний 

простір. Дерев’яні рублені стіни були побілені й оперезані призьбою, а 
дах вкритий соломою. Стовпчики ґанку були різьблені з граціозними 
напівфронтонами. У фасаді і внутрішньому оздобленні архітектором 
були використані мистецькі ознаки народної архітектури: рундук, 
призьба, високий дах з заломами, двері та віконні отвори шестикутної 
форми. Т. Шевченко, перебуваючи у садибі Г. Галагана, з яким 
дружив по Кирило-Мефодіївському товариству, говорив про будинок, 
зведений у старому малоросійському стилі: "...панський, але гарний і 
вартий наслідування задум" [30]. 

Інколи до будинку, зведеного в народно-традиційному стилі, до-
давалися якісь деталі іншого стилю. Так, у садибі на високому цегля-
ному підмурку додавався ґанок з класичним чотириколонним пор-
тиком. 

В українському народному стилі з елементами модерну були 
збудовані споруди у садибі Олени Сергіївни  Волконської-Кочубей, яка 
втретє одружилася з Рахмановим й оселився в селі Вейсбахівка (нині 
Білорічиця). Для будівництва основних будівель в садибі запросили 
архітектора Олександра-Едуарда Юлійовича Ягна (1848–1922), який 
закінчив Московське училище живопису, скульптури та архітектури, 
працював з 1876 р. на Чернігівщині, Полтавщині і захоплювався ство-
ренням художньо-виробничих майстерень, що виробляли кераміку 
[31]. Він трудився у селі Вороньки, де жили батьки Олени Сергіївни, 
декабристи Сергій Волконський і його дружина Марія Миколаївна. 
Тут О.-Е. Ягн керував майстернею, вироби якої отримали велику золо-
ту медаль на Всеросійській промисловій виставці у Нижньому Новго-
роді у 1896 р. Він відновив виробництво давньоруської полив’яної 
кахлі, секрет якої був втрачений. 
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Садибний комплекс Вейсба-
хівки складався з палацу, готелю, 
флігеля, церкви, пекарні, парку і 
формувався поступово. У флігелі 
(1878) та палаці (1886) архітектор 
застосував конструктивні та образ-
ні елементи, що нагадували націо-
нальну будівничу манеру. На жаль, 
від садиби залишилися лише окре-
мі будівлі, зокрема, флігель. У пла-
ні він нагадує українську хату на 
дві половини, хоча цей будинок 
двоповерховий. Перший поверх 
отинькований, цегляний, а дру-
гий – дерев’яний. Дах має своєрід-
ну форму, зі специфічними від-
косами та з елементами трикутної 
форми. Дах, фриз, віконні лиштви 
виготовлено з майоліки й теракоти, 
ними ж обкладені колони та печі. 
Балкон нагадує маленький теремок 
давньоруського стилю. 

 
О.-Е. Ягн 

 
 

 
 

Садиба О. Рахманової у с. Вейсбахівка 
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Флігель у Вейсбахівці 
 

 
Відомий дослідник архітектури В. В. Вечерський відзначив, що в 

центральному будинку, крім національних рис, були наявні "еклек-
тичні форми з переважанням елементів неоруського стилю у дусі 
"poпетовщини" [32]. Для споруд вейсбахівської садиби характерна 
також декорація екстер’єрів та інтер’єрів шляхом фігурного муру-
вання з червоної цегли, а також використання різьблених дерев’яних 
конструкцій та майоліки, що робило їх неповторними. Палац у 
Вейсбахівці був розписаний художником В. М. Соколовим. 

У дворянських будівлях, які з’явилися у 1860–1890-х рр., 
спостерігається використання історизму. Дослідник О. В. Іконников 
вважав, що в цей час у конструктивно-композиційних елементах спо-
руд проявлялися ознаки, які свідчили про звернення замовників і 
архітекторів до історичної пам’яті [33]. Втілення ідей історизму 
сприяло пошуку художніх інноваційних форм, які б сприяли репро-
дукції національного у систему будівель, що спостерігаємо в будинках 
архітекторів Є. І. Червінського в садибі Г. П. Галагана в селі Лебе-
динці, О.-Е. Ю. Ягна – у Вейсбахівці, В. В. Кричевського – в Бутовій 
Горі, О. Г. Сластьона – проект двоповерхової будівлі з двома баштами 
на головному фасаді для поміщиці М. Скоропадської. До речі, 
О. Г. Сластьон захопився у цей час вивченням українського стилю в 
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архітектурі. Під його впливом перебував і чернігівський інженер 
І. М. Якубович, про що свідчать його будівлі. 

Характерною особливістю дворянських садиб було те, що в них 
обов’язково будувався храм, який був зорієнтований на підтримку на-
ціональних форм в архітектурі, а також зберігання пам’яті про 
родину, бо часто в храмі знаходилася й усипальниця. Для будівництва 
храмів запрошувалися відомі архітектори. Деякі храми перебудо-
вувалися. Так, у селі Вейсбахівка архітектор О.-Е. Ягн перебудував у 
1870–1880 рр. храм з метою включення нових елементів, які були 
характерні для архітектурних форм і декору нового часу. Тут поєд-
налися елементи української та російської архітектури [34].  

 
ХРАМОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 
Після інтенсивного будівництва дерев’яних і мурованих храмів у 

ХVІІ–ХVІІІ ст. у період утворення і розвитку незалежної гетьманської 
держави з провідним стилем в архітектурі бароко у ХІХ ст. відбувся 
помітний спад. Пояснюється це певною мірою тим, що Священний 
Синод заборонив будувати в Україні дерев’яні храми в українському 
стилі, а також використовувати стиль українського бароко. І все ж у 
ХІХ ст. на Чернігівщині з’явилося чимало цікавих споруд сакраль-
ного будівництва, які відзначалися як використанням  різних стилів, 
так і різноманіттям об’ємно-просторової організації будівлі. Серед 
православних храмів, які займали провідне місце у системі культових 
будівель, виділяються такі основні типи: хрестокупольні, безстовпні 
хрещаті, центричні ротонди і тетраконхи, зальні, базилікальні, які в 
свою чергу поділялися на підтипи [35]. 

Важливе місце в об’ємі храму належало дзвіниці, яку будували в 
західній частині храму, а інколи окремо від нього. Зразки православ-
них храмів були розроблені архітектором Л. Шарлеманєм і увійшли 
до "Собрания планов, фасадов и профилей для строения каменных 
церквей" [36]. 

Дерев’яні храми. У ХІХ ст., незважаючи на заборону, продов-
жували будувати дерев’яні храми, особливо там, де поблизу були ліси. 
Для їх зведення запрошували бригади будівельників, зокрема з 
Ніжина, які прославилися ще у ХVІІІ ст. своєю майстерністю. На 
сьогодні не так багато залишилося зразків храмів, побудованих саме в 
цей період заборони. Серед них церква Різдва Богородиці у Мені, 
споруджена у 1801–1804 рр. Це однобанна церква, в будові якої про-
являються риси класицизму. Східна вівтарна, південна та північна 
частини мають п’ятигранну форму, бабинець-квадрата. "Четверик 
центральної дільниці переходив у вагомий восьмерик, на який спи-
рався двозаломний верх" [37]. Чіткі, спокійні лінії та форми храму 
відповідали стилю, який панував у цей час в архітектурі. 
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До дерев’яних бу-
дівель першої половини 
ХІХ ст. відноситься і По-
кровська церква у м. Сос-
ниця, яка була збудована 
у 1847 р. Це хрестопо-
дібний храм, ремена 
якого – п’ятигранні зру-
би, що завершуються 
криволінійними фронто-
нами. Центральний чет-
верик увінчано гранча-
тою банею на восьме-
рику. Зі сходу між ре-
менами знаходяться пря-
мокутні низенькі об’єми 
ризниці і паламарні. До 
основного об’єму храму з 
заходу прибудовано там-
бур, який сполучає його 
з багатоярусною наметової форми дзвіницею типу восьмерика на 
четверику. Сама структура храму та її елементи засвідчують про те, що 
це типова будова так званого "єпархіального" стилю. У цьому ж стилі 
збудовані Троїцька церква у с. Грабів та Михайлівська церква у с. Бу-
янки (обидві – Ріпкин-
ського району). 

Більше дерев’яних 
храмів почали будувати 
у 80–90-х рр. ХІХ ст. та 
на поч. ХХ ст. Це в ос-
новному однобанні хра-
ми, які у стильовому 
відношенні можна від-
нести до раціонального 
напрямку історизму, зо-
крема Михайлівська 
церква у селі Буянки, 
яка була збудована у 
1887–1888 рр. за типо-
вим проектом парафія-
льних храмів архітек-
тора О. Михайлова. Бу-
дівля зведена на висо-
кому цегляному цоколі. 
Вона має хрестоподібну 
форму. На перехресті 

Покровська церква в м. Сосниця 

Михайлівська церква у с. Буянки 
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піднімається восьмериковий барабан, увінчаний невеликою маківкою, 
прикрашеною кокошниками та набірним фризом, з декількома 
віконними просвітами, який увінчується банею наметового вигляду. З 
основною частиною храму з західного боку з’єднана дзвіниця. 

До дерев’яних храмів, які мають форми, характерні історизму, 
відносимо Покровську церкву у селі Дягове (Менський р-н), яка була 
збудована 1896 р., Михайлівську церкву (1901–1902 рр.) у селі 
Брусилів (Чернігівський р-н), Покровську церкву (1902) у селі 
Ларинівка (Новгород-Сіверський р-н), Преображенську церкву у селі 
Переволочне (Прилуцький р-н), Феодосіївську церкву (1900–1902 рр.) 
у селі Сокиринці (Козелецький р-н). 

Переважна більшість храмів одноверхі і мають хрестоподібну 
форму. Над центральною його частиною піднімається гранчастий бара-
бан, який увінчується теж гранчастою банею наметової форми. Основ-
на частина церкви об’єднується з дво- чи триярусною дзвіницею. 
Можуть зустрічатися на окремих храмах прикраси у вигляді кокош-
ників, плоских трикутних парусів, зрізаної чотиригранної піраміди, 
фронтонів тощо. 

 

 
 

Храм у с. Плоске 
 
Свято-Покровська церква у селі Ларинівка (Новгород-Сіверського  

р-ну), збудована у 1902 р., має форму квадрата зального типу. Кубічний 
об’єм увінчує квадратний барабан з наметового вигляду банею, а по 
кутах чотири глухі ліхтарики. З заходу будівлі приєднана двоярусна 
восьмигранна наметова дзвіниця. Для прикрас використано різьблення. 
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Своєрідний вигляд має Свято-Успенська церква у селі Сильчен-
кове (Талалаївський р-н), яка була збудована у 1874 р. майстром за 
проектом архітектора Бузовського. Це п’ятибанний храм, куполи 
якого мають гранчасту форму, увінчану наметовими банями, чотири із 
яких розташовані по кутах квадрата. До основного корпусу прибу-
довані притвор, з західної частини над входом якої встановлені дві 
восьмигранні башти. 

Таким чином, дерев’яне храмове будівництво на Чернігівщині 
представлено яскравими зразками будівель у так званому "єпархіаль-
ному" стилі часу історизму. 

Муровані храми. Для їх зведення найчастіше використовували 
місцеві матеріали, будували цегельні. Якщо у 1783–1784 рр. в Черні-
гівському намісництві їх діяло 44, із них 7 у Ніжині, то у 1860 р. уже 
налічувалося 276, а у 1889 р. – 368. В кінці століття формуються 
великі цегельні заводи. 

Час діяльності архітекторів А. В. Квасова, І. Г. Григоровича-Бар-
ського та ін., пов’язаної з будівництвом на Чернігівщині храмів та 
інших приміщень у стилі бароко, завершився. На зміну бароко 
приходить класицизм. Храми вписуються в принципово нове плану-
вання кварталів та вулиць, площ. Храми набули кубічного вигляду, 
надбудовувалися великі куполи, фасади прикрашалися колонними 
портиками. Там, де не було дзвіниць, вона добудовувалася до храму 
чи будувалася окремо. Зустрічалися не лише прямокутні, а й круглого 
(в селі Волчок Козелецького повіту) та кубічного об’ємів (село Сули-
чівка). Крім однокупольних, частіше будувалися і п’ятикупольні 
храми. 

У першій половині ХІХ ст. при будівництві храмів використо-
вували як стиль класицизму, так і ампіру. Для храмів такого стилю 
характерні об’єми квадратної або кубічної форми, які вінчають великі 
напівсферичні куполи, а з західної частини – чотириколонні портики. 
Поруч стояла двоярусна  (триярусна) дзвіниця. 

Прикладом будівлі зрілого класицизму є Різдва Богородиці 
Домницького монастиря собор, який був збудований у 1800 р. на 
кошти почесного попечителя Гімназії вищих наук у Ніжині 
І. А. Безбородька неподалік від села Домниці (нині Менський р-н). 
Це кубічний чотиристопний дев’ятидільний однобанний храм. Зі 
східного боку – напівкругла апсида, а з решти трьох боків входи 
прикрашені чотириколонними портиками тосканського ордера. 
Увінчує корпус напівсферичний купол на циліндричному барабані. 

Таку ж форму мають Преображенська церква в Ічні, збудована у 
1811–1820 рр., Різдва Богородиці собор у Прилуках (1806–1815 рр.), 
Преображенська церква у селі Яблунівка (1815 р.) Прилуцького 
району, Преображенська церква у селі Райгородок (1825–1840 рр.) 
Коропського району, церква Різдва Богородиці у селі Полова (1811 р.) 
Прилуцького р-ну, Троїцька церква у селі Нові Млини (1800 р.) 
Борзнянського р-ну. Це будівлі типового класичного тетраконху. 
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Характерним при-
кладом будівництва сіль-
ських храмів є заснуван-
ня і зведення Петропав-
лівської церкви у селі 
Плоске (Носівський р-н) 
у 1865 р. на місці дере-
в’яного храму Архангела 
Михайла (1747 р.), що 
згорів у 1863 р. Її збу-
дували на кошти прото-
ієрея Федора Яковича 
Дуб’янського, духовника 
імператриці Єлизавети 
Петрівни. 

Враховуючи здо-
рожчання лісового мате-
ріалу і його недовготри-
валість, а також розпо-
рядження про будівни-

цтво кам’яних храмів, громада села прийшла до висновку, що 
необхідно просити єпархіальне начальство дозволити будувати муро-
ваний храм. Для будівництва церкви із Петербурга був запрошений 
професор архітектури, інженер, генерал-майор Черник, який сплану-
вав новий храм і зробив розрахунки. 11 листопада 1864 р. у Чернігові 
затвердили план і фасад храму, підписаний кн. Голіциним, архітек-
тором Щитинським, депутатом дворянства Адасовським. 19 січня 
1865 р. план також затвердив Чернігівський архієпископ Філарет. 
24 лютого 1865 р. була видана відповідна грамота. Закладення церкви 
відбулося 29 червня 1863 р. Церкву назвали на ім’я Святих рівноапос-
тольних Петра і Павла. 

Для будівництва храму в селі Плоске відкрився цегельний завод. 
Будівничим храму був запрошений ніжинський міщанин Іван 
П. Рещиков. За кожну покладену тисячу цеглин платили по 2 крб 
20 коп, а за кожні сто тисяч – 60 пудів житньої муки, 20 пудів 
крупи, 3 пуди сала, 3 пуди солі, 3 відра олії, 2 четвертини вівса, а 
також надавалася квартира для робітників. 

Із 30 тис. крб, запланованих на будівництво, зібрали 13 тис. 
Поповнення продовжувалось ще декілька років. Під час будівництва 
з’явився сумнів, що кам’яний купол без колон на висоті понад 
7 саженів може не витримати вагу. Тому вирішили будувати його 
дерев’яним, для чого попросили дозволу у технічно-будівельного 
комітету Міністерства внутрішніх справ у 1872 р. Отримали від 
комітету відповідне креслення. 

Будівництво церкви закінчилося у 1878 р. Це був п’ятибанний 
храм разом із дзвіницею, що мав прямокутну форму, заввишки 17 м; 

Спасо-Преображенська церква в Ічні 
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крім вівтаря, освітлювався 12 великими вікнами і 3 наддверними 
напіввікнами. 3 входи. Храм вміщував більше 1 тис. душ. З західного 
боку зроблені великі хори, на які заходять із дзвіниці. На будівництво 
храму було витрачено 1900000 штук цегли та 21245 крб 64 коп 
грошей. Керували всім будівництвом священики Трифон Стефанов-
ський (1852–1872) та Іаків Лаврушев. 27 травня 1878 р. храм був 
освячений [38 а]. Такий шлях будівництва, як у с. Плоске, проходили 
більшість сільських і міських храмів. 

Крім будівництва нових храмів, на початку ХІХ ст. помітна та-
кож добудова чи перебудова культових споруд. Так, у Новгороді-
Сіверському у 1791–1796 рр. за проектом архітектора Дж. Кваренгі 
під керівництвом архітектора-інженера І. Яснигіна був збудований 
Спасо-Преображенський собор. За браком коштів його оздоблення 
завершувалося у 1804–1806 рр. Це був типовий зразок будівлі у стилі 
класицизму. Проте під час виконання робіт були допущені помилки. 
У 1814 р. храм почав руйнуватися. Запросили губернського архітек-
тора з Чернігова А. Карташевського, який запропонував зробити 
укріплення всередині храму, поставивши колони для підтримки арок. 
У такому вигляді храм зберігся до нашого часу. 

Архітектор А. Кар-
ташевський також добу-
довував у стилі класи-
цизму грецьку Всіхсвят-
ську церкву у Ніжині, 
яка спочатку будувалася 
у візантійському стилі, 
як і Михайлівська цер-
ква, що стояла поруч. 
Проте грошей не виста-
чало і будівництво за-
тягнулося. На початку 
ХІХ ст. ситуація зміни-
лася і архітектор запро-
понував грекам змінити 
стиль, використавши 
елементи пізнього кла-
сицизму. Були надбудо-
вані з північних, півден-
них та західних дверей 
чотириколонні портики, 
які завершувалися трикутними фронтонами. Зміна торкнулася як 
стін, з яких було стесано декор, так і центрального об’єму, який увін-
чує храм великим циліндричним барабаном з напівколонками і неве-
личкою шоломоподібною банею. В барабані великі вікна, які освітлю-
ють передню частину храму. Він має зальну форму великого розміру. 
На стінах бабинця прорізані вікна, а всередині храму на стовпах 
зведені хори, які прикрашені вінчиком. 

Спасо-Преображенський собор 
у Новгороді-Сіверському
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На завершальному етапі класицизму проявляє себе у будівництві 
ампір, з яким пов’язана побудова багатьох громадських будівель, 
міських та садибних палаців, а також храмів. Саме в цьому стилі у 
1803 р. на замовлення К. Розумовського в Батурині була збудована 
Воскресенська церква. Це величний однобанний з дзвіницею над 
західним чотиристовпним притвором храм. Великий барабан з оваль-
ними вікнами вкритий шоломоподібною банею, над якою підвищу-
ється безвіконний ліхтарик. Стіни відштукатурені з верхнім пояском 
та нішами: вздовж нього – прямокутними нішами, а також оваль-
ними – над вікнами. Храм виглядає красивим і величним. 

У 1806–1810 рр. в Ічні в стилі ампір була збудована Свято-
Воскресенська церква на замовлення О. М. Романовича протоієреєм 
Ф. Копитовським на місці дерев’яного храму ХVІІ ст. (згорів 1801 р.). 
Це однобанний храм, увінчаний великим барабаном з шоломопо-
дібною банею, над якими піднімається безвіконний ліхтарик. У 
1846 р. на кошти купчихи Є. Скопіної з західного боку добудували 
теплу церкву, яка з’єднувала храм з двоярусною дзвіницею 1844 р., 
портики якої вгорі прикрашають колонки та трикутники. В комп-
лексі вийшов величний монументальний храм. 

В стилі ампіру збудовані Георгіївська церква в Качанівці у 1817–
1828 рр., Михайлівська церква у Безуглівці Ніжинського району 
1805–1835 рр., Різдва Богородиці церква у селі Оболоння Коропського 
району 1800–1801 рр., Успенська церква у селі Новий Биків Бобро-
вицького району 1801–1804 рр. 

Серед мурованих хра-
мів Чернігівщини, які 
зводилися у другій пол. 
ХІХ ст., зустрічаються  
будівлі у стилі еклектики. 
Так, у 1875 р. у Семенівці 
була збудована Казанська 
церква у русько-візантій-
ському стилі на кошти 
поміщика П. Ф. Чваня і 
парафіян. Це чотиристоп-
ний тринефний п’ятибан-
ний храм з п’ятиярусною 
дзвіницею у західній його 
частині. В цій будівлі по-
мітні елементи давньо-
руського стилю. 

Зразком будівлі пе-
ріоду історизму є муро-

вана, зального типу, прямокутна в плані, безстовпна, безапсидна 
Миколаївська церква, збудована 1873 р. за проектом інженера Л. Са-
довського у Ніжині. Спочатку вона мала маленьку декоративну 

Свято-Воскресенська церква в Ічні 
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главку. На стіні, повернутій до вулиці, – п’ять вікон, що декоративно 
прикрашені. Це незвичний для цього часу за своєю будовою храм, але 
не поодинокий на Чернігівщині. 

У Покровській церкві села Жукля Корюківського р-ну, яка була 
збудована 1913–1914 рр., у час пошуків нових стилів, зокрема неокла-
сицизму, українського модерну, що опирався на українські народні 
традиції, архітектор об’єднав традиції давньоруської архітектури, 
риси народного дерев’яного будівництва, а також елементи мистецтва 
початку ХХ ст. Цей храм вражає незвичністю своєї композиції. Це 
чотиристопний хрестокупольний храм, увінчаний шоломоподібною 
банею. З заходу сполучається з пластичної форми притвором, на 
верхньому ярусі якого розміщено дзвони. Зі сходу – три прямокутного 
плану апсиди (середня більша за бічні), увінчані невеликими банями. 
Їх оперізує мурована галерея, що нагадує опасання в дерев’яних 
церквах. Фасади розчленовано лопатками-контрфорсами, різнофігур-
ними вікнами [39]. 

У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. в архітектурі з’являються своєрідні 
стилі: неокласицизм, неруський модерн, псевдоруський, український 
тощо. 

На Чернігівщині у храмовому будівництві  під час спорудження 
Покровської церкви у с. Красилівка Козелецького району було вико-
ристано неоруський стиль. Вона збудована з червоної цегли у 1894 р. 
Це шестистопний одноапсидний храм, увінчаний наметом з ліхтари-
ком на восьмерику. З заходу церква поєднувалася з наметовою дзвіни-
цею типу восьмерика на четверику. На першому ярусі розміщувався 
головний вхід. З північного і південного боків до будівлі прилягали 
тамбури-ґанки, вкриті наметами. 

Таким чином, храмове будівництво на Чернігівщині представ-
лено найрізноманітнішими зразками стилів, які вводилися у ХІХ ст. і 
свідчили про нові пошуки архітекторів та художню майстерність 
будівничих. 

 
ПРОМИСЛОВЕ (ВИРОБНИЧЕ) БУДІВНИЦТВО 

 
У ХІХ ст. Чернігівщина залишалася сільськогосподарським регіо-

ном і великих промислових заводів, фабрик не було. А тому дрібні під-
приємства були пов’язані з тією продукцією, яку вирощували на селі. 

На Чернігівщині ще з часів Гетьманщини широко розвивалося мли-
нарство. Традиційно склалося, що вони, в основному, були двох різно-
видів – це водяні млини і вітряки, хоча до них прилягали також ступники, 
крупорушки, олійні тощо. Специфіка кожного із цих видів промислових 
підприємств вимагала і відповідної будівлі. І, як свідчать документи, їх 
було багато на Чернігівщині на околицях міст і сіл та біля річок. 

Водяні млини за своєю специфікою були двоповерхові невеликі 
зрубні будівлі, які встановлювалися біля греблі. На першому поверсі 
розміщали вал, на який потрапляла вода, що бігла згори й обертала 
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жорна або ступи, розміщені вище, переважно на другому поверсі. В 
жорна засипали зерно і внизу, на першому поверсі, збирали борошно 
або крупу. Будівля нагадувала зрубну комору з чотирисхилим дахом 
на кроквах. 

Паралельно з водяними млинами діяли вітряки двох різновидів: 
шатрові й стовпові. Більше були поширені в регіоні каркасні шатрові, 
коли вітер повертав лише дах, до якого був прикріплений вал з кри-
лами і колесом, а також зрубні, які мали форму восьмикутної багато-
поверхової вежі (село Пльохове), чи з двоповерховими зрубними стіна-
ми (Чернігівський та Борзнянський повіти) та інші його різновиди. 

Степові вітряки відзначалися тим, що за вітром повертався весь 
вітряк, який був поставлений на зрубний стілець і центрований на 
ньому стовпом, глибоко закопаним у землю в центрі стільця. Вони 
мали багато різновидів: двоповерхові каркасні споруди, дахи яких 
були криті соломою на кроквах. До даху кріпився вал з крилами і 
колесом, який був пов’язаний з жорнами, що знаходилися на другому 
поверсі, а перший займала комора, куди і потрапляло борошно [40]. 

Всі ці будівлі належали до 
одного із різновидів народної ар-
хітектури, до якої відносять 
житло, господарські будівлі, ви-
робничі будівлі, оборонне будів-
ництво, дерев’яну монументаль-
ну архітектуру. В основу будів-
ництва клали дерево різних по-
рід, в якому важливу роль віді-
гравала конструкція даху, який 
мав різну форму. Переважно зво-
дилися каркасні пірамідальні 
дахи на сохах і ключах, а часті-
ше – на кроквах. Враховувалися 

також і місцеві традиції, які 
використовували для будів-
ництва господарських при-
міщень. Тож вітряки мали 
форму одноповерхової зруб-
ної будівлі з дахом на крок-
вах, укритих соломою. 
Перед дверима будували не-
великий піддашок. Така 
форма будівлі нагадувала традиційні селянські комори. 

Вітряні млини 
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З розвитком борошномельної промисловості у містах у  
60–70-х рр. ХІХ ст. почали будувати парові млини, зразком якого є 
триповерховий млин у Бахмачі. Зовні тут використано елементи 
міської будівлі: два поверхи будівлі муровані, а третій поверх – 
дерев’яний. У нижньому поверсі аркові вікна, на другому і третьому – 
прямокутні з надвіконними прикрасами. 

На Чернігівщині зустрічалися й інші різновиди народних буді-
вель, пов’язаних з різними виробничими процесами: круподерки, 
олійні, воскобійні тощо. Це теж були будівлі зі зрубними стінами, 
традиційними дахами і повторювали конструкції сільських хлівів та 
клунь з розмірами споруди, які відповідали функціональним по-
требам [41]. 

Промислове будівництво було пов’язане також з існуванням на 
Чернігівщині різних мануфактур та заводів, при спорудженні будівель 
яких використовували як традиційні народні форми, так і нові, 
пов’язані зі специфікою виробництва, що розроблялися архітекто-
рами, зокрема Ф. Волковим, Д. Віконті, О. Штаубертом, П. Торо-
повим та іншими у креслярнях [42]. 

В промислові об’єкти пропонувалося вводити муровані споруди 
різних поверхів та архітектурної структури. У 1803 р. у володіння 
сина Кирила Розумовського Андрія перейшла Батуринська суконна 
мануфактура, яка була заснована 1756 р. Спочатку тут працювало 
всього 12 ткацьких верстатів, а у 1800 р. їх було близько 80 
(76 великих і 2 малих). Це потребувало будування спеціальних примі-
щень. Були збудовані 4 муровані і дерев’яні приміщення, зокрема, 
дерев’яні флігелі, де працювало понад сто прядильниць села Великий 
Самбар. У зв’язку з тим, що для прядіння потрібна була вода, то біля 
річки побудували головну сукновальню у вигляді машинного водяного 
млина на три колеса. Крім цього, були збудовані три невеликі 
сукновальні на ставках. 

Як бачимо, у зв’язку зі специфікою виробництва будинки мали 
різну архітектурну форму: там, де стояли станки і відбувався процес 
прядіння, будинки мали прямокутний продовгуватий вигляд з вели-
кими вікнами, а для виготовлення електроенергії – у вигляді млина. 

Іншому синові гетьмана графу О. К. Розумовському належала 
суконна мануфактура у селі Машеве Новгород-Сіверського повіту 
(нині Семенівський р-н), заснована 1810 р. Згодом вона перейшла 
зятю – графу С. Уварову. У цій мануфактурі працювало 60 ткацьких 
верстатів. У виробництві солдатського сукна було зайнято від 787 до 
962 чол., переважна більшість кріпаків, які працювали безкоштовно і 
на своїх харчах.  

Приміщення для мануфактур зводилися за рахунок власника, 
який не дуже турбувався про вишуканість будівель. 
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Приміщення мануфактури 
 
 

 
 

Ряшківська суконна мануфактура 
 
 
Відома також Ряшківська суконна мануфактура (нині Прилу-

цький р-н), яка була заснована ще 1719 р. і переходила до різних 
господарів. У ХІХ ст. нею володів князь Б. Г. Юсупов, а потім його 
син Микола. На фабриці працювало 1326 чоловік, з них 999 
майстрових та їх учнів [43]. Для виробничого процесу було зведено 
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комплекс будівель: 13 дерев’яних майстерень-світлиць, 5 "магазейних" 
дерев’яних будівель, фарбувальні, ворсувальні, 3 ворсувальні млини, 
комори та інші дрібні будівлі. 

З розвитком капіталізму на Чернігівщині з’являються нові 
заводи. Так, у 1860 р. на території губернії діяло 65 цукрових заводів, 
13 суконних фабрик, 12 полотняних та канатних, на 27 виготовляли 
свічки, на 4 – вироби із скла, на 5 – папір [44]. Переважна більшість 
цих підприємств заходилася на землях поміщиків у селах та містеч-
ках. Як свідчить О. Русов, у Ніжині у 1879 р. було 5 заводів, що 
виготовляли свічки, 1 салотоплений, 1 шкіряний (чинбарний), 1 мідно-
ливарний, 1 чавуноливарний, 1 землевиробничий завод і 12 цегельних 
заводів. Будівлі цих підприємств знаходилися у переважній більшості 
за межами міста або на його околицях і не впливали на загальну ха-
рактеристику архітектури міста. Бо це були одноповерхові приміщен-
ня, пристосовані для виробництва відповідної продукції. 

 

 
 

Парафіївський цукровий завод 
 
 
О. Русов подає порівняльну таблицю функціонування всіх під-

приємств за 1860 та 1895 рр. 39 найменувань. Всього їх, за нашими 
даними, у 1860 р. діяло 1734 підприємства, а у 1895 р. – 243. Зникло 
чимало дрібних і популярних у 60-ті рр. Це торкнулося винокурних, 
цукрових, маслобійних та деяких інших заводів. У деяких селах 
заводи ставали більш міцними у технологічному плані. Так, 12 
цукроварних заводів з 4197 робітниками у 1895 р. виробляли цукру 
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на 11 130 681 крб, а у 1860 р. на 65 заводах 1 тис. робітників давали 
прибуток лише 863 334 крб. 

Укрупнення заводів вимагало від підприємств і турботи про 
будівництво нових цехів та житлових приміщень для робітників, їх 
обслуговування. Виникла потреба у будівництві заводських комплек-
сів. До великих підприємств належали Корюківський, Михайлівський 
(Глухівський повіт), Носівський, Парафіївський цукрові заводи. 

Серед будівель заводів, які входили до їх комплексів, були і 
приміщення гуртожитків, лікарень та прийомних покоїв. 

На Чернігівщині існували також сірникові заводи, зокрема у 
Новозибкові, для робітників якого була збудована двоповерхова казар-
ма. Цехи були барачного типу без вентиляції, що приводило до за-
хворювань у працівників. На жаль, нині важко встановити архітек-
торів та стилі, у яких зведено будівлі, бо за тривалий час багато під-
приємств зникло, інші перебудовані і втратили свій первісний вигляд. 

На початку ХХ ст. з’являються нові промислові об’єкти. Так, у 
1914–1916 рр. за проектом архітектора Опанаса Георгійовича Сластьо-
на (Сластіона) (1855–1933), відомого українського живописця, графі-
ка, мистецтвознавця й етнографа, у Ніжині на березі Остра було 
збудовано приміщення електростанції, яке за характером архітек-
турних деталей і орнаментації належить до рідкісних зразків україн-
ського модерну в промисловій архітектурі. До нього О. Сластьон 
збудував приміщення земських шкіл на Полтавщині, Чернігівщині, 
зокрема, у Лемешах, будинки Миргородської водолікарні (1912–1916), 
Чернігівського інституту фізичних методів лікування (1912), Чернігів-
ського міського училища ім. М. В. Гоголя (1911) та ін. 

Архітектор добре знав народне мистецтво, а також розбирався в 
сучасних його течіях, шукав свій стиль, і це відчувається у багатьох 
його будівлях. Звертає увагу на себе і приміщення Ніжинської елек-
тростанції. Воно майже зберегло всі деталі, хоча було пошкоджено 
його західну частину у роки Великої Вітчизняної війни. 

Будинок, зведений з бучанської жовтої глини, дещо асимет-
ричний у плані. Привертає увагу південно-західна його частина, де 
розміщений парадний фасад з баштою, яка завершується дворядним 
чотирисхильним наметом. Основний об’єкт – це приміщення для ма-
шинного відділення. На фасадах з півночі і півдня розміщені великі 
вікна шестикутної форми, які є однією з ознак стилю модерн, що 
тяжів до великих площ засклення і нетрадиційних форм та дверних 
прорізів. 

Автор будинку звертається і до прикрашання його стін. Він 
використовує лопатки на північному та південному фасадах, а також 
лопатки-контрфорси з двома невеличкими уступами на південно-
східному і північно-східному кутах та по центру фасадів (ось тут вони 
виглядають не дуже вдало, бо, поєднуючись з лопатками між другим і 
третім вікнами, вони збивають ритм). Це помітно особливо з боку 
річки Остер. 
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Електростанція у Ніжині. Арх. О. Сластьон 
 

 
Дослідники цієї архітектурної пам’ятки звертають увагу на те, 

що О. Сластьон тут використав деякі деталі народного декоративного 
оздоблення, зокрема майоліковими кахлями червоного, зеленого, 
синього та білого кольорів, мотивів трикутника та прямокутника. 
"Ритм трикутників, утворений рамою у верхній частині вікон, дуже 
вдало співпадає з ритмом такої ж форми плиток майолікового оздоб-
лення. У п’ятикутному вікні над дверима знаходимо мотив трикут-
ника, що римується з почерком трикутника емблеми, розташованої 
трохи вище. Прямокутна форма також будує свій ряд ритмів та 
перегуків. Ці вертикальні форми башти, прямокутне біле обрамування 
віконних прорізів, прямокутники викладені майолікою на лопатках 
та нарешті, форма самих майолікових плиток (червоних, зелених, 
синіх)" [45].  

Всі деталі, про які йшла мова (асиметрична конструкція, великі 
непрямокутні вікна, широке використання геометричних форм, вільна 
декоративна трактовка деяких класичних архітектурних деталей), за-
свідчують, що будівля архітектора О. Сластьона є зразком раціо-
налістичного варіанта архітектурного модерну [46]. 

Виробниче будівництво на Чернігівщині не визначалось особли-
вими проектами. Переважна більшість їх – це були дерев’яні будівлі 
комірного та барачного типу. Для цехів з відповідними машинами 
зводилися муровані одно-, двоповерхові приміщення. Для цього буду-
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валися цегельні заводи. На великих підприємствах споруджувалися 
цілі комплекси приміщень, куди входили цехові будинки, адміністра-
тивний корпус, бараки для проживання працівників, склади. 

Таким чином, огляд основних напрямків у будівництві Черні-
гівщини дає право говорити, що вони відповідали основним суспільно-
історичним умовам, які склалися у ХІХ ст., потребам розвитку регіо-
ну, які збільшувалися і набирали певного руху вперед з початку сто-
ліття. Кожний часовий період відзначався перевагою того чи іншого 
напрямку: громадського, житлового, палацового, храмового, промис-
лового або ж характеризувався паралельним їх розвитком у середині 
століття. В кінці століття деякі з напрямків, стабілізувавшись у сво-
єму розвитку, давали можливість активізуватися іншим. Це пов’язано 
як з розвитком міст, так і зі змінами, які проходили в освіті, промис-
ловості та й в самому житті регіону. 

Як і в інших губерніях, архітектори під час будівництва вико-
ристовували типові для того часу стилі: класицизм, ампір, шукаючи 
при цьому прийоми їх збагачення, що привело до появи неокласи-
цизму, неореалізму, неоісторизму, а згодом і модернізму. 

В будівництві різних будівель на Чернігівщині проявили себе 
талановиті архітектори – як російські (А. Захаров, Ч. Камерон, 
Дж. Кваренгі), так і українські, які засвідчили свою оригінальність і 
національну самобутність. Без творінь А. Карташевського, П. Дубров-
ського, Д. Савицького, Є. Сердюка, М. Мосцепанова, Є. Червінського, 
О.-Е. Ягна, В. Кричевського, О. Сластьона та багатьох інших архітек-
торів, імена яких ще не розшукані, але представлені у їх різнома-
нітних творіннях, не можна уявити собі Чернігівщину. Завдання 
наших поколінь – зберегти їх, а то й повернути з небуття, бо ще 
немало стоїть святинь, які чекають на увагу людей. 

Як свідчить наш огляд архітектурних пам’яток, Чернігівщині є 
чим пишатися, є що й оберігати. Височать вони у кожному місті, 
містечку, селищі як свідки про прекрасних творців далекого мину-
лого, пам’ять про яких не може згаснути. 
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Розвиток культури на Чернігівщині мав широкий, відкритий 

доступ для всіх, хто міг внести у її скарбницю свою часточку духов-
ного творення. Саме тому культура регіону має таку багатогранну 
різноманітність. Проте, характеризуючи культуру в окремих містах, 
містечках, селах, а разом з ними певних регіонів, не можна не врахо-
вувати ще одне яскраве явище, яке пов’язане з нею, – це наявність на 
Чернігівщині гнізд культури. 

До гнізд культури відносимо садиби, де розвиток культури про-
ходив у певний історичний час і де основну роль відігравала особа або 
родина. Інтереси господаря садиби чи людей, які близько стояли до 
нього, їх зацікавленість у розвитку культури і визначали рівень того, 
що проходило в цьому гнізді. 

Серед гнізд виділяємо декілька його різновидів, зокрема, дворян-
ські садиби, садиби представників творчої інтелігенції, відкриті і 
закриті. 

Осмислюючи особливості функціонування дворянської садиби як 
гнізда культури, можна виділити такі основні ознаки: наявність 1) па-
лацу, збудованого відомим архітектором; 2) парку, оздобленого парко-
вою архітектурою (місточки, "руїни", арки, альтанки, гроти тощо) та 
скульптурою (це переважно копії античних статуй Еврипіда, Мерку-
рія, Аполлона, Венери тощо). В парку найчастіше наявні водойми, 
озера, ставки, прикрашені фонтанами, каскадами водоспадів, скульп-
турами; 3) картинної галереї та різних колекцій; 4) театральних та 
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музичних колективів, хорів; 5) розвиток окремих видів ужитково-
декоративного мистецтва; 6) участь у культурному житті садиби 
художників, музикантів, архітекторів, акторів, письменників, 
науковців тощо. 

Саме таке поєднання вказаних складових робить садибу явищем 
культури. Хоча садибне життя було значно ширшим, бо воно вклю-
чало в себе господарську діяльність, громадсько-політичні інтереси 
власників садиб, традиційність чи консервативність садибного побуту 
тощо. У садибі поєднувалося природне, створене самою природою, та 
власне культурне, яке з’явилося в результаті діяльності господаря. 
Окреслений її простір мав чітку композиційну будову: ворота, центра-
льна алея, головний будинок, церква, служби, парки, природні або 
штучні водоймища, оранжереї тощо – і прив’язувався до певного 
ландшафту. Таке поєднання робило її оригінальною, неповторною, 
індивідуалізованою. В той же час поєднання "природного" і культур-
ного у просторовому вимірі садиби давало можливість розглядати її в 
загальноісторичному, соціальному і мистецькому просторах. 

У переважній своїй більшості дворянські садиби стояли осторонь 
великих міст, навіть сіл. Це були острівки, оазиси зі своїм специ-
фічним життям. Господарями їх були великі землевласники, державні 
діячі, які тут проживали влітку або під час перебування у відставці. 
Відомо, що серед державних діячів Росії було чимало вихідців із 
України із родин Галаганів, Лизогубів, Кочубеїв, Милорадовичів, 
зокрема О. Безбородько був секретарем Катерини ІІ, канцлером Росії 
за Павла І, П. Завадовський – першим міністром освіти в Росії за 
Олександра І, Д. Трощинський – міністром юстиції, М. Милорадович – 
членом Кабінету Міністрів тощо. Знаходячись далеко від столиці, де 
вирувало звичне для них життя, вони хотіли в мініатюрі відтворити 
його в своїх садибах. Цьому сприяли сама обстановка, улюблені 
заняття, специфічні вечірні розваги, прогулянки парком, бесіди з 
гостями, а найголовніше – це створення у них різнобічних форм 
культурно-мистецької діяльності, співіснування в садибному просторі 
різних видів мистецтва, наявність розгалужених зв’язків з різними 
діячами культури, а також тих, хто створював культурні цінності. 
Саме такі дворянські садиби і відносимо до гнізд культури [1]. 

До них можна віднести садиби Кирила Розумовського в Бату-
рині, Петра Рум’янцева-Задунайського у Вишеньках, Олександра та 
Іллі Безбородьків, Мусіних-Пушкіних у Срібному, Гната та Павла 
Галаганів у Сокиринцях, Григорія та Василя Тарновських у 
Качанівці, Скоропадських у Тростянці тощо. 

Дворянські садиби як гнізда культури – це явища кін. ХVІІІ та 
ХІХ ст. Їх еволюційний розвиток визначається історичним часом. І у 
деяких садибах велику роль відігравала родинна духовна пам’ять 
господарів. Незважаючи на те, що українські дворяни були 
зрусифіковані, у деяких садибах зберігалася пам’ять про предків, які 
належали до козацько-старшинського середовища. А тому тут можна 
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було зустріти старовинні родинні портрети, зображення гетьманів, 
полковників, побутові речі, різного роду національні колекції, 
збережені сімейні легенди, спогади. Інколи це позначалося навіть і на 
самій формі, інтер’єрі будинку, зведеному у стилі української хати на 
дві половини. Саме цим і відзначалася садиба І. М. Скоропадського у 
Тростянці, у якій зберігалися колекції старовинної зброї, предметів 
побуту ХVІІ–ХVІІІ ст., портретів полковників та гетьманів тих часів. 

У деяких садибах поєднувалися три основні функціональні 
спрямування: господарське, художньо-мистецьке та ідеологічне. Зраз-
ком подібного була садиба Михайла Павловича Миклашевського 
(1756–1847) – малоросійського та новоросійського губернатора, члена 
Сенату в селі Понурівка Стародубського повіту Чернігівської губернії. 
Він входив до кола української знаті (був одружений з племінницею 
О. Безбородька), а тому був прихильником ідеї політичної автономії 
України, контактував з Новгород-Сіверським патріотичним гуртком. 

Садиба М. П. Миклашевського стала більше відома, коли сенатор 
у 1818 р. пішов у відставку і зайнявся її розбудовою. За проектом ар-
хітектора Дж. Кваренгі був зведений величний будинок, навколо яко-
го посаджено парк у класико-романтичному стилі з алеями, гротами, 
альтанками: алея кохання, Грот зелений, Грот зітхань тощо [2]. 

Вельможа хотів 
наблизити петербурзьке 
життя до Понурівки. І 
це позначалося не лише 
на побуті, а й на захоп-
леннях. Тут була сфор-
мована багата бібліотека 
з 3 тис. томів, цікава ко-
лекція рукописних мате-
ріалів з історії України, 
в тому числі "Історії 
Русів" [3]. 

Господар садиби при-
діляв особливу увагу гос-
подарюванню, процесам 
виробництва, керівництву суконною фабрикою, про що свідчить його 
розвідка "Краткое историческое описание малороссийское Чернигов-
ской губернии Стародубского повета села Паноровки" [4]. 

Крім господарських питань, М. П. Миклашевський цікавився 
також політичними проблемами. 

І все ж найяскравішим прикладом дворянської садиби, яка відпо-
відала найменуванню "гнізда культури", є Качанівка Борзнянського 
повіту Чернігівської губернії. Хоча садиба споруджена у 1742 р., коли 
хутір у секунд-майора М. Коченовського купила Катерина ІІ для губер-
натора Малоросії Петра Рум’янцева-Задунайського, а архітектор 
М. Мосцепанов збудував палац у стилі еклектики з елементами східної 

Садиба Миклашевського у с. Понурівка 
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псевдоготики. Потім садиба переходила в інші руки. А в 1824 р. маєток 
Качанівка з великим парком переходить до Тарновських і стає одним із 
помітних гнізд культури ХІХ ст. на Північному Лівобережжі.  

Першим її власником із цієї родини був Григорій Степанович 
Тарновський (1788–1854), якому садиба перейшла від матері, що 
вдруге вийшла заміж за П. А. Почека, ніжинського повітового мар-
шалка дворянства, статського радника, який був власником багатьох 
земель на Чернігівщині та Київщині. Саме він багато зробив, щоб 
Качанівка перетворилася на гніздо культури. Він перебудував будинок 
у стилі класицизму, добудував господарські приміщення, приділив 
увагу великому парку з озерами, в яких водилося багато риби. В 
ньому з’явилися містки, альтанки, зимовий сад, були впорядковані 
насадження тощо. Добудована була також Георгіївська церква.  

 

 
 

Портрет Г. С. Тарновського. Худ. М. Тарновський 
 
 
Г. С. Тарновський, маючи велику кількість земель та кріпаків, 

так організував виробничий процес, що отримував із землі хороший 
прибуток. Крім цього, він організував у садибі майстерні з виготовлен-
ня меблів, чим прославився майстер Яков, а також вишивання бісе-
ром. Ці вишивки користувалися популярністю і були високо оцінені 
на паризькій виставці [5]. 

І все ж не господарський ужитково-декоративний напрямок зро-
бив Качанівку відомою далеко за межами регіону, хоча при цьому все 
ж слід зауважити, що в середині 1850-х рр. економії Кошари та Кача-
нівки Г. С. Тарновського були занесені до групи зразкових поміщи-
цьких маєтків [6]. Виділяли Качанівку художньо-мистецькі прояви.  
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Г. С. Тарновський 

взимку проживав у  
Санкт-Петурбурзі, вхо-
див до кола представни-
ків мистецтва, зокрема 
і вихідців із Чернігів-
ської та Полтавської 
губерній. Серед них 
були професор-мистец-
твознавець, віце-прези-
дент Санкт-Петурбур-
зької академії мистецтв 
Ф. П. Толстой, конфе-
ренц-секретар Санкт-Петербурзької академії мистецтв, В. І. Григо-
рович із Пирятина, історик і поет М. А. Маркевич із Турівки, брати 
Платон і Нестор Кукольники, перший із яких працював, а другий 
навчався в Гімназії вищих наук кн. Безбородька у Ніжині (Нестор Ку-
кольник на той час був уже відомим письменником), композитор М. 
Глінка, художники Карл Брюллов, Василь Штернберг, поет і худож-
ник Т. Шевченко та багато інших. Цей список розширюється також 
іменами діячів культури, які проживали безпосередньо у Чернігів-
ській та Полтавській губерніях. Чимало їх були гостями Качанівки. 

Композитор 
М. Глінка, який по-
бував у 1838 р. в 
садибі, писав у своїх 
"Записках": "Перше 
враження було на 
користь господаря; 
під’їзди до садиби з 
декількох боків по 
струнким алеям із 
пірамідальних то-
поль, будинок вели-
кий, кам’яний, сто-
яв на підвищенні; 
великий сад, що ве-
лично розкинувся, з 
ставками і віковими 
кленами, дубами і липами велично пестив погляд" [7]. 

Перш ніж потрапити у садибу, гостям необхідно було проїхати 
по проспекту, оточеному трьома рядами підстрижених поетапно дерев. 
Біля церкви дорога повертала до будинку. У глибині вікової липової 
алеї з двома паралельними пішохідними доріжками відкривалась 
панорама головного двоповерхового палацу з колонами та трохи 
приплюснутим куполом зі шпилем. 

Садиба Тарновських у Качанівці

Георгіївська церква у Качанівці
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Перед палацом була кругла площа з квітником, праворуч і 
ліворуч від будинку під прямим кутом прилягали до нього флігелі. 
Поруч стояли приміщення господарського призначення. Все це було 
збудовано в стилі класицизму. 

 

 
 

Зала в палаці Тарновських у Качанівці 
 
 
На нижньому поверсі центральної частини будинку розміщува-

лась велика зала, яку називали "літня". Як згадує М. В. Тарновський, 
вся цементна підлога була декорована тропічними рослинами і залита 
плющем. По кутках великі напівкруглі дивани зі старовинного черво-
ного дерева з різьбленням. Саме тут у літню спеку можна було знайти 
прохолоду. Від зали по обидва боки тяглися житлові кімнати анфіла-
дою з виходом у довгий коридор. У цих кімнатах жили племінники та 
племінниці Г. С. Тарновського. І називали ці кімнати іменами їх 
мешканців. 

У будинку налічувалося близько 80 кімнат. Всі вони виходили 
прямо в сад, а з вікон було видно озера та протилежний високий берег. 

Величний палац по обидва боки садового фасаду закінчувався 
колонадами, в проміжках між якими стояли статуї. Над колонадою – 
тераси верхнього поверху. Від головного входу на верхній поверх вели 
широкі, надзвичайно пологі східці, які були вкриті красивим кили-
мом. Стіни прикрашені старовинною зброєю. 
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Зала у палаці Тарновських (сучасна реставрація) 
 
 
Невеличкий передпокій вів до великої зали, стіни якої були 

прикрашені портретами. Поруч бюсти Тарновських на чолі з заснов-
ником роду Яном Тарновським роботи відомих скульпторів. 

Меблі в залі були у стилі ампір з червоного дерева. Великі дивани 
і крісла прикрашені золотим і срібним різьбленням, а також затягнуті 
прекрасною вишивкою бісером. На білому тлі вишиті квіти, птахи, 
фрукти. Ця робота найтоншим бісером була виконана кріпаками 
Г. С. Тарновського і свідчила про їх велику майстерність. Скільки 
подібних народних творів високого художнього рівня було розкидано 
по дворянських садибах, скільки над ними було пролито сліз і проспі-
вано пісень. Кожна з таких робіт заслуговує на повагу і вічну пам’ять 
їх майстринь. На жаль, багатьох із них не збереглося навіть прізвищ. 

Наліво від зали знаходилась велика парадна їдальня, прикрашена 
красивими рожевими колонами під мармур. Посередині її була велика 
ніша – сцена. Тут за Григорія Степановича домашній оркестр вико-
нував музичні твори. Саме тут прозвучали уривки з опери М. Глінки 
"Руслан і Людмила", над якою композитор працював у садибі. 

Прямо з їдальні двері виходили до бібліотеки та більярдної, із 
неї наліво йшов коридорчик, який вів до кімнати, що мала назву 
"ліхтарик", яка походила від стрілчатих кольорових вікон. Саме тут 
жив художник В. І. Штернберг. Із цієї кімнати йшла галерея до 
зимового саду, куди можна було зійти красивими східцями. 

Із зали направо знаходились дві вітальні. Красиві меблі, різьбле-
ний палісандр, багато чудової бронзи і прекрасних картин свідчили про 
високу художню витонченість і знання мистецтва господарем садиби. 

Із вітальні був хід у кімнату, яка пізніше за В. В. Тарновського 
(молодшого) була перетворена на музей малоросійської старовини. А 
далі йшли нові кімнати. Їх було досить багато. 
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Сад і парк були осо-
бливо чудові у весняний 
час, коли все буяло мо-
лодою зеленню і цвітін-
ням. Повітря було наси-
чене їх ароматом. Великі 
ставки віддзеркалювали у 
своїх водах навколишню 
красу, яку так майстерно 
зобразив художник 
В. Штернберг на своїй 
картині. Якими чудови-
ми були віковічні алеї та 
світленькі альтанки, що 
потопали у зелені. 800-
десятинний парк вигля-
дав казковим [8].  

Ці детальні описи, які залишив М. В. Тарновський і наведені тут 
так широко нами, дають можливість побачити, у яких умовах прожи-
вав господар Качанівки, один із заможних поміщиків в Україні, який 
володів понад 9000 кріпосними та великим капіталом. 

Г. С. Тарновський багато подорожував по Європі і там купував 
картини різних художників. Тому в його картинній галереї були 
твори Б. Теньєра, Д. Тенірса, Б. Деннера, А. Ван-Дейка, а також 
російських художників К. Брюллова, О. Кіпренського, І. Айвазов-
ського, М. Воробйова, О. Іванова, Г. Михайлова та ін. У 1843 р. 
Т. Шевченко привіз із Петербурга Г. С. Тарновському свою картину 
"Катерина" і подарував йому поему "Гайдамаки". Це був перший 
приїзд поета у Качанівку. Познайомившись з господарем садиби 
ближче, у нього склалося негативне враження про нього як поміщика-
самодура, який зневажав своїх кріпаків-музикантів. У повісті "Музи-
кант" в образі Арновського він розкрив характерні його риси: "О, если 
бы я имел великое искусство писать, я бы написал огромную книгу о 
гнусностях, совершающихся в с. Качановке" [9]. Хоча нинішні дослід-
ники стверджують, що Шевченко у цьому образі втілив негативні 
риси, характерні для всіх поміщиків-кріпосників. 

У картинній галереї було декілька творів В. Штернберга, худож-
ника із Санкт-Петербурга, друга Т. Шевченка по Академії мистецтв, 
який влітку часто бував у Качанівці і намалював чимало картин на 
українську тематику. 

Г. С. Тарновський мав хороший оркестр та хор. Коли у 1838 р. у 
Качанівці перебував композитор М. Глінка, який тут писав оперу за 
твором О. Пушкіна "Руслан і Людмила", то качанівські колективи 
були першими виконавцями уривків із опери. Разом з хористами 
сольну партію Руслана виконував Семен Гулак-Артемовський, майбут-
ній відомий оперний співак та автор опери "Запорожець за Дунаєм". 

Руїни у парку Тарновського. Худ. К. Маковський 
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Під час перебування М. Глінки в Качанівці тут гостювали поет 
Віктор Забіла із Борзни, відомий історик, поет Микола Маркович із 
Турівки, господар села Григорівка, нащадок гетьмана в Україні Петро 
Скоропадський, який закінчив пансіон при Московському університе-
ті, був дуже освіченим, розумів архітектуру, добре грав на кларнеті  і 
знався на хорошій музиці [10], художник Василь Штернберг, генерал 
Іван Корбе із Вейсбахівки та ін. Всі вони збиралися в оранжереї, де 
проживав М. Глінка, сюди також приходили учасники оркестру: 
перший скрипаль Палагін, з контрабасом Яков та віолончеліст – і 
грали російські та малоросійські пісні, які виконувалися присутніми, 
займалися зображуванням різних осіб, і в цьому дуже майстерно 
проявляв себе В. Забіла вели дружні бесіди. Бував у садибі і священик 
Михайлівської церкви із села Ольшани Іоанн Персидський, який 
добре грав на гуслях. Деякі почуті мелодії М. Глінка використав у 
своїй опері. 

Таким чином, за 
часів господарювання у  
Качанівці  Г.  С. Тарнов-
ського з 1824 до 1853 рр. 
садиба набула ознак 
"гнізда культури". Роз-
виткові культури сприя-
ли як сам господар, що 
підтримував розвиток 
оркестру, хору, ужитко-
во-декоративного мистец-
тва, так і гості, яких він 
запрошував до садиби: 
художник В. Штернберг 
намалював понад деся-
ток картин на україн-
ську тематику, компо-
зитор М. Глінка у Кача-
нівці написав значну частину музики до опери "Руслан і Людмила", 
яку виконували музиканти місцевого хору та оркестру, а також 
романси на слова В. Забіл "Гуде вітер вельми в полі" та "Не щебечи, 
соловейку", поет Т. Шевченко зі своєю картиною "Катерина" тощо. 

Другий етап розвитку Качанівки як гнізда культури розпочався  
у 1853–1866 рр., коли садиба перейшла у власність Василю Васильо-
вичу Тарновському (старшому) (1810–1866 рр.), який разом з 
М. Гоголем закінчив Гімназію вищих наук кн. Безбородка у Ніжині, а 
потім Московський університет, займався педагогічною діяльністю і 
прославився як представник урядової комісії по Чернігівській губернії 
з улаштування земельних питань після відміни кріпосного права 

Альтанка М. Глінки у Качанівці 
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1861 р. Качанівка належала йому 13 років, і весь цей час садиба 
залишалася гніздом культури, хоча культурне життя проявлялося тут 
дещо по-іншому. 

З господарем садиби підтримували зв’язки діячі культури, які 
проживали на Чернігівщині. 

У 1854 р. у садибі гостювали відомий фольклорист, випускник 
Київського університету Св. Володимира, громадський і культурний 
діяч О. В. Маркович, який повернувся із заслання у справі Кирило-
Мефодіївського товариства і разом зі своєю дружиною – майбутньою 
письменницею Марко Вовчок їздили по Чернігівщині і збирали твори 
усної народної творчості. 

В. В. Тарновський (старший) попросив О. В. Марковича скласти 
статистичний  опис маєтку. 

У серпні 1859 р. в Качанівці знову побував Т. Шевченко і у 
відомий альбом автографів Тарновських записав два рядки із вірша 
"Не кидай матері!" – казали": "І стежечка, де ти ходила, // Колючим 
терном поросла". 

У В. В. Тарновського (старш.) Т. Шевченко бував також у селі 
Потоки у 1854 р., тому поет добре знав нового господаря Качанівки і 
збирався знову поспілкуватися з ним. 1859 р. – це час, коли 
Т. Шевченко повернувся із заслання і ненадовго поїхав в Україну. 

В садибі бували також П. Куліш, Ганна Барвінок та інші діячі 
культури. 

Найяскравіше Качанівка як гніздо культури розквітла, коли її 
господарем став Василь Васильович Тарновський (мол.) (1837–1899), 
який володів садибою після смерті батька у 1866–1898 рр. У цей 
третій період була розгорнута його широка культурна діяльність, яка 
більше пов’язувалася з науково-пошуковим процесом, що проходив у 
70–90-х рр. ХІХ ст. І це відбувалося в час пожвавлення національно-
демократичного руху. 

В. В. Тарновський (мол.) закінчив історико-філологічний 
факультет Університету Св. Володимира у Києві (1857–1862), пере-
бував під впливом проф. В. Б. Антоновича, а також деяких інших 
членів гуртка "хлопоманів", цікавився історією та культурою Украї-
ни. Переїхавши до Качанівки, він почав її упорядковувати: зимовий 
сад, оранжерею, парк, фруктовий сад тощо. Навівши лад у садибі, 
В. В. Тарновський (мол.) почав займатися збиранням різних колекцій 
на історико-культурну тематику. Він підтримував зв’язки з відомими 
вченими-істориками В. Д. Антоновичем, М. І. Костомаровим, О. М. Ла-
заревським та ін., виділив кошти професору М. Ф. Біляшівському на 
проведення експедиції під Каневом на городищі Княжа Гора, 
співпрацював з професором Д. І. Яворницьким під час проведення у 
1887 р. розкопок біля Запоріжжя тощо. Всі розшукані предмети 
поповнювали музейну колекцію Качанівки. 



 
Гнізда культури на Чернігівщині  

 

 69 

В. В. Тарновський (мол.) 
шукав і скуповував різні предмети, 
що торкалися українських старо-
житностей. Так, у каталозі зібрання 
1898 р., підготовленого М. Ф. Біля-
шівським, зазначено 3091 предмет 
живопису та старожитностей, з них 
400 предметів доісторичного часу, 
1728 предметів великокняжого та 
863 – козацького періодів [11]. 

Особливо цінував він колекцію 
козацької старовини, яку постійно 
поповнював. Тут були предмети цер-
ковного ужитку (іконостаси, анало-
гії, церковний посуд, ікони, хрести 
тощо, а з козацького побуту – хору-
гви, шаблі, рушниці, старі луки, 
колчани, стріли, пістолі, сідла, кін-
ська збруя, булави, перначі, вій-
ськові знамена, печатки, посуд  
тощо. 

Важливу частину колекції ста-
новили мальовані олійними фарба-
ми оригінали і копії портретів діячів історичного минулого України 
ХVІІ–ХVІІІ ст.: Костянтина Острозького, Петра Могили, Василя 
Кочубея, Семена Палія, Івана Гонти, Максима Залізняка, всіх україн-
ських гетьманів. Сюди ж слід віднести й оригінальні портрети 
М. Бороховича, В. Дуніна-Борковського, М. Ілляшенка, Іллі та Якова 
Новицьких, Сави Туптала, Івана Черниша, Леонтія, Павла, Юхима 
Полуботків, дружини Семена Палія. В колекцію входили сімейні 
портрети відомих родин Галаганів, Міклашевських, Забіл, Горленків, 
Кочубеїв, Безбородьків і т. п. 

Історична колекція В. В. Тарновського включала в себе більше 
семи тисяч одиниць. Борис Грінченко, описуючи цю колекцію, 
зазначав: "Тарновський зібрав речей козацького періоду стільки, як 
ніхто, а що його речі здебільшого вельми гарні, то ця колекція його є 
величним національним українським скарбом. Історик, поет, маляр, 
скульптор, драматичний артист, схотівши працювати на теми з тих 
часів, не можуть обминути цього музею і знайдуть там надзвичайно 
багатий матеріал задля своєї потреби" [12]. 

Тож не випадково, що колекцією цікавилися вчені-історики 
Д. І. Яворницький, який написав відомі праці, зокрема "Запорожье в 
остатках и преданиях народов", видану за кошти В. В. Тарновського 
(мол.) [13], В. Б. Антонович та В. А. Бец для праці "Исторические 
деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах", а також 
М. М. Аркас для "Истории Украины-Руси". У колекції В. В. Тарнов-
ського (мол.) було чимало різних рукописних та архівних матеріалів. 

В. Тарновський (мол.).
Худ. І. Рєпін
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Зібранням В. В. Тарновського цікавилися не лише вчені, а й ху-
дожники, зокрема брати Костянтин та Володимир Маковські, Лев 
Жемчужников, Микола Ге, Андрій Горонович, Олександр Рогачев-
ський, Микола Бодаревський та ін. 

Декілька тижнів у садибі жили художники І. Ю. Рєпін та його 
учень В. О. Сєров. У цей час І. Ю. Рєпін працював над картиною "За-
порожці пишуть листа турецькому султану". І тут був намальований 
другий варіант картини. Для неї художник знайшов у колекції 
В. В. Тарновського (мол.) стільки різних предметів, що йому не треба 
було й шукати їх у інших місцях. Для декількох із героїв картини 
прототипом став господар садиби. Він послужив об’єктом і для 
зображення в картині "Гетьман". 

У Качанівці І. Рєпін намалював картину "Вечорниці", а також 
численні малюнки.  

В садибі бував і художник Андрій Горонович, який створив два 
портрети молодого В. В. Тарновського (мол.). На одному з них 
господар Качанівки зображений у козацькому старшинському одязі, 
інші у світському. Це одні з кращих портретів як В. В. Тарновського, 
так і робіт художника. 

Тривалий час у садибі проживав і вчив дітей малювання 
художник О. О. Агін (1817–1875), відомий ілюстратор "Мертвих душ" 
М. Гоголя та творів Є. Гребінки. В Качанівці він і був похований. 

Особливе місце серед колекцій В. В. Тарновського займає зібран-
ня матеріалів, пов’язаних з життям і творчістю Т. Г. Шевченка. Він 
придбав понад тисячу одиниць. Саме вони  пізніше склали основу 
державного музею Т. Г. Шевченка у Києві. Тут були рукописи творів 
поета, його листи різним особам, славнозвісний "Щоденник", понад 
два десятки особистих документів письменника, більше 80 листів і 
записів різних осіб про похорони Кобзаря, особисті речі, понад 200 
малюнків, гравюр, літографій, фотографій, бюстів, барельєфів з 
різних портретів Шевченка та на сюжети його творів. В. В. Тарнов-
ський (мол.) також зібрав велику бібліотеку видань творів Шевченка і 
наукових праць про нього. В колекції широко представлена мистецька 
спадщина Шевченка (близько 400 мистецьких творів, серед них 285 
малюнків і картин, два альбоми з півсотнею акварелей, 38 гравюр і 
т. п.). "Для нього було дорогоцінним усе, де стояло ім’я Шевченка, все 
мало велику цінність… – відмічали сучасники. – Хто хоч раз бачив 
Тарновського за роботою, буде згадувати цього тяжко хворого літнього 
чоловіка, цілковито заглибленого в роботу, який розбирав і сортував 
свої "скарби" – вирізки з газет і журналів, що стосувалися пам’яті 
Шевченка" [14]. В. П. Горленко підготував каталог Шевченкіани, який 
був виданий колекціонерами за свої кошти у 1893 р. 

Цікавився нею і художник Г. М. Честахівський (1820–1893). Він 
супроводжував тіло Т. Шевченка із Санкт-Петербурга до Канева, автор 
творів "Селяни біля труни Т. Г. Шевченка", "Труна Т. Г. Шевченка на 
пароплаві в дорозі до Канева" та ін. Останні свої роки проживав у 
Качанівці, там він і похований. 
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В. В. Тарновський чимало зробив і як меценат. Він допомагав 
вченим видати свої праці, а письменникам – твори. 

Велику роль В. В. Тарновський відіграв у збиранні коштів для 
відкриття пам’ятника М. Гоголю у Ніжині у 1881 р., коли він був у 
цьому місті предводителем дворянства. З його ініціативи на частині 
Соборної площі висадили парк, де і встановлено пам’ятник пись-
меннику. 

Він допоміг Ганні Барвінок після смерті її чоловіка П. Куліша 
назбирати грошей для видання творів письменника, відкрити в селі 
Кунашівка його музей. 

Для придбання колекцій було витрачено багато грошей. Не все 
було добре з веденням господарських справ. Коштів не вистачало, і 
В. В. Тарновський (мол.) змушений був у 1898 р. продати садибу в 
Качанівці цукрозаводчику Харитоненку, який через деякий час пере-
дав її своїй дочці Олені, яка вийшла заміж за М. С. Оливу. А всі 
колекції В. В. Тарновський (мол.) подарував Чернігівському земству. 
Їх описав і видав у 1903 р. письменник Б. Грінченко. На основі цих 
колекцій створено Музей старожитностей імені В. В. Тарновського. 
Через рік видатний український 
діяч помер у Києві. 

Після Тарновських Кача-
нівка уже втратила своє значення 
як гніздо культури, хоча там гос-
тювали, а також займались оздоб-
ленням художники О. М. Бенуа, 
М. В. Добужинський, К. С. Петров-
Водкін та ін. 

Щоб визначити історичне 
значення садиби Качанівки, коли 
її власниками була родина Тар-
новських, слід порівняти її з 
іншими, які знаходилися на Ліво-
бережжі України, зокрема з сади-
бою Катерини Миколаївни Скар-
жинської (1854–1932) з родини 
Райзерів на хуторі Круглик, що 
недалеко від Лубен [15]. Її госпо-
дарка теж проводила значну гро-
мадську та благодійну діяльність. 
Вона на хуторі відкрила народну 
школу, бібліотеку (4 тис. томів), 
організувала вечірні читання для 
народу, самодіяльний театр, збирала різний матеріал про Полтав-
щину, фінансувала деякі археологічні розкопки, а тому її добре знали 
в наукових колах, обирали членом різних товариств (Московського 
нумізматичного, Всеросійського товариства любителів природо-

К. М. Скаржинська 
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знавства, антропології та етнографії, була почесним членом Полтав-
ської вченої архівної комісії). 

На основі зібраних матеріалів у 1885 р. створено музей, для 
якого спеціально споруджено двоповерховий будинок. У ньому зібра-
лося 20 тис. експонатів (близько 3 тис. одиниць збережено з археоло-
гії, 5178 од. – з історії, 9533 од. – з етнографії, 3836 од. – природо-
знавства). Серед колекції були унікальні матеріали, які торкалися не 
лише життя на Полтавщині, а й у багатьох інших регіонах та краї-
нах. Тут була цікава колекція античної кераміки, зброї ХVІ–ХІХ ст., 
церковних старожитностей. Тут зберігалися деякі речі та автографи 
Г. Сковороди, О. Суворова, Є. Гребінки, родові документальні збірки 
Леонтовичів, Кир’янових, Ограновичів, Райзерів та ін. 

Тут бували і працювали відомі історики, етнографи, художники 
та інші діячі культури, зокрема В. Б. Антонович, В. П. Горленко, 
Ф. К. Вовк, С. К. Кулжинський, Г. І. Нарбут, Д. І. Яворницький та 
ін. К. М. Скаржинська вела інтенсивне листування. 

Всю цю колекцію Катерина Миколаївна подарувала Лубенському 
земству, яке передало до Полтавського музею, де зберігається і нині. 

Порівнюючи ці дві садиби як гнізда культури, зазначимо, що 
колекції Тарновського мали більше національне спрямування. Саме на 
це вказувалося в статті, присвяченій пам’яті збирача: "Музей малоро-
сійських історичних старожитностей Тарновського – це не пуста заба-
ва збирача рідкісних речей. Це глибоко національна справа, виконана 
Тарновським перед Україною" [16]. Хоча тут слід зауважити, що всі 
колекції В. В. Тарновського були відкриті для невеликої кількості 
людей. Тому це гніздо культури, незважаючи на його велике інтелек-
туально-художнє значення, можна віднести до закритого типу. 

Колекції К. Скаржинської мали загальнопросвітницький харак-
тер і не обмежувалися етнографією Полтавщини. Більше того, музей, 
школа, бібліотека, з читальнею, які передбачалися для народу і знахо-
дилися на території садиби, дають право назвати це гніздо культури 
відкритим. Щомісячно музей на початку 1900-х рр. відвідувало без-
коштовно понад 200 осіб. Музей мав свій статут і значився як  крає-
знавчий науково-освітній осередок, який займався вивченням мину-
лого і сучасного Малоросії, а також Росії та іноземних держав. Були в 
ньому наукові працівники: педагог, дослідник краю, археолог 
Ф. І. Камінський, який підказав ідею створення музею, етнограф 
С. К. Кулжинський та ін. Окремі матеріали музею демонструвалися 
на археологічних з’їздах.  

На території садиби функціонувала столярна, ковальська май-
стерні, сільськогосподарська артіль, діяв аматорський драматичний 
колектив. 

Незважаючи на деяку відмінність садиб у Качанівці і Круглику, 
обидва збирачі робили велику справу, яка йшла на благо України. 
Вони утверджували любов до свого рідного краю і цим залишили 
велику пам’ять про себе. 
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До великих садиб відносилися також помешкання у селах 
Сокиринці та Дігтярі на Полтавщині (нині Прилуцький р-н Чернігів-
ської обл.), які належали родині Галаганів. Вони теж мали ознаки 
"гнізд культури" закритого типу. На Чернігівщині існувало декілька 
садиб, у яких історико-культурні прояви поєднувалися сімейно-родин-
ними зв’язками. Прикладом цього можуть слугувати садиби Волкон-
ських-Кочубеїв у селі Вороньки та Рахманової у Вейсбахівці (нині 
Білорічиця). Як гнізда культури вони не відзначаються широкою 
діяльністю, але протягом свого існування залишили слід у розвитку 
окремих видів мистецтва. 

У селі Вороньки після заслання проживали декабристи Сергій 
Григорович Волконський (1788–1865), його дружина Марія Микола-
ївна (1805–1863) та їх друг Олександр Вікторович Поджіо. Садиба, як 
і село, належала М. А. Кочубею та його дружині Олені Сергіївні, доч-
ці Волконських, а також їх сину Михайлу Миколайовичу Кочубею. У 
Вороньках існував аматорський театр, художньо-виробничі майстерні 
під керівництвом архітектора О.-Е. Ю. Ягна. Тут здобули освіту близь-
ко трьохсот молодих селян з механічного, гончарного та столярного 
профілів [17]. Вироби відзначалися високою майстерністю, про що 
свідчать відзнаки на Всеросійській промисловій виставці 1896 р. 
Власниками садиби утримувалося і початкове народне училище. Крім 
цього, в садибі було добре розвинуте сільське господарство, тварин-
ництво, виробництво олії. За своїм напрямком діяльності садибу Вол-
конських-Кочубеїв можна віднести до гнізд культури відкритого типу. 

Садиба ж Олени Сергіївни Кочубей-Рахманової у Вейсбахівці 
прославилася своїм славнозвісним архітектурним ансамблем, створе-
ним архітектором О.-Е. Ю. Ягном та художником П. Ф. Соколовим, і 
мала закритий характер існування. Хоча за спрямуванням діяльності 
архітектора і художника садибу можна віднести до творчих осередків, 
діяльність власника садиби була менш помітною і в цьому плані. 

На Чернігівщині було багато дворянських садиб, які не відпові-
дали ознакам гнізда культури. Це садиби, у яких проживала дворян-
ська родина і займалася господарськими справами, в основному сіль-
ським господарством чи окремими ремеслами, спілкувалася з сусіда-
ми, але в культурний простір не входила. І таких садиб була 
більшість. Хоча серед них слід виділити і деякі родинні помешкання, 
господарі яких відкривали школи, тобто приділяли увагу освітній 
діяльності сільської молоді, організовували культурні заходи, влашто-
вували театральні вистави, організовували хори. Прикладом подібного 
гнізда можна вважати родову садибу Марковичів у селі Сваркове 
Глухівського повіту, що надане гетьманом І. Скоропадським у 
власність Якову Андрійовичу Марковичу (автору відомого "Щоденни-
ка"), який заснував кінний завод, мав пасіку, винокурню, торгував 
тютюном, відкрив лікарню. У його сина М. Я. Марковича, крім цього,  
була ще й музична капела, а онук О. М. Маркович у 1847 р. відкрив 
парафіяльне училище, побудувавши для цього спеціальне приміщен-
ня. Незважаючи на все перераховане, садиба Марковичів у селі 
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Сваркове не вийшла за межі родових помешкань і не мала визначених 
ознак "гнізда культури". 

У ХІХ ст. деякі садиби для сусідніх Чернігівської, Полтавської, 
Київської губерній служили об’єднуючим центром для представників 
дворянства за інтересами та вподобаннями. Так, садиба Тетяни Гнатів-
ни Волховської (1763–1853) у с. Мойсівка об’єднувала господарів 
садиб ближнього регіону, зокрема Линовиці, Качанівки, Вейсбахівки, 
Березової Рудки, Сокиринців, Дігтярів, Убіжища та ін. До Т. Г. Вол-
ховської, яка двічі на рік давала бали (з приводу іменин покійного 
чоловіка (29–30 червня) та на новий рік), приїжджало багато гостей з 
родин Закревських, де Бальменів, з якими вона була у родинних 
зв’язках, Тарновських, Вишневських, Галаганів, Рєпніних, Селе-
цьких, Капністів тощо. 

 

 
 

Палац Т. Волховської у с. Мойсівка 
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Це була садиба, яка 
сформувалася у 70–90-х рр. 
ХVІІІ ст. і складалася з 
великої будівлі, господарсь-
ких приміщень, парку із 
статуями, водограями, аль-
танками, гротами, що мали 
специфічні назви: "Храм ко-
хання", "Грот Діани", "Схо-
вище пастушок" та ін. [18]. 

Кімнати будинку, за 
свідченням поета О. С. Афа-
насьєва-Чужбинського, бу-
ли гарно мебльовані старо-
винними шафами, стіль-
цями, столами, кріслами, 
квітами, шторами, люст-
рами – "все це при освітленні і найновіших костюмах, під звуки 
музики мало надзвичайно цікавий вигляд" [19]. 

На бали Т. Г. Волховська, хоча і була вся в боргах, витрачала ве-
ликі кошти. В останні роки вона вже погано розрізняла гостей, але 
продовжувала своїми балами приносити їм радість спілкування, від-
чуття свята. На вечори за-
любки їздили не лише сусі-
ди-поміщики, серед яких 
було чимало освічених, з 
передовими поглядами дво-
рян, а й відомі діячі куль-
тури. Тож не випадково, 
що 29 червня 1843 р. сюди 
приїхав із Пирятина Євген 
Гребінка разом з Тарасом 
Шевченком. Тут відбулася 
зустріч Тараса Григоровича 
з поетом, майбутнім доб-
рим приятелем, автором 
вірша-послання до Шев-
ченка Олександром Афа-
насьєвим-Чужбинським з 
Іржавця, художником і 
прозаїком, першим ілю-
стратором рукописного "Кобзаря", офіцером Яковом де Бальменом, 
який під час військової сутички загинув на Кавказі і якому поет 
присвятив свою поему "Кавказ" з Линовиці, з сином відомого 
письменника, автора комедії "Ябеда" В. В. Капніста, Олександром, 
підполковником у відставці, миргородським повітовим, маршалом, 

Парк у с. Мойсівка 

Бал у садибі Т. Волховської. 
Худ. Я. де Бальмен 
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відомим освітянським діячем з Обухівки, членами родини Закрев-
ських: Софією Олександрівною, її братами Віктором та Платоном і 
дружиною останнього Галиною Іванівною з Березової Рудки, де згодом 
побував поет і намалював їх портрети, членами відомої родини 
Рєпніних з Яготина та ін. Ці перші знайомства Шевченка з гостями 
Мойсівки закріпилися надовго. 

Господиня садиби в Мойсівці Т. Г. Волховська виступила разом 
зі своїми гостями не стільки творцем культурних здобутків, скільки 
єднальною ланкою для зміцнення відносин між тими, хто приїздив на 
ці зібрання. Тут проходили знайомства, які мали своє продовження 
вже в інших садибах. Тут зацікавлені особи вирішували різні 
питання, в тому числі і соціально-громадські. Не випадково, що 
активний учасник цих зібрань Віктор Олексійович Закревський, який 
очолював таємне товариство "мочемордів", так зацікавив Т. Шев-
ченка, що поет після Мойсівки відвідав Березову Рудку. 

Садиба Т. Г. Волховської у Мойсівці не стала гніздом культури в 
її офіційному визначенні, бо тут була відсутня робота культурного 
спрямування поза днями балів. Щорічні бали були визначальними в 
існуванні цієї садиби. І все ж у ці дні тут загорався вогник, біля якого 
збиралися діячі культури, кипіло життя, зміст якого створювали 
гості, але душею цього середовища все ж залишалася Т. Г. Волхов-
ська, після смерті якої згас і цей вогник. 

На Чернігівщині було чимало садиб представників творчої 
інтелігенції. Це були значно скромніші будівлі, зникли такі елементи, 
як парки з їх традиційним оформленням, відповідні водоймища тощо. 
Замість парків будинок оточував сад, у якому знаходилася пасіка, а 
неподалік міг існувати ставок. Тому садиба мала досить скромний 
вигляд. Господар займався побічно і сільським господарством, але 
основним об’єктом його діяльності була творча робота. 

Так, маєток Василя Павловича Горленка (1853–1907), письмен-
ника й етнографа, мав такий вигляд: "Поза вітряками, поза старою 
церквою розпочиналася майже вся вирубана довга старовинна топо-
лина алея. Вона вела до великого, зарослого травою, лопухами, кро-
пивою подвір’я… Ліворуч – низький продовгуватий, старий облупле-
ний будиночок та якісь дві повітки… поза ним негусто ростуть старі 
дерева колишнього парку, а нижче – зарослий очеретом і осокою, 
затягнутий ряскою став…" [20]. 

Якщо у цій садибі збереглися лише окремі деталі маєтку мину-
лого, то відомий освітянський діяч і письменник Павло Павлович 
Білецький-Носенко створював садибу власними руками на болотисто-
му ґрунті поселення Лапинці під Прилуками. Він осушив землю, 
нарив канали і посадив дерева, збудував будинок і відкрив приватний 
пансіон для дворянських дітей і займався вихованням та навчанням 
юнаків. 

У другій половині ХІХ ст. на Чернігівщині стала відомою Мотро-
нівка (Борзнянський повіт), що біля села Оленівка. Спочатку садиба 
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М. В. Білозерського, який походив із козацько-старшинського роду, 
складалася з будинку типу сільської хати на дві половини, вкритого 
соломою, господарських приміщень та саду. Саме тут народилися 
відомі громадсько-культурні діячі України брати Василь та Микола 
Білозерські і їх сестра Олександра (Ганна Барвінок). 

Завдяки братам, які 
навчалися  в Київському 
університеті Св. Володи-
мира і були пов’язані з 
Кирило-Мефодіївським 
товариством та його чле-
нами Пантелеймоном 
Кулішем і Тарасом Шев-
ченком, садиба стала 
відомою. 

22 січня 1847 р. на 
хуторі відбулося весілля 
Пантелеймона Куліша та 
Олександри Білозер-
ської. На весіллі бояри-
ном був Тарас Шевченко. 
Запрошення поета на це 
свято П. Куліш оцінював по-своєму: "Я старався виразити йому 
всебічну повагу, щоб показати малоросійським панам, що не чини і 
багатства, а особисті достойності я ціную" [21]. 

Шевченка на хуторі полюбили. "Мою матір, – згадував М. Біло-
зерський, – особливо чарував Шевченко своїм співом; ходить, бувало, 
по залі, заклавши руки назад, нахиливши вниз думну голову; шия 
зав’язана шарфом, вираз обличчя смутний, голос тихий і тонкий; 
мати, бувало, плаче від його пісень" [22]. 

 

             
 

Олександра та Пантелеймон Куліші 
 

Кулішева хата на хуторі Мотронівка
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На весіллі поет був у гарному на-

строї, багато жартував. Згадував він і 
епізод, коли він разом з нареченою спі-
вали пісню "Ой, зійди, зійди, ти зіронь-
ко та надвечірня". "Эта меланхоли-
ческая песня, – записав Шевченко у 
своєму "Щоденнику", – напоминала мне 
тот вечер, когда я и молодая жена Кули-
ша пели в два голоса эту очаровательную 
песню. Это было на другой день после их  
свадьбы, в роковом 1847 году" [23]. Це 
був рік, коли поета і його друзів П. Ку-
ліша, В. Білозерського та інших заареш-
тували за участь у Кирило-Мефоді-
ївському братстві і відправили деяких на 
заслання, а Шевченка віддали в солдати.  

Садибу неодноразово відвідував як 
родич поет Віктор Забіла, який проживав 
на хуторі Кукуріківщина під Борзною, де  
бував і Т. Шевченко. На все життя він 
закохався у сестру Олександри Білозер-
ської Надію. Одружитись їм не дозволив 
її батько. 

Садиба у Мотронівці (після 1885 р. – 
"Ганнина пустинь", а після 1893 р. – 
"Кулішівка") стала більш відомою як 
гніздо культури, коли сюди переселився у 
1883 р. Пантелеймон Олександрович 
Куліш. Це був останній період його твор-
чості. Після декількох намірів осісти в 
якійсь місцевості в Україні, які не 
увінчалися успіхом, П. Куліш почав ви-
купляти частки садиби у Мотронівці, які 
не належали О. М. Білозерській-Куліш, і 
тут, нарешті, віднайшов спокій. 

Спочатку П. Куліш і О. М. Білозер-
ська-Куліш, яка була вже відома як 
письменниця Ганна Барвінок, оселилися у 
великій батьківській хаті на 10 кімнат. 
Проте у 1885 р. сталася пожежа, згоріла 
майже вся бібліотека та значна частина 
рукописів, і П. Куліш збудував нову неве-
лику хату із солом’яною стріхою [24].   

 
 

Василь Білозерський 

Пантелеймон Куліш 
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В одному із листів О. М. Білозерська-Куліш писала: "… у нас 
тепер рай. Соловьев сосчитать невозможно. Сад в цвету, сирень, 
клубника, нарциссы, ландыш, черемуха, все, все издает благоухание, 
окна все  выставлены и растворены – везде здорово, хорошо, только 
недостаток людей. Двор зелен, вычищен, коляска с осени обновлена, 
только скот не продан, это беда, без грошей" [25]. 

Життя подружжя Кулішів було наближено до побуту простих 
людей. Пантелеймон Олександрович і Олександра Михайлівна самі 
багато працювали в полі, саду, по господарству. Листи Ганни 
Барвінок рясніють деталями побутового життя. "Начались жнива, 
сено убираем! Часто приходится и дорогих своїх гостей оставлять 
одних, и обедаем не всегда в урочный час,  и обед, кое-как наскоро 
сколоченный, много скота, коней, свиней. У нас так, как в Ноевом 
ковчеге, все есть" [26]. 

І все ж садиба Кулішів не перетворилася на звичайнісіньке 
поселення, бо культурна діяльність господарів піднімала її до зна-
чення гнізда культури. Відрізняючись від раніше описаних нами 
дворянських садиб за зовнішніми ознаками, вона все ж тяжіє до них 
своєю духовністю. 

Основною причиною переїзду П. Куліша в сільську місцевість 
був конфлікт із петербурзьким оточенням, з царською політикою при-
гноблення українського народу, прагнення письменника докорінно 
змінити форму життєдіяльності. 

В садибі П. Куліш і Ганна Барвінок багато працювали не лише 
фізично, а й інтелектуально. Письменник тут підготував поетичну 
збірку "Дзвін" (1893), про яку І. Франко сказав: вірші "сміло можемо 
і з погляду на форму, і з погляду на мову і на зміст зачислити до 
перлів нашої поезії… від часів Шевченка поезія українська не промов-
ляла такою чудовою, енергійною мовою, яку отсе на старості літ від-
найшов Куліш" [27]. Тут він також написав драму "Магомет і Хадіза" 
(1883), "Маруся Богуславка" (1885), поему "Куліш у пеклі" (1890–
1896), "Грицько Сковорода" (90-ті рр.), низку ліро-епічних поем, п’єси 
"Байда, князь Вишневецький. Драма (1553–1564)" (1884), "Цар Нали-
вай" (1596)" і "Петро Сагайдачний  (1621)" (обидві – 1900) та ін. 

В останні роки П. Куліш займався перекладом Біблії на україн-
ську мову та творів О. Пушкіна, А. Фета, І. Нікітіна, О. Кольцова, 
О. Толстого, Д. Минаєва, а також У. Шекспіра, А. Міцкевича, 
Г. Гейне, Дж. Байрона. 

Працювала над своїми творами в етнографічно-побутовому плані 
і дружина П. Куліша Ганна Барвінок. Привернули увагу читачів її 
оповідання "П’яниця" (1887), "Жіноче бідування" (1887), "Пере-
могла" (1887), "Русалка" (1888), "Батькова помилка" (1902), "Поло-
винщик" (1888), "Молодича боротьба" (1889) та ін. "Боже, який хоро-
ший у Олександри Михайлівни "П’яниця". Мені нічого не западало в 
душу з народних оповідань так, як "П’яниця", – говорив Б. Грін-
ченко. 
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У кожного з письменників був свій робочий стіл, за яким вони 
зосереджено писали свої твори. 

У садибі бували різні представники української інтелігенції. Це 
були члени родини Білозерських – діти братів і сестер Ганни Барві-
нок, яка була для багатьох із них хрещеною. Тут, зокрема, формува-
лися як письменниці під впливом та за підтримки П. Куліша і Ганни 
Барвінок Надія Матвіївна Кибальчич, дочка фольклориста М. Симо-
нова-Номиса, що друкувала свої твори під псевдонімом Наталка Пол-
тавка, автор п’єси "Катря Чайківна", її дочка Надія Костянтинівна 
Кибальчич, авторка оповідань і поетичних творів. 

Кулішів відвідували Іван Пулюй, щирий друг, учений, перекла-
дач, який згадував: "Я гостював у Кулішів кілька неділь. Дні бігли 
незамітно. Вечорами віддихали ми утрьох в саду і розмовляли часто 
про науки природні. Найбільше інтересувала астрономія… Які почу-
вання будились у душі Куліша, що дуже любив природу, висказав він 
у гарнім вірші "Молитва на спомин зоряної ночі на Вкраїні" [28]. Цей 
вірш П. Куліш присвятив І. Пулюю. А розповіді вченого про місяць, 
зорі, сонце знайшли відбиток в оповіданні Ганни Барвінок "Русалка". 
Після смерті П. Куліша, завдяки І. Пулюю, побачила світ Біблія в 
українському перекладі. 

У 1889 р. у гостях у подружжя Кулішів побував їх добрий зна-
йомий Михайло Лободовський, видавець, перекладач, який високо 
оцінював твори обох письменників. 

Відвідував садибу у 1890 р. і відомий український письменник 
Олександр Кониський разом зі своїм другом Василем Вовком-Карачев-
ським, громадським діячем та лікарем. У своїй статті О. Кониський 
розповів про ці відвідини: "Хутір Кулішів невеликий, усієї землі при 
ньому 120 десятин, та що за прехороший хутір той! Сад, хоч вже й 
немолодий, та гарний. Ходячи по обіді по саду і по гаям, Пантелеймон 
Олександрович вказав нам на одній деревині вирізаної їм ще в 1845 
році "всевидяще око" на спомин того, що з того дубу вперше вийшла 
до його теперішня українська краса. І от трохи ще не півсотні літ 
живуть люде в парі… 

Отут Куліші і доживають. Бачиш тут убожество, нужду, а 
душею чуєш спокій, згоду і привітність господарів, найпаче Олексан-
дри Михайлівни… Працює вона пером, і її останні оповідання дишуть 
такими ж весняними пахощами, якими віяли і ті оповідання, що були 
надруковані літ 30 назад. Славна така старість. Завидна…" [29]. 

Письменниця Любов Яновська теж відвідувала садибу, ділилася 
творчими планами. 

Куліші вели жваве листування з письменниками, діячами куль-
тури, зокрема видавцями журналів, серед них Михайло Павлик, 
Наталя Кобринська, Борис Грінченко, Іван Пулюй, О. Кониський 
тощо. 
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2 лютого 1897 р. П. Куліш пішов із життя. Його поховали у 
Мотронівському саду. Пізніше поруч з ним з’являться могили Василя 
Білозерського та Ганни Барвінок. 

Після смерті П. Куліша садиба в Мотронівці ще деякий час зали-
шалася помітним гніздом культури завдяки Олександрі Михайлівні, з 
якою продовжували спілкуватися члени великої родини Білозерських 
по лінії Михайла Васильовича та Данила Васильовича Білозерських, у 
яких було чимало дітей та внуків [30]. Ганна Барвінок все робила, 
щоб увіковічити пам’ять свого чоловіка, якого в листах називала "моя 
дружина". Збирала кошти, звертаючись до меценатів, видавців, щоб 
опублікувати твори П. Куліша. Вона спілкувалася з Василем Тарнов-
ським (мол.), громадським діячем із Чернігова Іллею Шрагом, вченим 
і перекладачем Іваном Пулюєм, композитором М. Лисенком, письмен-
никами М. Старицьким, Миколою Чернявським, Михайлом Коцюбин-
ським, Борисом Грінченком, Михайлом Павликом, Андрієм Шелухі-
ним, Сергієм Єфремовим, істориком Іваном Каманіним. Переважна 
більшість листів була пов’язана з друкуванням творів П. Куліша. 
Знайомство з Михайлом Кочубеєм, онуком декабристів Сергія та Марії 
Волконських, сприяло відкриттю музею П. Куліша. Щоб назбирати 
кошти для видання творів П. Куліша, Олександра Михайлівна 
продала садибу. 

Лише в квітні 90-х рр. ХХ ст. садиба П. Куліша, Ганни Барвінок 
та Білозерських була відновлена. За фотографіями та спогадами 
збудували два будинки та інші приміщення, альтанку, розчистили 
ставок, посадили сад, насадили кущі, квіти, про які розповідала 
О. Куліш у своїх листах. Тут відкрили меморіально-літературний 
музей-садибу Кулішів. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що Мотронівка як 
гніздо культури відноситься до тих творчих садиб діячів художньої 
культури, у яких переважало інтелектуальне життя, творцями якого 
були Пантелеймон Куліш та Олександра Білозерська-Куліш (Ганна 
Барвінок). 

Через опозиційні погляди та розлад із суспільним середовищем 
переїхав в Україну видатний художник Микола Миколайович Ге 
(1831–1894) і оселився на хуторі Іванівський Борзнянського повіту 
(нині село Шевченко Бахмацького району). Тут він проживав з 
1876 р. і до самої смерті у 1894 р. 

На відміну від П. Куліша, Микола Ге не лише багато працював, 
а й спілкувався з багатьма художниками та іншими діячами куль-
тури, брав участь у виставках, відвідував своїх знайомих, тобто вів 
активне суспільно-творче життя. 

М. Ге був пов’язаний з українською землею як через рідню (бо з 
боку бабусі та матері мав українське коріння) [31], так і вихованням. І 
хоча він був правнуком французького емігранта, українське середо-
вище відіграло велику роль у його формуванні як особистості. 
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Народився М. Ге у містечку Воронежі 
Чернігівської губернії, зростав серед прос-
тих дворових українських селян, а потім 
жив у Києві та на Поділлі у селі Попе-
люхи. Закінчив Київську першу чоловічу 
гімназію, де загальну і російську історію 
читав М. Костомаров, з яким довгі роки 
підтримував творчі і життєві зв’язки. Од-
ружився з Ганною Забілою з Чернігівщини, 
завершивши навчання в Санкт-Петербур-
зькій академії мистецтв. Проживаючи в 
Італії під час проходження практики, під-
тримував зв’язки з українцями. 

Саме тому вибір для проживання 
хутора в Україні не був випадковим. 
Купивши у тестя в 1875 р. хутір Іванів-
ський, М. Ге одразу збудував тут дім, 
який би був придатний не лише для 
проживання великої сім’ї, а й для роботи. 
Спорудженню майстерні М. Ге приділяв 
особливу увагу. 

М. Теплов, учень художника, залишив детальний опис садиби 
М. Ге: "Хутір, в якому проживав Микола Миколайович, розташова-
ний у 5 верстах від станції Плиски… Будинок та господарські будівлі 
потопали у зелені велетенських каролінських тополь, берез і верб, 
посаджених на березі ставка. Будинок мав дуже своєрідну форму. Він 
був дерев’яний, обкладений зовні цеглою. Всередині він був відшту-
катурений, і майже всі кімнати були пофарбовані якоюсь коричневою 
фарбою, тон якої Ге дуже любив… У будинку було шість кімнат. 
Обстановка була найпростіша, і головною прикрасою кімнат були 
предмети, а в майстерні – картини. У так званій вітальні … на стінах 
висіли великі портрети письменників: Салтикова, Тургенєва, Герцена, 
Некрасова і Пипіна. В їдальні стояв розкладний дубовий стіл петров-
ського часу, біля столу стояло плетене крісло, в якому любив сидіти 
Микола Миколайович, і декілька стільців з високими спинками. На 
стінах в їдальні висіли портрети синів його: Миколи Миколайовича і 
Петра Миколайовича, батька Ге і батька дружини його, великий 
портрет дружини з дітьми, портрет самого Ге, написаний Рєпніним. 

У майстерні займала майже всю стіну  картина "Вісники воскре-
сіння", напроти неї стояла біля стіни картина "Христос в Гефсиман-
ському саду", біля стіни стояла знищена пізніше картина його "Ми-
лосердя"… На мольберті стояло розпочате "Розп’яття", і по кутках 
були розміщені намальовані Ге в Італії дуже цікаві пейзажі…" [32]. 

 

Микола Ге 
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В кінці 1876 р. М. Ге назавжди залишив Петербург (приїздив 
лише для участі у пересувних виставках для демонстрації своїх 
картин). На хуторі він жив як простий селянин: орав землю, сіяв 
жито, пшеницю, ячмінь, просо, розводив різну птицю та тварин, мав 
гарну пасіку, їздив на ярмарки продавати зібраний урожай та мед. 
15 червня 1880 р. М. Ге писав дружині меншого сина Катерині Ге: 
"… жодної хвилини не було вільної. Господарство і два ярмарки, 
кожен по два дні і дві ночі, без відпочинку. Але серце моє хазяйське 
радіє: і продав я добре, і купив, що потрібно" [33]. 

У 1877 р. М. Ге обрали гласним Чернігівського земства на три 
роки. І художник систематично їздив на збори, брав участь у 
обговоренні різних питань. У М. Ге розширилося коло знайомств, 
зокрема з відомим земським діячем І. Петрункевичем. 

М. Ге брав активну участь у акції відкриття пам’ятника М. Гого-
лю в Ніжині у 1881 р. Для збирання грошей він сприяв влаштуванню 
у місті виставки зі своїх творів та картин із колекції В. Тарновського 
та Г. Галагана. 

Слід підкреслити, що під час проживання в Україні М. Ге спіл-
кувався з відомими діячами українського походження: Парамоном 
Забілою, Іваном Білозерським, Іваном Скоропадським, Миколою Му-
рашком, Іваном Петрункевичем, Олександром Русовим, Володимиром 
Антоновичем, Миколою Костомаровим, Миколою Лисенком, Федором 
Міщенком, Миколою Терещенком, Василем і Яковом Тарновськими 
та ін. 

На хуторі у М. Ге бували художники І. Ю. Рєпін (1880), 
В. Сєров (1880), засновник Третьяковської галереї П. М. Третьяков, 
письменник Л. М. Толстой (1884), з якими художник підтримував 
тісні зв’язки. У Л. М. Толстого М. Ге гостював у Ясній Поляні і 
намалював декілька його портретів. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. на хуторі неодноразово бував і 
працював художник М. О. Врубель, який був одружений з племін-
ницею Ганни Петрівни, дружини М. Ге, Надією Іванівною Забілою-
Врубель, відомою співачкою, що уславилась виконанням провідних 
партій в операх М. Римського-Корсакова. 

М. Ге багато працював на хуторі як художник. Тут були створені 
такі складні картини на біблійську тематику, з глибоким філософ-
ським змістом: "Вихід Христа з учнями у Гефсиманський сад" (1889), 
"Що є істина?" (1890), "Совість" (1891), "Суд синедріону" (1892), 
"Голгофа" (1893), "Розп’яття" (1894). В цей період він намалював 
"Автопортрет" (1892), а також значну кількість портретів діячів 
культури та знайомих. 

Особливе місце у спадщині художника належить полотнам на 
українську тематику: "Дівчина-українка. Портрет А. Г. Слюсаренко" 
(1875), "Старий селянин" (80-ті рр.), "Хлопчик-українець" (1-ша пол. 
90-х рр.), "Світанок. Хутір Іванівський", "Сутінки. Україна" (обидва 
етюди в 90-ті рр. ХХ ст.). 



 
Гнізда культури на Чернігівщині  

 

 85 

 

 
 

Таємна вечеря. Худ. М. Ге 
 
 
Садиба М. Ге як гніздо культури відрізнялася від інших 

подібних садиб діячів художньої творчості тим, що тут митець 
займався і навчанням своїх учнів. 
М. Ге був у близьких творчих від-
носинах зі школою малювання, яку 
відкрив у 1876 р. в Києві М. Му-
рашко, відомий український ху-
дожник. М. Ге там неодноразово 
бував, виступав з  лекціями. 

Проте найголовніше було те, 
що значна частина учнів у 1883–
1894 рр проходила на хуторі своє-
рідну практику, проживаючи там і 
спостерігаючи за процесом роботи 
М. Ге над створенням картини. До 
кола цих молодих художників на-
лежать С. Костенко, В. Замирайло, 
О. Куренний, Г. Бурданов, С. Яре-
мич, Л. Ковальський, І. Пархо-
менко, Т. Шинкаренко, М. Теплов, 
Є. Кузьмін. 

 

Дівчина-українка. Худ. М. Ге 
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Учні М. Ге спостерігали, як художник використовував світло, 
створював відповідну обстановку для роботи над картиною. Так, під 
час малювання полотна "Розп’яття" художник, за спогадами Олек-
сандра Куренного, у великій майстерні з широким венеціанським 
вікном, яке виходило на захід, створював напівтемряву, влаштовував 
систему дзеркал дрібного калібру (8х8 вершків), які були вставлені в 
палітру рами вікна [34]. 

Для того щоб чіткіше 
побачити стан людини, яку 
розпинають, М. Ге, працю-
ючи у 1887–1888 рр. над 
картиною "Розп’яття", по-
ставив посеред майстерні ве-
ликий хрест, який нагаду-
вав букву "Т", і на ньому 
часто "розпинав" своїх учнів 
Степана Яремича та Олекса-
ндра Куренного, свого сина 
Миколу, родича Г. Рубана. 

Племінник художника 
Г. Ге згадував, як митець 
прив’язував рушником Г. Ру-
бана за руки так, що його 

тіло висіло над підлогою, а потім 
ходив по кімнаті, чекаючи чогось 
тривалий час. Це продовжувалось 
доти, поки зовсім виснажений 
натурник зі слізьми не почав благати 
майстра припинити знущання. Після 
цього М. Ге брався за роботу [35]. А 
учень С. Яремич підтверджував, що 
позувати було "свого роду великим 
подвигом" і вкрай виснажливо. 
"Більше трьох хвилин висіти було 
неможливо" [36]. 

Сам М. Ге так характеризував 
цей процес з С. Яремичем у листі до 
Л. Толстого: "Бог послав мені доро-
гого друга, молоду людину, яка з 
цілковитою відданістю мені служить 
і буквально висить, коли потрібно. І 
цього разу було вкотре доведено 
істину, що творча думка йде вперед і 
керує натурою. Якби я не створював 
наперед, мій друг не міг би приймати 

Розп’яття. Худ. М. Ге. 1892 

Розп’яття. Худ. М. Ге 1894
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тих поз, яких я вимагав, а побачивши намальовану фігуру він 
передавав її з вражаючою точністю" [37]. 

Це була велика школа для молодих художників, які входили в 
сам процес художнього мислення та відтворення його на полотні. 

В процесі роботи над образом Христа виникла проблема його 
зовнішнього зображення. І учні спостерігали над тим, як створював 
цей образ художник, маючи відмінне від канонічних зображень 
Спасителя уявлення. С. Яремич був свідком розмови М. Ге з племін-
ницею, яка, розглядаючи зображення Христа на картині "Що є 
істина?", запитала, чому він на картині "некрасивий". Художник 
відповів: "Красивого тут не потрібно. Навіть краще, що він некра-
сивий. Вдосталь уже й так зловживати цим, і це, нарешті, зробилось 
неможливим. Красивий. А чи знаєш ти, що красивої людини немає, є 
тільки красивий кінь, собака, свиня! Людина може бути розумною, 
доброю… не можна писати "красивого" Христа після того, як спалені 
чи вбиті десятки тисяч Христів, Гусів, Бруно. Мені не важливо знати, 
яке було обличчя у них. Важливо те, що їх спалили чи вбили, як 
розбійників. А в цьому випадку, хай навіть найпотворніша людина 
зовні, вона все-таки безмежно прекрасна" [38]. 

М. Ге давав можливість своїм учням мислити всебічно, відхо-
дити від натури, по-філософськи проникати в образ. Сергій Костенко 
почав працювати над картиною за 
сюжетом трагедії Й. Гете "Фауст". 
Молодий художник зобразив Фаус-
та і Маргариту в саду. Мефісто-
фель був відсутній на картині. 
М. Ге, розмірковуючи над цим 
сюжетом, зауважив, що "особливе 
зображення Мефістофеля для ху-
дожника не становить інтересу: 
треба так зобразити Фауста, щоб у 
ньому був і Мефістофель, тому що 
Фауст і Мефістофель – це, по суті, 
одна і та сама особа; це дві людські 
сторони, що їх кожен у собі має. Я 
не знаю, наскільки це вірно і чи 
належить така думка особисто 
Гете, чи вона є і в літературі. 
Говорилося багато" [39]. 

Ці роздуми М. Ге дали моло-
дому художникові матеріал для 
роздумів, для визначення своєї 
особистої концепції образу. І, як 
свідчить М. Мурашко, С. Костенко 
"вклав усього себе в своє дітище, і 
в 1892 році картина з’явилася на 
виставці" [40]. 

Що є істина? Худ. М. Ге 
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Учні М. Ге взяли в учителя багато нового, спостерігаючи над 
процесом малювання, яке уже на той час мало такі специфічні 
особливості, які стали помітними пізніше у митців, що звернулися до 
модерну, якого ще в російському та українському живописі у цей час 
не було. І це підтверджує Сергій Яремич у одному з листів до свого 
вчителя М. Ге: "Цей художник і наш спільний друг у міру того, як я 
все більше і більше поглиблююся у вивчення французького мистецтва 
й мистецтва взагалі, знову отримує в моїх очах вищої й вищої 
цінності, я не говорю вже про те, наскільки ми зобов’язані йому своїм 
розвитком" [41]. 

Перебування учнів у садибі М. Ге, їх спілкування з митцем мало 
величезне значення як у їх подальшій творчій долі, в пошуках свого 
місця у мистецтві, так і в особистому світосприйманні самого досить 
складного життя. І слова вчителя, які звучали не так часто, але які 
западали в душу, служили орієнтиром у подальшому. "Ви молоді, 
прекрасні, тільки починаєте життя, – говорив він. – Не приглушуйте 
в собі те, що вам Бог поклав у душу, і, розширюючи коло знань, 
підніміть рівень на ту висоту, на якій стоять великі вчителі людства. 
Хай ця велика ідея всього істинного, прекрасного, доброго пройде в 
найдрібніші подробиці Вашого життя й освітить її Божественним сві-
том. Тоді не буде ні розчарування, ні сум’яття, ні випадкового – буде 
або велике щастя, або велике горе – дві долі розумних істот" [42]. 

Як бачимо, життя в садибі М. Ге залежало від світоглядної пози-
ції художника, яка вилилась у свободу, чи це торкалося господарю-
вання, дотримання домашніх звичок, традицій, чи його творчості. Він 
продовжував відстоювати своє, незважаючи на те, що більшість кар-
тин на релігійну тематику не була сприйнята суспільством та церк-
вою.  У своїх пошуках він не залежав ні від кого й утверджував своє 
бачення розвитку мистецтва. 

Життя в садибі мало творчий характер. Учні спостерігали за 
самим процесом творення художніх образів. І в цьому була відкри-
тість садибного життя, хоча це було приватне помешкання закритого 
типу. Тут бували лише близькі люди з кола творчої інтелігенції, роди-
чів, сусідів та простих селян, які спілкувалися з господарських 
питань. 

Переважна більшість розглянутих нами садиб як гнізд культури 
закритого чи відкритого типу знаходилась на хуторах чи окраїнах 
населених пунктів. На початку ХХ ст. з’явилися подібні садиби у 
містах. У цьому випадку вони теж знаходилися на території, не пере-
населеній жителями. До таких гнізд культури можна віднести садиби 
відомого письменника кін. ХІХ – поч. ХХ ст. М. Коцюбинського у 
Чернігові та першої народної артистки Республіки, корифея україн-
ського національного театру М. Заньковецької у Ніжині. Ці садиби за 
своєю творчою спрямованістю близькі до того, що відбувалося у 
помешканні М. Ге. 

М. Коцюбинський з родиною переїхав до Чернігова у 1898 р., 
купив, залізши у борги, собі будинок на південній околиці міста біля 
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яру. Посадив сад, мав невеликий город і, щоб заробляти гроші на під-
тримку сім’ї, служив у статистичному бюро земства. У вільні години 
займався творчістю. 

У садибі бували близькі друзі дітей, які були в колі револю-
ційних інтересів. Старший син Юрій Коцюбинський присвятив своє 
життя революції, менший Роман – теж брав участь у громадському 
житті, дочка Оксана і її чоловік В. Примаков – активні діячі рево-
люційно-громадянського руху на поч. ХХ ст. 

Формування молоді в родині Коцюбинських було пов’язане не 
лише з самим революційним часом, а й сімейними традиціями, бо 
М. Коцюбинський та його дружина Віра Устимівна – це активні діячі 
національного руху початку ХХ ст. Ідеї протесту проти царського 
самодержавства, поневолення українського народу були у свідомості 
всієї родини. Хоча все це мало більш закритий характер, і зібрання 
молоді відбувалося переважно за межами садиби. 

 

 
 

М. Коцюбинський з дружиною Вірою Устимівною 
 
 
Більш відкритий характер мали творчі зв’язки, коли у понеді-

лок, а потім по суботах у будинку М. Коцюбинського за великим 
столом збиралися представники художньої інтелігенції міста та діячі 
місцевої "Просвіти". 

М. Коцюбинський був активним громадським і культурним дія-
чем. Він входив до "Громади", очолював чернігівську "Просвіту", був 
членом правління громадської бібліотеки у Чернігові, входив до 
губернської ученої архівної комісії тощо. Тому коло тих, хто бував у 
садибі М. Коцюбинського, було великим: члени "Просвіти" Б. Грін-
ченко, М. Загірня-Грінченко, І. Шраг, Л. Шрамченко, Ф. Левицька-
Шкуркіна, О. Андрієвська та ін. Тут намічалися плани роботи 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 90 

"Громади" та "Просвіти", виникали нові задуми. Михайло Ми-
хайлович віддавав цій роботі багато своїх сил, й інакше він не міг 
діяти. Бо, "щоб прийшло на землю сподіване щастя, – стверджував 
письменник, – треба великої праці. Щастя не дається дурно. Треба 
забути свої вигоди, свої дрібні інтереси, треба загартувати в собі волю – 
зробити руки свої сильними, голову світлою, серце гарячим" [43]. 

 

 
 

Садиба М. Коцюбинського 
 
 

 
 

Садиба М. Коцюбинського з боку саду 
 
 

Треба пам’ятати, що громадська робота М. Коцюбинського і його 
побратимів проходила в умовах царського поліцейського режиму, 
заборони будь-яких проявів українського. 
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Як засвідчує Ірина Коцюбинська, дочка письменника, на зібран-
нях у садибі складали українською або французькою мовою (Віра 
Устимівна добре володіла іноземними мовами) адреси відомим діячам 
культури: грузинському письменнику Іллі Чавчавадзе, композитору 
Миколі Лисенку, актрисі Марії Заньковецькій, публіцисту Михайлу 
Михайловському, Льву Толстому (остання була підписана двісті одним 
підписом і передана у Ясній Поляні письменнику В. І. Коцюбин-
ською), збирали кошти на 
вінок А. П. Чехову, який 
повезли на похорони, на 
зведення пам’ятника Т. Ше-
вченку та багато інших 
заходів. 

Обговорювалися та-
кож і більш складні соці-
альні питання: про підго-
товку до страйку в статис-
тичному бюро з нагоди не-
законного звільнення спів-
робітника Альтшулера, про 
збір коштів на посилення 
самооборони під час єврей-

ських погромів, про 
бойкотування засідань 
архівної комісії в зв’яз-
ку з обмеженням її прав 
губернатором, про "куцу 
конституцію" 1905 р., 
про замах на губерна-
тора Хвостова, про утво-
рення каси допомоги 
політв’язням тощо. 

Перераховані пи-
тання, які обговорювалися на засіданнях у М. Коцюбинського, 
свідчать, що цю садибу можна віднести до опозиційних гнізд 
культури. 

Відкритість діяльності М. Коцюбинського проявлялась під час 
зустрічі у садибі з творчими діячами. В центрі літературного життя у 
Чернігові були, крім господаря садиби, Борис Грінченко, Володимир 
Самійленко, Марія Загірня, які проводили велику видавничу діяль-
ність, випускаючи літературні збірники, книги для народу та шкіл, 
збирали твори фольклору тощо. Йшло широке листування. 

 

Кімнати в будинку 
М. Коцюбинського 
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Крім цього, на початку ХХ ст. у Чернігові працювали також 
письменники Іван Коновал (Вороньківський), Микола Вороний, 
Микола Чернявський, Михайло Жук, Григорій Коваленко, перекла-
дач Леонтій Шрамченко та ін. Всі вони бували на "суботах" у 
М. Коцюбинського та його дружини Віри Устимівни, вирішували 
назрілі проблеми розвитку літератури, видання альманахів, читали й 
обговорювали нові твори учасників зібрання. 

"Суботи" були пое-
тичною школою для моло-
ді, насамперед, для Павла 
Тичини, Василя Еллан-
ського (Блакитного), 
Олександра Соколовсько-
го, Аркадія Казки, Івана 
Цитовича та ін. М. Коцю-
бинський влаштовував об-
говорення творів молодих, 
давав їм можливість глиб-
ше проникати у таїнства 
творчого процесу, пошу-
ків прийомів збагачення 
мовотвору, художньо-об-
разної системи. Учасник 
зібрань І. Цитович ствер-
джував: "Коцюбинський 

[…] дав нам більше, ніж усій тодішній молоді, бо ми мали щастя 
особисто торкатися своїми ще дитячими пальцями струн його прек-
расної душі і слухати, як вона бринить" [44]. Тут також треба 
пам’ятати, що у садибі, крім літераторів, бували композитор Микола 
Лисенко, співак Олександр Мишуга, відомий у майбутньому керівник 
знаменитого українського народного хору його імені Григорій 
Верьовка, співачка Марія Дейша-Сіоницька, художники Михайло 
Жук, який намалював два портрети М. Коцюбинського та членів 
родини, Петро Циганко, Валентин Зінченко, Іван Рашевський. 

У Чернігові М. Коцюбинський написав свої кращі твори: "Інтер-
меццо" (1909), "На камені" (1902), "Дорогою ціною" (1901) "Fata 
morgana" (1903–1910), "Лялечка" (1902), "Тіні забутих предків" 
(1911) та ін. Тут були підготовлені і видані альманахи "Хвиля за 
хвилею", "Дубове листя" (присвячений П. Кулішу), "З потоку жит-
тя". Саме в садибі упорядники цих видань М. Коцюбинський, Б. Грін-
ченко, М. Чернявський знайомилися з рукописами, читали й обгово-
рювали їх. "Читали ми рукописи вкупі, – згадував М. Чернявський. – 
Один читав, двоє слухало. Але деякі з галицьких рукописів і Грін-
ченко, і я зрікалися читати через їх мову. Тоді читав Коцюбинський, і 
читав часом з замилуванням і захопленням, з ліричним навіть 
підтоном… іноді спиниться й сам розсміється: "А що, файно?" [45].  

На літературній "суботі" у М. Коцюбинського. 
Худ. Ю. Баланівський 
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М. Коцюбинський листувався з багатьма письменниками та 
діячами культури, про що свідчать чотири томи його листів та ще 
чотири – до нього. 

Садиба М. Коцюбинського була своєрідним центром культурного 
життя у Чернігові. Таким чином, ця садиба як гніздо культури 
увібрала у себе декілька рис і характерних особливостей, які були 
продиктовані соціально-політичними умовами, що існували на почат-
ку ХХ ст. – це закритість діяльності там, де цього вимагала ситуація, 
і відкритість, коли це торкалося літературної творчості. 

Садиба М. Заньковецької, видат-
ної української актриси світового зна-
чення, у Ніжині формувалася як гніз-
до культури поступово. Творче життя 
Марії Костянтинівни було дуже напру-
женим, і після гастролей їй десь треба 
було відпочивати, набиратися сил. 
Тому у 1902 р. М. Заньковецька купи-
ла у Ніжині на Сучковому провулку 
будинок з садибою. Зберігся його опис: 
"Обкладений червоною цеглою буди-
нок Марії Костянтинівни стоїть посе-
ред зеленого чистого двору. Поруч був 
невеличкий садок, до якого вела чудо-
ва тераса. Вітальня потопала в квітах. 
Стіни прикрашали українські руш-
ники і картини – дарунок художників. 
Вікна кімнати самої хазяйки виходили 
в сад. Ліжко, невеликий письмовий 
стіл, портрети друзів, купка книжок, 
дзеркало, обвите сухими квітами і 
травами, – ось усе, що було в кімнаті. 
Зате справжній музей являла собою 
"парадна галерея", де стояли скрині, вщерть набиті адресами, приві-
таннями… У дворі була "чиста комора", де зберігався театральний 
гардероб Марії Костянтинівни" [46]. 

Біля будинку М. Заньковецька посадила дубок, який дбайливо 
доглядала, назвавши його "дубок дружби", та інші дерева. 

В садибі вона не лише відпочивала разом з мамою після 
гастролей, а й зустрічалася з акторами та іншими діячами культури, 
а також представниками ніжинської інтелігенції. В садибі бували 
відомий історик М. Грушевський з дружиною, діячі театру М. Кро-
пивницький, П. Саксаганський, М. Садовський, І. Мар’яненко, Б. Ро-
маницький та інші, які обговорювали в садибі різні проблеми їх 
театрального життя. 

Специфікою садибного життя було те, що тут М. Заньковецька 
проводила не лише зустрічі з різними діячами Ніжина, акторами-
аматорами, а й готувала з ними вистави, які показувала в місті. Один 
із відвідувачів садиби згадував: "Те, що в її будинку бували рідні, 

М. Заньковецька
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Будинок М. Заньковецької у Ніжині 

близькі, знайомі – це типове явище для переважної більшості добро-
порядних сімей. Незвичайність в іншому. Будинок, у якому прожи-
вала Марія Костянтинівна, притягував до себе молодь. Тут лунала 
музика, пісні. Чудово виходили "Вечорниці" Ніщинського, в яких 
вона надзвичайно добре передавала не тільки солістів, але й хори та 
окремі інструменти в оркестрі. Ми, молодь, не відходили від неї" [47]. 

Найважливіше було те, що М. Заньковецька уміла помічати 
талановиті риси у юна-
ків та дівчат і залучати 
їх до підготовки різних 
вистав, у яких разом з 
ними грала сама. Таким 
чином до театральної 
діяльності були залучені 
Ганна і Паша Москви-
чови, Юхим Мілович, 
Єлизавета Островерхова, 
Марія Мінченко та інші 
молоді ніжинці. М. За-
ньковецька проводила з 
ними багато часу, щоб 
домогтися життєвого 
створення того чи ін-
шого сценічного образу. 

Володіючи величезною майстерністю, Марія Костянтинівна практично 
показувала, на що треба звернути увагу, як сказати ту чи іншу фразу, 
як рухатися на сцені, як відчувати партнера тощо. Грати разом з 
М. Заньковецькою в одних виставах – це була для них велика школа 
майстерності. 

М. Заньковецька намагалася, щоб іскорка таланту молодих учас-
ників вистав з кожним разом сяяла по-новому і відбивала своєрідні 
виразні грані. Одна з учасниць театрального життя у Ніжині вчитель-
ка К. Ф. Булига-Герасименко згадувала про ставлення актриси до неї: 
"Я тебе, голубонько, заберу у свою трупу, у нас негарна героїня. Я 
тебе зроблю артисткою. Ти талановита. Ми будемо ставити "Лиме-
рівну", ти розучи роль і будеш давати дебют у ролі Лимерівни", – 
говорила Марія Костянтинівна. Я дуже збентежилась. "Це ж дуже 
важка роль, Маріє Костянтинівно. Я бачила Вас у цій ролі. Ви грали 
незрівнянно. Хіба я її зможу зіграти, убачивши Вас?" "Нічого, зігра-
єш. Я тебе вивчу. Ти підучи роль і приходь до мене на репетицію". Я 
сильно була схвильована цим запрошенням і щаслива, що ось коли 
прийшло те, про що я мріяла довгі роки" [48]. 

Подальша робота М. Заньковецької з молодою аматоркою мала 
повчальний характер, давала можливість побачити сам творчий 
процес роботи. Продовжуючи згадувати свої спілкування з великою 
актрисою, К. Ф. Булига-Герасименко зауважувала: "Я вивчила роль і 
стала ходити на репетиції. Марія Костянтинівна була задоволена 
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мною. Але коли справа дійшла до найсильніших драматичних мо-
ментів і Марія Костянтинівна сама грала, показуючи мені, я впала 
духом. Я не могла так грати. Марія Костянтинівна мене заспокою-
вала. "Чого ти хвилюєшся. Ти ніколи не будеш Заньковецькою, а я 
ніколи не зможу бути Булигіною… У кожного свій особливий талант. 
Ти грай так, як ти зможеш. А мені подобається твій сміх. От як у 
ролі Мелашки. Чудово!" Багато часу мені приділяла Марія Костянти-
нівна, і ми з нею розучили мою роль. Я грала так, як мені вдавалося 
грати, і не слухалась вже, що у мене не так виходить, як у неї!" [49]. 

Деякі актриси-аматорки жалілися, що їм випадають ролі 
негативних персонажів, а їм хотілося грати Олену, Софію, Наймичку 
та ін. М. Заньковецька доводила, що слід глядачам подобатися своєю 
грою, а не красою, а негативні типи треба зіграти так, щоб глядач їх 
зненавидів. І тут підкреслила: "Театр виховує людей. Все хороше в 
людині треба любити, а погане ненавидіти і боротися з ним. Ось 
благородна мета театрального мистецтва" [50]. 

Після таких бесід молоді актриси змінювали свою позицію і 
намагалися в образах старих, некрасивих, поганих, лихих людей роз-
крити їх сутність, подати їх живими, викликати у глядачів співчуття 
до них чи ненависть. 

Постійна увага до молодих ніжинців мала свої позитивні резуль-
тати. Коли в 1906 р. до Ніжина приїхав М. Садовський, який разом із 
М. Заньковецькою виношував ідею створення в Україні стаціонарного 
театру і побував на підготовленій Марією Костянтинівною виставі 
"Молода кров" за п’єсою В. Винниченка, то зрозумів, що саме 
ніжинська театральна молодь і може скласти основу їх нового театру. 

На запрошення М. Садовського та М. Заньковецької до театру 
пішли з новими театральними прізвищами Марія Мінченко (по сцені 
Малиш-Федорець), Іван Ковалевський, Єлизавета Островерхова (Хутор-
на), Юхим Скороход, Іван Минка, Юхим Мілович, Андрій Бородавка 
(Остерський), Ганна Москвичова (Ніжинська), Іван Росін. По-різному 
склалася їх театральна доля, але переважна більшість із них стали ві-
домими акторами [51]. До трупи також увійшли деякі актори Полтав-
ської трупи, якою керував М. Садовський. Так, взимку 1907 р. виник 
перший в Україні стаціонарний театр, який надовго оселився у Києві. 

І після цього М. Заньковецька, проживаючи у Ніжині до 
1926 р., після гастролей, а з 1922 р., перебуваючи на пенсії, 
продовжувала працювати з молоддю, ставила нові вистави, про що 
свідчать ніжинські афіші: "Безталанна", "Суєта", "Ой, не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці" та ін. Разом з М. Заньковецькою у 
виставах грали її учні Галина Ніжинська, Юхим Скороход, Дмитро 
Грудина та нові актори-аматори, серед яких були дуже талановиті, з 
досвідом, зокрема, К. Булига-Герасименко, П. Москвичова, Д. Коха-
нська, Є. Тарновська, Р. Холопцева, а також А. Недоля, Л. Радецька, 
І. Байда, М. Остапенко, Є. Зарецька, М. Чернявський, Г. Карась, 
Є. Гаєва, Г. Чайко, М. Хоменко, Є. Боровиченко, П. Сірик, Д. Мило-
вич, П. Маркова, Ф. Павленко, Ф. Суярко та ін. 
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Зі студентами Ніжинського історико-філологічного інституту 
кн. Безбородька М. Заньковецька підготувала до Шевченківського ювілею 
(1914 р.) виставу "Назар Стодоля", але губернатор заборонив її ставити. 

Мистецька школа М. Занькове-
цької, яка була безпосередньо пов’язана 
з її садибою, бо там проходила вся під-
готовча робота до вистав, для багатьох 
аматорів окрилила майбуття, зробила із 
них активних учасників мистецького 
життя у Ніжині та в Україні. Значна 
частина їх грала у створеній актрисою 
у Ніжині "Українській трупі під ору-
дою М. К. Заньковецької". 

У садибі бували і разом з 
М. Заньковецькою вирішували числен-
ні творчі питання, пов’язані як з під-
готовкою нових вистав, так і навчаль-
ним процесом підготовки молоді до 
театральної діяльності ніжинські куль-
турні активні діячі 20-х рр. ХХ ст., 
зокрема Федір Проценко, Олександр 
Олександров, Дмитро Грудина, Воло-
димир Ратмиров, Болеслав Вержиків-
ський та ін. Це були композитори, 
диригенти, режисери, театральні ху-
дожники, творчість яких виходила за 
межі міста. 

У 1926 р. М. Заньковецька зму-
шена була поїхати з Ніжина, бо бу-

динок потребував ремонту, а місцева влада не вирішувала цього пи-
тання. Марія Костянтинівна мріяла повернутися до Ніжина і прожити 
тут до кінця свого життя. "Тільки-но ремонт буде зроблено, я зараз 
же переїду до Ніжина назавжди", – писала вона Ф. Проценку. Але, на 
жаль, цього не сталося. 4 жовтня 1934 р. М. Заньковецька пішла із 
життя, залишивши великий слід у житті України і Ніжина зокрема. 

Таким чином, садиба М. Заньковецької у Ніжині є яскравим 
зразком гнізда культури відкритого типу, бо у творчій діяльності гос-
подарки брали широку участь представники як творчої інтелігенції, 
так і інших верств населення міста Ніжина, які були залучені до 
театрального мистецтва. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що на Черні-
гівщині функціонували два основні типи садиб. До першого слід від-
нести такі, які були призначені для нормального проживання родини 
та активного господарювання. Від достатку господарів залежало і саме 
спорудження будівлі, створення навколо неї відповідного природного 
середовища з урахуванням ландшафту. Тобто це була житлова садиба 
з усіма зручностями. До другого типу відносимо садиби, які можна 

М. Заньковецька біля будинку 
в Ніжині 
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розглядати як гніздо культури. І тут, як показує господарсько-
культурне та культурно-художнє життя, можна говорити про 
відкритий чи закритий характер діяльності господаря та тих, хто 
йому допомагав. 

Як свідчать факти, садиби, що відносилися до гнізд культури, 
поділяються за типом діяльності на дві категорії: дворянська садиба, у 
якій розвивалися різні прояви культурно-художнього життя, та сади-
би, де в основному проявлялися творчі здібності господаря і його 
учнів, що торкалися літератури, живопису, театру, архітектури тощо. 
Творчий аспект діяльності господаря садиби переважав над іншими 
видами діяльності, і ті, хто відвідував садибу, у своїй переважній 
більшості не впливали на розвиток літератури, живопису, ужитково-
декоративного мистецтва тощо, якими займалися власники садиби. В 
цьому плані дещо випадає театральна діяльність, бо без участі інших 
не можна було створити виставу. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. більше з’являється відкритих садиб, 
що пояснюється загальними змінами, які проходили у суспільному 
житті. Більше того, значно помітніші національні прояви, які 
свідчать про деяку зміну поглядів серед українського дворянства, 
інтелігенції. І проявляється це у збиранні колекцій старожитностей, 
організації театральних вистав на українську тематику, розповсю-
дженні освіти та інших знань серед населення тощо. 

Функціонування гнізд культури в регіоні сприяло певною мірою 
формуванню української національної ідеї, якою цікавилася частина 
українського панства. 

Індивідуалістичний зміст садибних утворень свідчить про широ-
кий аспект інтересів українського панства та діячів культури, а це 
вело до утворення історико-культурного, неповторного феномену, у 
якому сконцентрувалися основні складові цього явища, які засвідчу-
вали багатогранність проявів культури, співіснування аматорських і 
професійних форм художньої діяльності. 

Значення гнізда культури відзначалося не лише культурно-
художньою діяльністю господаря садиби, а й тими діячами культури, 
які безпосередньо брали участь у її житті. 

Наприклад, без Качанівки у художника Василя Штернберга не 
було б картин "Млин у Качанівці" (1836), "Садиба Григорія Тарнов-
ського у Качанівці", "Альтанка у Качанівці" (обидві – 1837), "У Кача-
нівці, маєток Г. Тарновського" (1838), у О. Я. Волоскова – "У 
Качанівському парку. Родина Тарновських" (поч. 1850-х рр.), "За чай-
ним столом", а у А. М. Гороновича – 2 портретів В. В. Тарновського 
(мол.), у І. Ю. Рєпіна – другого варіанта картини "Запорожці пишуть 
листа турецькому султану", "Гетьман", "Козак", "Тип козака", у 
К. Маковського – "Запорозький козак" (1884), "Бояришня (Портрет 
дочки В. В. Тарновського (мол.) Софії)" (поч. 1880), "Українка" 
(1884), "Недільний вечір у малоросійському селі" (1879), "Біля 
вогнища. Качанівка" (1888) тощо. 
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Не зустрілись би у 1838 р. М. Глінка і В. Забіла у Качанівці – не 
було б славнозвісних романсів "Гуде вітер вельми в полі" та "Не 
щебечи, соловейку". 

Дуже часто навіть короткочасне перебування діячів культури 
залишало слід не лише в житті садиби, а і в мистецтві в цілому. Сама 
атмосфера садибного життя надихала митців на художні прояви. 

А матеріали, які входили до різних колекцій, сприяли напи-
санню наукових праць вчених. 

Таким чином, у садибному просторі співіснували різні формотво-
рення культури, зокрема види мистецтва від кріпацьких колективів і 
до високопрофесійних виступів митців. Інколи аматорське і профе-
сійне мистецтво зливалося, збагачуючи одне одного, про що свідчить 
діяльність М. Заньковецької у Ніжині. 

Гніздо культури як цілісний культурний феномен формувався в 
процесі значного проміжку часу і було взаємопов’язане з історично-
соціальними процесами, які відбувалися в суспільстві і в полі якого 
знаходився господар садиби та всі, хто був з ним пов’язаний, а також 
творчої праці особистості. Досліджуючи гніздо культури, слід вра-
ховувати конкретні історичні умови, коли воно існувало, загальні 
культурні зацікавлення представників середовища, до якого відносився 
власник садиби. Це дає можливість визначити, на яких позиціях 
стояла особа. А в зв’язку з цим буде зрозумілою і його діяльність у 
культурному спрямуванні. Чим міцнішими та розгалуженішими будуть 
контакти з громадськими та культурними діячами, особиста участь 
власника садиби у накопиченні культурно-мистецьких цінностей та їх 
репродукуванні, з урахуванням і тих цінностей, що накопичувалися 
декількома родинними поколіннями, тим значення садиби як гнізда 
культури збільшується. 

Кожне гніздо культури – це самостійний територіальний об’єкт зі 
своїми власними особливостями. Кожне гніздо – це окреме явище куль-
тури. І хоча є між ними певні спільні ознаки, вони все ж відрізняються 
окремими проявами, що робить гніздо оригінальним і самобутнім. 

Не кожна дворянська садиба виступала гніздом культури. І тут 
першочергову роль відігравали не економічні чинники, а саме 
духовно-інтелектуальна праця господаря та тих, хто знаходився з ним 
у тісних відносинах. 

У науковій літературі зустрічаються такі поняття, як "панський 
маєток", "родове помешкання", "резиденція вельможі-мецената", 
"аристократичний салон" тощо. Проте не всі ці об’єкти можна віднес-
ти до гнізда культури, бо вони не мали прикмет гнізда або їх втрачали 
з різних причин. Цілеспрямована робота власника садиби та членів 
його оточення у напрямку збагачення культурних проявів давали 
можливість перетворити її на гніздо культури і вивести його на 
загальнокультурний простір. 

Гнізда культури Чернігівщини відіграли значну роль у розвит-
кові окремих формотворень культури, зокрема різних видів мистец-
тва. Відкриті гнізда сприяли розширенню культурного середовища, 
включенню в його контекст представників народних мас. 
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У ХІХ – на поч. ХХ ст. Чернігівщина представлена іменами 

багатьох відомих художників, які проживали і працювали як у дво-
рянських садибах, що виступали у цей час як гнізда культури, так і у 
своїх власних оселях чи подорожували по Поліській землі. Про них 
можна знайти лише окремі відомості в працях, що торкалися  висвіт-
лення загальних процесів розвитку українського мистецтва, або ж у 
розвідках про окремі садиби. Тож назріла потреба розкрити у система-
тизованому вигляді особливості розвитку живопису ХІХ – поч. ХХ ст. 

Образотворче мистецтво як національне явище розвивалося в 
умовах, коли Україна у ХІХ – на поч. ХХ ст. все ще залишалася як 
складова частина Австрійської (з 1867 р. Австро-Угорської) та Ро-
сійської імперій. Це накладало свій відбиток на сам процес функціо-
нування малярства, бо неможливо локалізувати його як регіонально 
за певною територією, так і розглядати хронологічно за ходом роз-
витку провідних західноєвропейських стильових напрямків [1]. 

У житті митців цього часу переплелися різноманітні чинники, 
які впливали на весь розвиток живопису. Одним із них було те, що 
центром розвитку образотворчого мистецтва у південно-східній та 
північній частинах України, куди належить і Чернігівщина, стала 
столиця Російської імперії. Саме тут формується єдиний центр про-
фесійної освіти – Академія мистецтв з провідними художниками 
Росії, в якій навчалися обдаровані юнаки. Саме сюди і йшли українці, 
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які мали хист до малювання. А їх було немало. Деякі після закін-
чення Академії поверталися в Україну, а інші осідали в столиці, 
використовуючи свої знання і навички у створенні картин різних 
жанрів і задовольняючи потреби замовників. 

У зв’язку з тим, що в класах Академії мистецтв у одного і того 
ж професора навчалися як українці, так і росіяни, то між ними 
виникла творча дружба. А перебування їх в Україні сприяло тому, що 
росіяни писали картини на українську тематику. Через те що в 
регіональному мистецтві брали участь представники обох національ-
ностей, з українською тематикою, зі спільним підходом до показу 
життя українців, то слід відносити цей живопис до складової україн-
ського мистецтва. Хоча ці ж твори входять в загальний контекст 
розвитку образотворчого мистецтва вказаного часу. 

І все ж у кожному регіоні мистецьке життя, пов’язане з малярством, 
мало свої специфічні особливості, які вирізняли один регіон від іншого. 

Оглядаючи мистецьке життя на Чернігівщині, можна з упевнені-
стю стверджувати, що воно в І пол. ХІХ ст. певною мірою залежало 
від дворянських садиб. В цьому регіоні майже не виявлено худож-
ників-кріпаків, які б обслуговували свого пана, створюючи портрети 
представників його родини та гостей господаря, як це спостерігалося в 
інших регіонах. 

 
САДИБНЕ МАЛЯРСТВО 

 
Для Чернігівщини характерне збирання картин, для яких у 

будинках вельмож створювалися цілі галереї. Подібні зібрання картин 
були в садибі Кирила Розумовського в Батурині, які перейшли після 
його смерті сину, в маєтках Галаганів у Сокиринцях і Дігтярях, Ско-
ропадських у Тростянці, Милорадовичів у Любечі, Тарновських у 
Качанівці, Терещенків у Глухові, Судієнків у Очкиному, Лизогубів у 
Седневі та ін. Тут було зосереджено багато художніх творів росій-
ського, українського та зарубіжного мистецтва. 

Ці зібрання залежали від інтересів власників садиб, від їх фінан-
сових можливостей зробити копії чи замовити у художника оригіна-
ли. При такому підході до збирання художніх полотен у колекцію 
потрапляли твори художників найрізноманітніших епох і шкіл, 
напрямків. Майже немає таких колекцій, де переважна більшість її 
зібрання було присвячено одному художнику, крім Качанівки, де 
В. В. Тарновський (мол.) збирав все про Т. Шевченка. 

Другий напрямок, пов’язаний з садибою, це безпосереднє 
мешкання в ній художників, які потребували меценатської їх під-
тримки у фінансах, проживанні та влаштуванні добробуту. В цьому 
разі митці малювали садибу та її околиці, портрети господарів та 
гостей, враховуючи художні інтереси своїх садибних замовників. 

Крім великих садиб, на Чернігівщині існувало ще багато неве-
ликих. І в кожній із них зберігалися твори образотворчого мистецтва, 
бо кожний дворянин у той чи інший час намагався мати у своєму 
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будинку твори живопису чи портрети родини, створені місцевим або 
ж відомим художником. У перші роки радянської влади, коли всі 
поміщицькі садиби були приватизовані, з них були вивезені і твори 
мистецтва. Створювалися повітові, окружні та крайові музеї, серед 
них Чернігівський крайовий, Конотопський та Ніжинський округові, 
Сосницький історико-археологічний та етнографічний, Новгород-Сі-
верський та Прилуцький музеї. Протягом 1919–1928 рр. у музеях 
Чернігівщини було зібрано понад 5 тисяч робіт образотворчого мистец-
тва [2]. Тут були твори відомих російських художників І. Аргунова, 
Д. Левицького, В. Боровиковського, О. Кіпренського, К. Брюллова, 
Л. Лагоріо, І. Рєпіна, І. Шишкіна, В. Сурикова та ін., а також укра-
їнських – Т. Шевченка, А. Мокрицького, В. Штернберга, К. Павлова, 
К. Юшкевича-Стаховського, І. Соколова, І. Рашевського, О. Волос-
кова, І. Шаповаленка та ін. До цих імен слід додати багатьох західно-
європейських художників. Все це було зібрано господарями садиб у 
ХІХ – на поч. ХХ ст. Це свідчить, що господарі садиб певною мірою 
ставали зберігачами художньої спадщини. Але ці надбання художньої 
творчості залишалися далекими від широкої глядацької аудиторії. 

Значну кількість 
картин мав господар 
садиби в Качанівці Гри-
горій Степанович Тар-
новський (1788–1853), 
любитель мистецтва і 
меценат, камер-юнкер, 
який дослужився до 
чину дійсного статсько-
го радника (приблизно 
генерал-майора), який 
мав значну кількість 
земель, кріпаків та сіл, 
а в зв’язку з цим мав 
значні кошти. Тому як 
меценат він допомагав 
деяким художникам, 
музикантам, у садибі 
тримав чималий оркестр та хор кріпаків. Проте, як свідчать його 
сучасники, Г. С. Тарновський не входив до кола світських або 
літературно-художніх салонів Петербурга 20–30-х рр., бо, можливо, у 
цьому колі не завжди знаходилось місце для амбіційного й не дуже 
освіченого поліцейського офіцера [3]. І все ж документи середини 30–
40-х рр. свідчать про інше. Відомо, що Г. С. Тарновський притриму-
вався кола українців, які проживали в С.-Петербурзі. Він був знайо-
мий з А. Мокрицьким та близьким до конференц-секретаря Академії 
мистецтв Василя Івановича Григоровича, який був родом із Пирятина 
і досить відомим у мистецьких колах столиці. Саме завдяки йому 

Садиба Качанівка. Худ. В. Штернберг 
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Г. С. Тарновський у 1836 р. став членом Товариства заохочування 
мистецтв [4]. Дослідник Є. Мітельман, автор статті "Глінка в Кача-
нівці", вказує, що у 1838 р. Г. Тарновського обирають почесним 
вільним обизником Академії  "по уважению и любви к художествам и 
одобрению художников русских" [5]. 

Існують різні оцінки особистості Г. С. Тарновського. Найбільше 
відповідають істині слова художника Льва Жемчужникова, який від-
відав господаря Качанівки: "Григорій Степанович був оригіналом за 
манерами, одягом, з музикальним сумбуром у голові і з таким же 
поняттям про живопис, але при всьому цьому я неохоче розповідаю 
його смішні сторони, бо він був добрим і мав значні достоїнства, хоча 
б ті, що у нього проживали і користувалися гостинністю такі знаме-
нитості, як Глінка, Шевченко, Штернберг, Микола Андрійович 
Маркевич" [6]. 

У 40-х рр. петербурзьке коло Г. С. Тарновського розширилося, 
про це свідчить М. Маркевич у своєму "Щоденнику". 

Картинну галерею Г. С. Тарновський збирав поступово. Він 
купував твори мистецтва, перебуваючи в країнах Західної Європи. 
Таким чином у колекції з’явилися картини зарубіжних художників 
Д. Тенірса, Л. Ван-Дейка, В. Деннера, Б. Мікеланджело, П. Веронезе, 
А. Карраччі, Ш. Лебрена та ін. Проживаючи в столиці, Г. С. Тарнов-
ський купував полотна І. Айвазовського, М. Воробйова, О. Кіп-
ренського, К. Брюллова, О. Іванова та ін. 

Особливе місце в колекції займали 
твори Василя Івановича Штернберга 
(1818–1845), який дружив з господарем 
садиби і щоліта проживав у Качанівці 
протягом 1836–1838 рр., ще навча-
ючись разом з Т. Шевченком в Академії 
мистецтв у Санкт-Петербурзі. Дружба з 
Т. Шевченком та іншими учасниками 
української громади, яка сформувалася 
у столиці, сприяла зміцненню потягу 
художника до України, хоча він сам 
був родом із Петербурга. Звичайно, цей 
інтерес посилився, коли він у 1836 р. 
вперше відвідав садибу Г. С. Тарновсь-
кого. Чудовий палац, величезний парк 
з озерами та парковою скульптурою, 
приваблива молодь, що проживала в 
садибі, – все це притягувало 18-річного 
юнака. Разом з господарем він відвіду-
вав ярмарки та інші садиби поміщиків. 
Так, у 1836 р. з’явилися перші картини 

на українську тематику "Водяний млин", "Ярмарок у Ічні" (це міс-
течко було неподалік від Качанівки). Картину "Пастушок" В. Штерн-
берг розпочав у 1836 р., а завершив уже наступного року. 

Автопортрет.  
Худ. В. Штернберг 
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У 1837 р. художник розширив свою тематику. Крім чудової, на-
повненої романтики картини "Садиба Г. Тарновського в Качанівці", 
на якій зображено білоколонний палац в оточенні паркової рос-
линності з рибалками на передньому плані, які ловлять рибу в озері, 
що виблискує своїм сріблом, В. Штернберг, здійснивши поїздку до 
Києва, намалював картини "Вид на Поділ у Києві" та "Переправа 
через Дніпро під Києвом". 

Літнє перебування в Україні 1837 р. було досить насиченим 
творчо. Він доповнив українську тематику творами "Вулиця в селі", 
"Вітряк в степу" і побутовою картиною "Біля шинку". 

Про цю поїздку в Україну "Художня газета" від 15 січня 1838 р. 
писала "Завдяки освіченій любові до мистецтва Григорія Степановича 
Тарновського В. Штернберг знову, друге літо провів… у благословен-
ній, колоритній, оригінальній Малоросії. Розглядаємо альбом, що ле-
жить перед нами, а краще сказати безпорадне поєднання шматків, на 
яких то ескізно накидана майданчикова малоросійська сцена, то ори-
гінальна голова козака, то сцена в хаті з жінкою та наймичкою з гар-
бузами і місцевими меблями, то весілля, то з найменшими дрібниця-
ми чудові види Києва з дорогим Дніпром…" 

Матеріал цього альбому В. Штернберга можна розділити на дві 
частини: види і сцени. Тут були чудові замальовки Києва, Рум’ян-
цевської оранжереї в Качанівці, а також вигляд села над річкою у 
тиху погоду. З сценічних картин впадають в очі внутрішнє вбрання 
малоросійської хати, клуні, чудові начерки весілля, торгу на Подолі, а 
також замальовки окремих фігур. 

Пам’ятним залишився 1838 рік як для В. Штернберга та його 
друзів по садибі в Качанівці, так і мистецтва, бо художник підтвердив 
свою чудову майстерність своїми новими роботами, створеними у цей 
час. 

Коли В. Штернберг приїхав з господарями у Качанівку, то він 
зосередився на роботі над своїми новими картинами, які можна було б 
показати на підсумковому екзамені в Академії мистецтв. І він 
наполегливо працював над монументальною картиною "Освячення 
пасок в Малоросії", за яку в 1839 р. отримав Золоту медаль і звання 
вільного художника, а також право поїхати до Італії за державні 
кошти. 

Під впливом перебування М. Глінки в Качанівці у 1838 р. 
В. Штернберг намалював картину "В Качанівці у Тарновського", на 
якій відтворив роботу трьох митців: написання М. Маркевичем балади 
Фінна за пушкінським текстом для опери М. Глінки "Руслан і Люд-
мила" і складання композитором до неї музики та відтворення худож-
ником В. Штернбергом цього процесу, свідком яких був господар 
садиби Г. Тарновський. Цей оригінальний прийом дав можливість 
художнику закріпити в пам’яті нащадків образи митців, розкрити їх 
спільну  творчу іяльність, пов’язану з Качанівкою. На картині стоїть 
дата "27 июля 1838 г.", а на звороті адресний напис: "Милому 
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Андрею на память от друга его и дяди М. Марковича. 1872. Июнь 4. 
М. И. Глинка, Н. А. Маркевич, Г. С. Тарновский, Штернберг". На 
картині була наклейка з написом: "Картина художника Штернберга. 
Писана 1838 р. в садибі Г. С. Тарновського "Каченовке". Чернігівської 
губ. Кімната ця була робочим кабінетом М. І. Глінки. За столом 
сидить Глінка – за партитурою "Руслана и Людмилы" і історик 
Малоросії М. А. Маркович зайнятий скороченням тексту балади 
Фінна. За мольбертом сам художник, а ззаду його власник  
"Каченовки". Тут у 1838 році була перша проба оркестрових і хорових 
партій Руслана. Схожість облич і особливо фігур чудові. Очевидець, 
кому тоді було сім років, син історика А. Маркевич" [7]. 

Як стверджує дослід-
ниця творчості М. А. Мар-
кевича Є. М. Косячевська, 
ця картина до вказаної 
вище родини потрапила 
від В. В. Тарновського 
(старш.), який, перебира-
ючи папери дяді Г. С. Тар-
новського, знайшов у 
скрині партитуру опери 
М. Глінки "Життя за ца-
ря" та інші ноти і пере-
слав їх 3 лютого 1857 р. 
разом з картиною [8]. 

Приїзд композитора 
М. Глінки у Качанівку 
мав особливе значення у 

творчій біографії В. Штернберга. М. Глінка приїхав у садибу 
Г. С. Тарновського в кінці травня 1838 р. Композитор за дорученням 
царської родини шукав в Україні талановитих хлопців для при-
дворного хору, яким він сам керував. У зв’язку з появою М. Глінки 
життя у Качанівці пожвавішало. З’явилися сусіди, які брали участь у 
житті садиби. Г. С. Тарновський запросив із Турівки Миколу Мар-
кевича, відомого історика, поета, музиканта і шанувальника народної 
творчості, пізніше автора "Історії Малоросії", який разом з М. Глін-
кою навчався в пансіоні в С.-Петербурзі; з Борзни Віктора Забілу, 
поета, музиканта, який грав на багатьох інструментах, добре співав і 
розповідав цікаві історії; Петра Скоропадського, тридцятитрирічного 
господаря села Григорівки, демократично налаштованого молодого 
чоловіка, що любив хорошу компанію, гарно співав і грав на кларнеті, 
та ін. 

З їх появою збагатилося і життя В. Штернберга. Він брав участь 
у різноманітних розважальних заходах, влаштуванню яких сприяв 
сам господар садиби. М. Глінка у своїх "Записках" зазначив: "Григо-
рію Степановичу Тарновському було років під 50, він був смаглявим і 

У садибі Г. Тарновського в Качанівці. 
Худ. В. Штернберг 
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сухим, значився десь по службі і був у званні камер-юнкера. Ганна 
Дмитрівна, дружина його, була жінка приземиста і досить товста, 
дуже мовчазна, любила, щоб дівки їй розтирали ноги. У будинку 
жили і виховувалися племінниці господаря, більшість молоді, добрі і 
привітні дівчата, з якими була гувернантка, досить мила особа, у 
домашнього лікаря також була миловидна дочка. Із племінниць най-
менша, років чотирнадцяти, Марія Степанівна Задорожна, була дуже 
миловидна" [9]. Крім цього, М. Глінку супроводжували музиканти. 

З перебуванням М. Глінки у Качанівці до осені 1838 р. було 
пов’язано чимало робіт В. Штернберга. Серед них значний інтерес 
становлять картини "Музичні сходини у Качанівці" (1838) та "Гра в 
піжмурки" (1838). 

На першому полотні закарбовано момент повсякденного життя 
композитора та інших гостей, які проживали у цей час у Качанівці. 
М. Глінка у своїх "Записках" відзначав: "Господар, який говорив та-
кож ламаною мовою, як і перший скрипаль його, був надзвичайно 
акуратний, і всі наші втіхи і сюрпризи закінчувалися до півночі і ра-
ніше. – Але не всі віддавалися сну, у мене в оранжереї збиралися 
Маркович, П. Скоропадський, Забіла і Штернберг. З’являвся Палагін 
зі скрипкою, Яков з контрабасом і віолончеліст; грали російські і 
малоросійські пісні, зображували осіб і вели дружні бесіди до третьої і 
четвертої години після півночі, до деякої прикрості акуратного госпо-
даря. Ці сцени повторювалися часто, і Штернберг влучно зобразив 
наші збіговиська" [10]. 

На картині "Музичні сходини у Качанівці" зображено 8 осіб: 
зліва сидять В. Штернберг, далі поет В. Забіла з паличкою, Палагін, 
що грає на скрипці. В центрі картини стоять господар садиби 
Г. Тарновський у халаті та М. Маркович, далі сидить віолончеліст, 
стоїть з контрабасом Нетоєв. Завершує цей своєрідний ансамбль 
М. Глінка, який диригує. 

На обох згадуваних картинах художник зобразив композитора у 
творчому процесі, як і інші, що знаходяться поруч із ним. 

У картини "Музичні сходини у Качанівці" існує ще інший 
варіант під назвою "Полька (нічні сходини в Качанівці)", на якій 
замість М. Марковича стоїть дружина Г. С. Тарновського Ганна 
Дмитрівна. Саме на цю роботу звертають увагу С. Тишко та С. Мамаєв 
у книзі "Странствия Глинки" [11], підкреслюючи, що по костюму 
подружжя Тарновських – шлафрок, дезабільє, – можна припустити, 
що справа проходить саме під час нічного зібрання у Глінки в 
"оранжереї", яка прилягала до будинку. 

Картина В. Штернберга "Гра в піжмурки" теж пов’язана з 
М. Глінкою. Композитор згадував: "На пам’ять про наше життя у 
Качанівці він [В. Штернберг – Г. С.] зробив мені масляними фарбами 
ескіз сцени, що часто тішила нас: двом хлопчикам із дворових 
господаря зав’язували очі і прив’язували кожного окремо мотузочкою 
до вбитого в землю кілочка, так що вони могли незалежно ходити на 
деякій відстані один від одного. Одному із них давали в руки дві па-
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лички, одну нарізану так, що під час тертя однієї об другу утво-
рювався звук, який нагадував тріскучку, інший же озброєний джгу-
том на слух повинен був наздоганяти свого противника і пригощати 
його ударами джгута; це природно робило настільки кумедні ситуації, 
що не тільки набрані малолітні співаки, але і дорослі люди завзято 
сміялись. На картині Штернберга (мені ним самим подарованій) з 
лівого боку портрети Калінича, регента і одного із скрипалів Тар-
новського, деякі із співаків і дядько певною мірою теж схожі" [12]. 

Серед гостей, які перебували у Качанівці під час гостювання там 
М. Глінки, був і Віктор Забіла, відомий український поет-романтик. 
Гарний його голос, вміння грати на різних інструментах, весела вдача 
та уміння розповідати різні історії, які вміло відтворював у сценічних 
образах поет, – все це сприяло зближенню М. Глінки з Віктором 
Миколайовичем. І композитор на два прочитані В. Забілою вірші 
"Гуде вітер вельми в полі" та "Не щебечи, соловейку" написав 
музику. Ці "малоросійські пісні", як їх називав композитор, стали 
досить відомими у мистецькому житті. 

М. Глінка попросив 
художника В. Штерн-
берга намалювати для 
себе портрет поета. Це, 
на жаль, єдине відоме 
зображення В. Забіли. 
Композитор, даруючи у 
1852 р. цей портрет 
своїй сестрі Л. І. Шеста-
ковій, зробив напис: 
"Автор малоросійських 
пісень, покладених мною 
на музику. Малював 
знаменитий художник 
Штернберг у 1838 році 
(під час набору півчих у 
Малоросії)". 

Спогади та архівні 
документи вказують на 
те, що В. Штернберг, 

крім названих вище картин олійними фарбами і олівцем, намалював 
також "Глінка в Качанівці" та "Альтанка". 

У 1853 р. в Качанівку на два дні заїжджали художники Лев 
Жемчужников та Лев Лагоріо, які подорожували Україною, про це 
свідчать їх автографи в альбомі для гостей. 

З Качанівкою пов’язане ім’я російського художника-пейзажиста 
Олексія Яковича Волоскова (1822–1882), який після закінчення на-
вчання в Академії мистецтв на запрошення Г. П. Галагана у 1845 р. 
приїхав в Україну на два роки в садибу Сокиринці. 

У вітальні Г. Тарновського. Худ. О. Волосков 
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У 1851 р. він отримав звання академіка, і його запросив до Кача-
нівки Г. С. Тарновський, який був членом Товариства заохочення 
художників. В садибі О. Волосков створив досить відому картину 
"Качанівка. Біля чайного столу" (1851), що зберігається в С.-Петербурзі 
в Музеї російського мистецтва. На картині зображені Г. С. Тарнов-
ський, його племінниця Юлія Василівна, племінник Василь Васил-
ьович Тарновський (старш.) з дружиною Людмилою Володимирівною. 

До цього часу відноситься і картина "У Качанівському парку. 
Родина Тарновських". Три картини з качанівського циклу зна-
ходяться у Сумському художньому музеї. 

У О. Волоскова склалися 
добрі відносини з В. В. 
Тарновським (старш.), який 
запросив художника у свою садибу 
в селі Потоки навчати малювання 
свого сина Василя. 

Як вказує дослідниця життя 
художника В. Гончаренко [13], 
В. В. Тарновський допомагав ху-
дожнику матеріально, бо він 
хворів на ноги, домігся влашту-
вання його на роботу у місті 
Ржеві, звідки був родом О. Волос-
ков, а коли у 1858 р. там закрили 
школу, то запропонував йому 
повернутися до Качанівки. У бе-
резневому листі-відповіді 1859 р. 
художник зазначав: "… Обов’язок 
людини чесною працею здобувати 
хліб... позбавляє мене задоволення 
повернутися знову до Вас у Кача-
нівку, у Ваше славне і достойне 
сімейство, притулок якого став 
мені рідним… Змушений під-
коритися необхідності залишитися 
у Ржеві, якщо не назавжди, то до 
спритнішого часу, що може зробити повернення  моє можливим" [14]. 
Більше в Качанівку художник не приїжджав. 

Після смерті у 1853 р. Г. С. Тарновського садиба Качанівка пе-
рейшла у спадок до племінника Василя Васильовича Тарновського 
(старш.) (1810–1866), випускника Гімназії вищих наук кн. Безбо-
родька в Ніжині, де він навчався разом з М. Гоголем та іншими 
відомими діячами культури. Після закінчення юридичного факуль-
тету Московського університету займався педагогічною, а потім 
громадською діяльністю. Був знайомий з Т. Шевченком, М. Гоголем, 

У Качанівському парку. 
Худ. О. Волосков 
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П. Редькіним, М. Костомаровим, П. Кулішем та іншими діячами 
української культури. 

Тринадцять років він був власником Качанівки, і за ці роки тут 
побувало чимало різних діячів культури. 

В. В. Тарновський не відносився до художньої колекції так, як 
пізніше його син, про що свідчать роздаровані ним картини В. Штерн-
берга та Т. Шевченка іншим особам. Так, картина В. Штернберга "У 
Качанівці у Тарновського" 3 лютого 1857 р. перейшла до родини 
Маркевичів, а копія портрета М. Рєпніна, створена Шевченком, була 
подарована 15 серпня 1858 р. онуці князя Варварі Олександрівні 
Кочубей [нині цей портрет в Ермітажі – Г. С.]. В свою чергу її  
чоловік кн. П. А. Кочубей замовив у Шевченка для В. Тарновського 
портрет генерального судді Гетьманської держави В. Л. Кочубея. 

Основну свою увагу В. В. Тарновський приділяв у останні роки 
свого життя роботі уповноваженого урядом з упорядкування земель 
після відміни кріпосного права 1861 р. 

Серед художньої спадщини у 
садибі Качанівка виділяється ко-
лекція мистецьких творів Т. Шев-
ченка, який був знайомий з 
Г. С. Тарновським ще по Петер-
бургу, а з батьком і сином 
В. В. Тарновськими познайомився 
під час перебування в Україні. У 
1843 р. Шевченко під час своєї 
подорожі на батьківщину привіз 
Г. С. Тарновському в Качанівку 
свою картину "Катерина". Крім 
цієї придбаної картини, господар 
замовив Тарасу Григоровичу на-
малювати олією копію портрета 
кн. М. Г. Рєпніна-Волконського, 
роботи швейцарського художника 
Йозефа Горнунга, який знахо-
дився в садибі князя в Яготині. 
Дослідниця В. О. Судак ствер-
джує, що Г. С. Тарновський міг 
також придбати з ранніх творів 
Шевченка малюнок "Знахар". 
Ілюстрація до однойменного твору 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка" (1841, 
олівець, туш) та акварель 

"В гаремі" (1843) [15]. 
Відомо, що до колекції В. Тарновського надійшли деякі картини 

від Надії Василівни Тарновської, куми Шевченка, сестри В. В. Тар-
новського (старш.), подаровані їй поетом, коли він відвідав їх садибу у 

Катерина. Худ. Т. Шевченко 
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селі Потоки. Це "Автопортрет" (1845, олівець), "Подвір’я в 
с. Потоках" (1845, олівець). До цієї маленької колекції відноситься і 
подарований їй на згадку малюнок "Старець на кладовищі" (сепія, 
1859) з дарчим написом. 

Сам В. В. Тарновський почав збирати художні твори Шевченка з 
1857 р. Він купив 7 акварелей з зображенням Новопетрівського укріп-
лення та гір Каратау. Деякі офорти подарував В. В. Тарновському 
Шевченко, коли відвідав Качанівку 21 серпня 1859 р. Таким чином 
почала формуватися колекція. Дослідниця В. О. Судак прослідкувала 
за її основними етапами поповнення. Це був самовідданий подвиг 
колекціонера зберегти для України художню спадщину її співця. 
Витрачалися великі кошти, але це не зупиняло В. В. Тарновського. 

Серед художньої спадщини у садибі Качанівка виділяється 
колекція мистецьких творів Т. Шевченка, яка була зібрана наступним 
господарем садиби Василем Васильовичем Тарновським (мол.). 

Основне поповнення колекції картинами та малюнками Шев-
ченка відбулося уже після смерті поета. В. В. Тарновський (мол.), 
який був знайомий особисто з Шевченком, почав збирати все, що 
торкалося життя і творчості письменника, в тому числі і його твори 
образотворчого мистецтва. Зібрані разом, вони дали можливість 
визначити цінність спадщини Шевченка-художника, побачити, 
наскільки багата і різноманітна була його творчість і яке місце вона 
займала в художньому світі. В цю колекцію увійшло близько 400 
мистецьких творів, серед них 285 малюнків і олійних картин, два 
альбоми з вісімдесятьма акварелями, 45 офортів [16]. Альбоми місти-
ли малюнки Шевченка періоду навчання в Академії мистецтв у класі 
К. Брюллова (перший, 1843 р.) та часу поїздки по Україні як учас-
ника Археологічної комісії (другий, 1844 р.). Останній альбом цікавий 
тим, що тут зафіксовані історичні місця (види Суботова, церкви 
Богдана Хмельницького, Чигирина, а також монастирів – Густинсько-
го, Мотронинського, Переяслівського тощо). Серед інших малюнків 
Шевченка – сепії, зроблені під час заслання і за участю поета в роботі 
експедиції до Каспійського моря. Слід звернути увагу також на 
"Автопортрет", зроблений Шевченком олівцем під час перебування у 
Качанівці. "Тут він зображений таким, яким і був тоді: очі сповнені 
мрій. Кращого портрета його я не бачив", – зазначав Василь Горленко 
у листі до Ф. Лебединцева 4 вересня 1885 р. [17]. В. Тарновський 
(мол.) опублікував фотографії гравюр з метою ознайомлення шану-
вальників Шевченка з його художньою творчістю. 

Крім матеріалів, пов’язаних із життям Шевченка, В. В. Тарнов-
ський (мол.) зібрав велику колекцію різних предметів, що торкалися 
українських козаків. Вона нараховувала понад тисячу експонатів. 

До цієї предметної колекції входило зібрання портретів пред-
ставників козачої старшини та їх родин, а також деяких діячів 
української культури, про що уже згадувалося вище.  
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Існують окремі твердження [18], що частину копій намалював 
художник Васько Гаврило Андрійович (1820–1865), який народився у 
м. Конотопі і після закінчення Академії мистецтв викладав малю-
вання у Київському університеті, спеціалізувався в жанрі портрета 
(портрет Олександра І, графів К. та О. Розумовських (всі у 40-ві рр.), 
родини дворян Б. та В. Томарів, серед них "Портрет юнака з палітрою 
в руках". 

І предмети, і кар-
тини – це було зібран-
ня з історії України, 
яким цікавилися як 
історики, так і худож-
ники. Відвідав Кача-
нівку і відомий 
художник Ілля Юхи-
мович Рєпін (1844–
1930), який залишив 
помітний слід у куль-
турному житті садиби. 

У 1880 р. він 
разом зі своїм учнем 
художником В. Сєро-
вим здійснили поїздку 
по Україні, проїхали 
від Києва до Одеси по 
Дніпру, зупиняючись 
у багатьох містах і се-
лах, пов’язаних із 
життям запорожців. 
По дорозі І. Рєпін за-
повнював свій альбом 
яскравими типами 
українців, які йому 
знадобилися під час 
малювання картини 
"Запорожці пишуть 
листа турецькому сул-
тану Ахмету ІІІ", 
задум якої виник у 
1878 р. 

Від цього року 
тривала велика підго-

товча робота. І поїздка 1880 р. в Україну дала величезний матеріал 
для остаточного здійснення задуму художника, хоча робота над 
картиною йшла до 1893 р. І. Рєпін перечитав багато різних 
матеріалів, які безпосередньо були пов’язані з життям козаків, 
народні пісні та думи, "Тараса Бульбу" М. Гоголя та ін. У подорож 

Портрет юнака з палітрою в руках.  
Худ. Г. Васько 
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1880 р. художник взяв збірку 
українських пісень: "Зі мною були 
дві прекрасні улюблені нами 
книжки Антоновича і Драгоманова 
– "История козачества в южнорус-
ских песнях и былинах". Ми [з 
В. Сєровим – Г. С.] зачитувалися 
епосом України", – згадував худож-
ник пізніше про місце і значення 
книги "Исторические песни мало-
руського народа. С объяснениями 
В. Антоновича и М. Драгоманова" 
(т. І і ІІ, 1874–1875 рр.) [19]. 

Після поїздки по Україні 

1880 р. І. Рєпін був увесь в матері-
алі, який надав йому можливість 
все уявлене відтворити на картині. 

Серпень і майже весь вере-
сень 1880 р. І. Рєпін провів у Кача-
нівці у садибі В. В. Тарновського 
(мол.). Саме тут художник міг 
знайти все те, що потрібно було 
йому для відтворення інтер’єру, 
що до найменших дрібниць відпо-
відало історичній правді зображен-
ня зовнішнього вигляду козаків, а 
також зброї, предметів побуту то-
що. Все, що можна було змал-
ювати із колекції, художник нама-
гався зробити про запас. 

У Качанівці І. Рєпін знайшов 
не лише велику колекцію із життя 
козаків, а й прототипів для своєї 
картини. Відомо, що перш ніж зо-
бразити того чи іншого козака на 
картині, художник малював багато 
ескізів. Декілька їх він зробив і в 

Автопортрет. Худ. І. Рєпін 
 

Полковник біля гармати.  
Худ. І. Рєпін 
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Качанівці, зокрема, відомий малюнок господаря садиби, одягнутого у 
козацький одяг. В. Тарновському (мол.) у цей час уже було 43 роки, а 
тому його зовнішність відповідала чинам гетьманів та полковників. 
Одна з ескізних картин називалася "Гетьман", на якій зображений 
персонаж біля гармати у відповідному, червоного кольору, одязі з 
шаблею. Обпершись об її дуло, гетьман вдивляється суворим поглядом 
з-під насуплених брів вдалечінь, визначаючи відстань до ворога, щоб 
прицільно завдати по ньому удару. Вольове обличчя, напружений 
стан, зосереджений погляд – характерні деталі досвідченого воєна-
чальника. На картині зображено гармату, яка стояла на подвір’ї са-
диби. Цей ескіз І. Рєпіна разом з іншими найбільш яскравими 
виставлявся разом з картиною "Запорожці пишуть листа турецькому 
султану" на виставці і доповнював зміст художнього полотна. 

Серед інших етюдів слід назвати "Козак", де В. Тарновський 
(мол.) зображений по пояс зі схрещеними  руками у козацькому по-
всякденному  вбранні. Малюнок зроблений олівцем і підписаний вни-
зу: "5 сентября 80 г. И. Репин". Перед нами козак середнього віку, 
який на хвилину зосередився. Його голова трохи нахилена вниз і 
погляд опущений. Художник відтворює психологічний стан козака. 
Привертає увагу також ескіз "тип козака", на якому поставлена дата 
"1880. 4 августа И. Репин". Це дещо інша постать козака, змодельо-
ваного із В. Тарновського, який одягнений у жупан, підперезаний ши-
роким козацьким поясом, у високій шапці з кольоровим верхом. Пра-
ву руку козак поклав на бік, а свій погляд спрямував далеко вперед. 

Працюючи над картиною "Запорожці…", І. Рєпін використав 
натурну замальовку В. Тарновського (мол.) у декількох місцях: це і 
отаман Сірко, який з хитрістю усміхається. Це і живий яскравий 
образ сміливого козака, який, як інші, хоче дотепним словом дошку-
лити турецькому султану. Всі деталі одягу, усміхнене обличчя, гострі 
очі, які виглядають з-під піднятих брів, сивуваті вуса і люлька, підне-
сена до рота, дають можливість відчути багату натуру отамана. Сказа-
вши гостре слівце, він з насолодою чекає, коли його запише писар. На 
нього глядач постійно звертає свою увагу. Художник М. Мурашко 
щодо цього образу зауважив: "Тут же тип нашого Василя Тарнов-
ського … зроблене обличчя більш характерним: очі він йому змалював 
глибше і усмішку йому зробив хитрішу" [20]. 

На цій же картині зліва І. Рєпін розмістив худорляву фігуру  
судді у високій папасі, типажем для якого теж був В. Тарновський 
(мол.). Порівняно з іншими типами у судді похмуре обличчя, і лише 
з-під вусів, опущених донизу, проявляється непомітна усмішка. 
Погляд персонажа спрямовано на текст, який фіксує на папері писар. 
Деякі риси обличчя В. Тарновського проглядаються і в образі козака, 
що стоїть з лівого боку в кінці групи. 
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Запорожці пишуть листа турецькому султану. Худ. І. Рєпін 
 
 
В центрі полотна художник зобразив щербатого веселого козака, 

який свою праву руку направив, мабуть, у бік Туреччини. Цей 
яскравий образ простого козака був змальований з кучера В. Тарнов-
ського – Василя Черепа [21]. 

Таким чином, картина "Запорожці" пишуть листа турецькому 
султану" наповнена персонажами, для зображення яких були вико-
ристані качанівці. 

Працюючи над картиною протягом двох тижнів у своєрідному 
екстазному стані, художник жив життям героїв, сміявся, веселився 
разом з ними. У листі до В. Стасова він писав: "До цього часу не міг 
відповісти Вам, Володимире Васильовичу, а все винні "Запорожці". Та 
й народець же! Де тут писать, коли голова кругом іде від їх гаму і 
шуму… Ви мене підбадьорювать задумали; ще довго до Вашого листа 
я зовсім несподівано відвернув полотнище і не втримався, взявся за 
палітру, і ось тижнів два з половиною без відпочинку живу з ними, 
неможливо розстатися  – веселий народ!.. 

Недаремно про них Гоголь писав, все це правда! Бісівський 
народ!.. Ніхто на всьому світі не відчував так глибоко свободи, рівно-
сті і братства! Все життя Запорожжя залишалось вільним, нікому не 
підкоряючись… 

Та де тут роздумувати, нехай це буде і глумлива картина, а все-
таки пишу, не можу" [22]. 
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Художник жив життям героїв, яких малював на картині. Для 
нього вони були живими людьми, які знаходилися поруч, і він був у 
тому ж екстазі веселого гумору, що і вони. І в цьому стані вони були 
прекрасні. Але ще хвилина, і вони візьмуться за зброю і з такою ж 
життєствердною хоробрістю будуть битися з ворогами за свою волю. 

Переглядаючи ескізи 
до "Запорожців", К. І. Чу-
ковський писав: "Одних 
лише етюдів до "Запорож-
ців" було […] декілька сот, і 
мені ввижалося, що в них 
навіть штрих український: 
м’який, музичний, лірич-
ний. І за своєю майстерні-
стю, за своєю пластикою, за 
своєю виразністю вони зда-
лися мені набагато вище за 
самих "Запорожців" [23]. 

Проте І. Рєпіна при-
ваблювали не лише запо-
рожці. Він був закоханий в 
український народ. В од-
ному із листів він писав: 

"Моя батьківщина Чугуїв Харківської губернії… Навкруги є малоро-
сійські села з чистою мовою України, її одягом і звичаями. Я знаю це 
життя, люблю його" [24]. І це підтверджують численні факти. Так, 
під час навчання в Академії мистецтв він зблизився з українцями, 
особливо з майбутнім керівником Київської школи малювання 
Миколою Мурашком: "Більше за все виділялися малоросіяни: з осо-
бливою невимушеністю вони голосно й співуче розмовляли… Їх я 
дуже полюбив за їхню ласкавість і звучні пісні, які вони чудово й зла-
годжено співали на наших вечорах академічного вечірнього класу… 
Симпатизуючи завжди малоросам, й я добув собі "кирею з відлогою" і 
ходив у ній" [25]. 

У Качанівці І. Рєпін працював не лише над картиною "Запо-
рожці пишуть листа турецькому султану", а й над полотном "Вечор-
ниці". Знайомлячись з дворовими селянами, а також жителями 
навколишніх сіл, художник заповнив свій альбом багатьома замальов-
ками народних типів. Згадуючи свою роботу над "Вечорницями", 
І. Рєпін писав: "Головна робота була в Качанівці у Тарновських. Там 
[…] кожен вечір я ходив у село. Там, в досвітчаній хатині, влаш-
тований був і стіл, і всі місця для дівчат і парубків, і я заповнював 
альбоми матеріалами" [26]. 

Запорізькі козаки. Худ. І. Рєпін 
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Вечорниці. Худ. І. Рєпін 
 
 
З качанівських ескізів 1880 р., 

зроблених олівцем, виділяються "Яв-
доха Гусарівна", "Український селя-
нин". 

Обставини, які склалися в Ка-
чанівці, теплі відносини з господаря-
ми садиби сприяли творчому нат-
хненню І. Рєпіна. І він не міг не 
віддячити за все це Тарновським. 
Щирість господині садиби Софії Ва-
силівни відчуваємо на картині ху-
дожника "Біля рояля (портрет 
С. В. Тарновської під час музикуван-
ня)", намальована 16 вересня 1880 р. 
На ній зображена красива середнього 
віку жінка у світлому одязі, що 
спрямувала свій погляд на клавіші 
піаніно, до яких торкаються пальці 
лівої руки. Із спогадів сучасників 
відомо, що Софія Василівна добре 
грала на роялі і мала гарний голос 
приємного тембру. 

І. Рєпін з теплотою згадує про 
своє перебування у Качанівці та широкі не лише дружні, а й творчі 
відносини. Про це свідчать його автобіографічні сторінки книги "Да-
леке близьке". 

Біля тину. Худ. І. Рєпін
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Садиба Тарновських притягувала багатьох художників не лише 
своєю красою, а й щирістю та теплотою господарів. Неодноразово 
приїздили у Качанівку і тривалий час проживали художники брати 
Маковські. 

Костянтин Єгорович Маковський 
(1839–1915) у 1878–1879 рр. проживав 
у Качанівці, намалював декілька порт-
ретів членів сім’ї Тарновських. Як свід-
чать краєзнавці, було два портрети 
Василя Тарновського (мол.). На одному 
з них господар садиби зображений у 
австрійській куртці, а на другому – в 
українському кобеняку. В цей же час 
К. Маковський створив і портрети 
дружини Софії Василівни та дітей – 
Василя (Васючки) та Соні. Портрет 
дочки декілька років тому був прода-
ний спадкоємцями Тарновського за 
кордоном.  На портреті напис: "Костян-
тин Єгорович Маковський. Качанівка. 
1884". У спадщині художника він зна-
читься під назвою "Бояришня", бо 
дуже юна дівчинка, яка мала на голові 
великий красивий срібний кокошник, 
а на грудях шийну прикрасу на багатій 
сукні, була зображена у зосередже-

ному стані. 
У перший свій приїзд  К. Ма-

ковський намалював картину "Помі-
щиця" (1877–1880 рр.), на якій 
зображена мати В. В. Тарновського 
(мол.) Людмила Володимирівна у 
похилому віці. Вона сидить у кріслі 
біля столика, що стоїть поруч з бал-
конними дверима на терасу. Лакей, 
одягнений у відповідну чорну форму, 
приніс сніданок і ставить його на сто-
лик. Це сюжетна картина побутового 
характеру, яка входить до циклу 
подібних, намальованих іншими ху-
дожниками ХІХ ст. 

Відомі також картини К. Маков-
ського "Запорізький козак" (1884), 
"Біля вогнища. Качанівка" (1888), 
"Руїни біля Майорського ставу" 
та іні. 

Бояришня. Худ. К. Маковський 

Поміщиця. Худ. К. Маковський
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 У 1880–1882 рр. в Качанівці 
бував Володимир Єгорович Маков-
ський (1846–1920), який створив у 
цей час картини на українську 
тематику "Дівич-вечір", "Ярмарок на 
Україні", "Українка" (всі у 1882 р.). 

Гостем у Тарновських був і 
український художник Микола Кор-
нилович Бодаревський (1850–1921), 
який, як і брати Маковські, належав 
до кола передвижників. Перебуваю-
чи у Качанівці, художник намалю-
вав портрет Софії Василівни Тарнов-
ської, назвавши його "Гетьманова", 
маючи  на увазі картину І. Рєпіна 
"Гетьман". Про цей портрет згадала 
у своїй розвідці Р. В. Міщенко, вка-
завши, що він був створений неза-
довго до смерті господині садиби, 
найвірогідніше у 1886 р., коли, як 
свідчить автограф у Книзі відвіду-
вачів Качанівки, художник жив і 
працював у Качанівці [27]. 

 

 

Дівич-вечір. Худ. В. Маковський 
 

Запорозький козак.
 Худ. К. Маковський
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Картина художни-
ка "Весілля в Україні" 
(1881) має підзаголовок 
"Понеділок. Молоді у 
поміщика". На ній зо-
бражено великий гурт 
селян – учасників весіл-
ля, які зупинилися біля 
будинку поміщика, що 
вийшов на східці свого 
білоколонного палацу з 
сім’єю та дворовою че-
ляддю вітати молодих. 
Образ поміщика списа-
ний із В. Тарновського 
(мол.). Картина відзна-
чається багатогранністю 
образів учасників весіль-

ного дійства. 
Бували у В. В. Тарновського (мол.) у гостях також художники 

М. Ге, який проживав недалеко на хуторі Іванівський Борзнянського 
повіту, та І. М. Прянишников. 

У садибі В. Тарновського (мол.) проживав відомий російський 
художник-графік, славнозвісний ілюстратор "Мертвих душ" 
М. Гоголя Олександр Олексійович Агін (1817–1875). У 1853–1864 рр. 
він викладав малювання у Київському кадетському корпусі, а опісля 
на запрошення В. Тарновського переселився до Качанівки, де навчав 
його дітей малювання. Тут він був і похований. 

У Качанівці також проживав український художник Григорій 
Миколайович Честахівський (1820–1893), який перевозив труну з 
тілом Тараса Шевченка з С.-Петербурга до Канева, організував тут 
похорони Кобзаря на Чернечій горі, а потім дбав про впорядкування 
та охорону могили поета. У 1861 р. він намалював картини "Могила 
Т. Г. Шевченка на Смоленському кладовищі", "Труна Т. Г. Шевченка 
на пароплаві в дорозі до м. Канева", "Селяни біля труни Т. Г. Шев-
ченка". 

На могилі Т. Шевченка Г. Честахівський читав твори поета 
селянам, але поліція заборонила йому це робити і змусила його 
виїхати з України. Через деякий час В. Тарновський запросив його до 
себе у Качанівку, де він проживав до самої смерті. Тут його й 
поховали на високій могилі, насипаній на честь Т. Шевченка. 

Не менш багатою була колекція в садибі Галаганів у Соки-
ринцях, перші експонати якої з’явилися ще у ХVІІІ ст., починаючи з 
сімейних портретів Олени та Гната Галаганів, намальованих невідо-
мим українським художником до їх срібного весілля. У мистецтво-
знавстві цей стиль має назву "наївний реалізм". Художник досить 

Ярмарок на Україні. Худ. В. Маковський 



 
Малярство на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 119 

правдиво зобразив цих двох уже немолодих людей. Зразки стилю 
знаходимо і в інших творах колекції, що є свідченням існування до-
сить плідного напрямку в живопису ХVІІІ ст. 

Дослідниця українського живопису В. В. Рубан розшукала в 
архіві документ, який свідчить про те, що господар посилав молодих 
кріпаків навчатися різних ремесел. Серед них значиться й ім’я 
художника Степана Землюкова, який навчався в Петербурзі. 

У Чернігівському художньому музеї зберігається декілька порт-
ретів Григорія Івановича Галагана (батька Петра Григоровича), які 
намальовані у кінці ХVІІІ ст. і підписані "Федір Землюков". На них 
Г. І. Галаган зображений у різному віці. Аналізуючи ці портрети, 
В. В. Рубан зазначає, що їх малював талановитий художник, який не 
пройшов академічної школи [28]. 

 

      
 

              Б. Хмельницький                                      І. Мазепа 
                                           Худ. С. Землюков 

 
 
У Федора Землюкова був син Степан, якого, як вказує вище-

згаданий документ, теж посилали вчитися живопису. Проте якщо 
батько був відомий як портретист, то Степан більше займався копію-
ванням. У Чернігівському художньому музеї, куди перейшла колек-
ція картин із Сокиринців, знаходяться портрети Б. Хмельницького, 
І. Мазепи, П. Полуботька, І. Скоропадського, скопійовані у 40-х рр. 
ХІХ ст. С. Землюковим. Проте це були не стільки копії в повному 
значенні цього слова, а пізні варіанти старовинних, до певної міри 
канонізованих портретів [29]. Більше того, художник вносить 
елементи, які засвідчують, що він підходив до своєї роботи творчо. Це 
проявляється і у використанні блакитного кольору, і у введенні в 
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портретне обрамлення елементів пейзажу, наявність деякого ліризму 
тощо.  

Творчість батька і сина Землюкових – свідчення того, що в 
деяких садибах були художники-кріпаки, яких спеціально для себе 
готували поміщики. 

Поступово колекція портретного живопису збільшувалася за 
рахунок портретів родичів та близьких друзів Галаганів, серед них 
Василя Гудовича (1743), Ірини Галаган (1780-ті рр.), Юхима Дарагана 
(ХVІІІ ст.) та інших, намальованих на полотні олійними фарбами, ще 
не розгаданими нині художниками. 

Портретна колекція Галаганів поповнювалася і в ХІХ ст. В  
30–40-х рр. на Прилуччині у поміщицьких садибах працював живо-
писець дворянин Конон Федорович Юшкевич-Стаховський. Зберігся 
документ, який засвідчує талант художника. Поміщик П. Г. Ста-
роженко дав йому свідоцтво, у якому сказано: "Свідоцтво дане від 
мене ... що проживає у м. Прилуках, дворянину Конону Федорову 
сину Юшкевича-Стаховського в тому, що він його мистецтвом 
художника-живописця займався в будинку моєму копіюванням з мене 

портрета, і так як цей портрет на-
писаний настільки живописно, що 
майже розрізнити неможливо з жи-
вим моїм обличчям, для цього, від-
даючи справедливе свідчення живо-
писній майстерності його Стахов-
ського, з усією правдивістю мало 
право рекомендувати всякому тому, 
хто тільки побажає мати з обличчя 
свого і корпусу точнісінький схожий 
портрет для пам’яті потомкам своїм. 
1840 року, жовтня 11 числа, в 
п’ятницю. Полтавської губернії При-
луцького повіту села Ржавця дійсний 
дворянин титулярний радник Павло 
Григоров син Стороженко при цьому 
печатка герба мого" [30]. 

Свідченням цієї характеристики 
є майстерно виконані портрети Марії 
та Петра Галаганів, намальовані ху-
дожником у 1839 р. На звороті порт-
рета М. Галаган напис: "1839  року. 

Серпень. Знаменитий художник Конон Федорович писав з натури 
хорошо". Відсутність прізвища, як вказує В. В. Рубан, дало право 
деяким дослідникам сприймати "Федорович" як прізвище і віднести 
його до категорії художників-кріпаків [31]. Насправді це не так. Всі 
документи свідчать, що він був із дворянського роду. 

На портреті М. Галаган зображена у юному віці. Це красива 
дівчина, з чітко вираженими рисами обличчя: великі темні очі, трохи 

М. Галаган.  
Худ. К. Юшкевич-Стаховський 
 



 
Малярство на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 121 

видовжений ніс, м’які губи, темне волосся своїми закучерявленими 
кінцями спускається на плечі. Вона одягнута в синю сукню, навколо 
шиї обрамлену легеньким, що просвічується, мереживом, а також 
білим комірцем, що спускається бантом на груди. На шиї золотий 
хрестик. Відомий і авторський повтор портрета з деякими змінами. 
Пізніше Марія Галаган, після одруження Комаровська, привертала 
увагу різних художників, зокрема Г. Васька, Г. Гольпейна, В. Казан-
цева. Робота К. Юшкевича-Стаховського найбільш приваблива. 

У спадщині К. Юшкевича-Стаховського значаться в основному 
портрети, намальовані у кінці 30–40-х рр. ХІХ ст. Крім портретів 
М. П. та П. Г. Галаганів 1839 р., решта створені у 40-х рр.: прекрасні 
портрети письменника, музиканта та історика Миколи Маркевича та 
його дружини Уляни Маркевич (1840 р.), а також подружжя Федора і 
Феодосії Романовичів, чернігівських поміщиків, дворянина Павла 
Стороженка та ін. Все це зображення по пояс, виписані з май-
стерністю. Матеріали 1842 р., надру-
ковані в "Полтавських губернських 
відомостях", свідчать про те, що ху-
дожник працював у Полтаві, пропону-
ючи свої послуги з малювання портре-
тів та інших картин [32]. 

 

П. Галаган 
 

М. Маркевич 
 

Худ. К. Юшкевич-Стаховський 
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Характеристика портретного живопису буде неповною, якщо не 
згадати також про портрет Григорія Павловича Галагана, на якому 
"зображена молода людина на повен зріст у святковому українському 
вбранні: яскраво-синій оксамитовий жупан, підперезаний строкатим 
поясом, та малинові шаровари. Молоде обличчя з ріденькими ледь 
помітними вусами і трохи косуватим лівим оком, не відзначається 
красою, але в ньому відчувається впевненість і гідність – якості, які 
дають людині розум, багатство, високе і незалежне становище в 
суспільстві. Ліва рука картинно оперта на стан" [33]. 

Довгий час художник значився невідомим і лише у 1995 р. 
працівник Чернігівського художнього музею Світлана Гаврилова дове-
ла, що цей портрет намальований художником Василем Олексійо-
вичем Серебряковим (1810–1886) у Римі, де перебував митець після 
закінчення Петербурзької академії мистецтв, відряджений до Італії за 
наказом імператора для копіювання картин різних італійських 
художників минулого [34]. 

У цей же час після закінчення у 
1842 р. юридичного факультету Пе-
тербурзького університету Г. П. Гала-
ган подорожував по Італії і зблизився 
з римською групою російських пись-
менників і художників, до якої вхо-
дили М. Гоголь та О. Іванов, і допома-
гав їм матеріально. У листі до матері 
від 11 квітня 1843 р. він писав: "Я 
Вам уже багато оповідав про Сереб-
рякова, чудовий талант, але який був 
без протекції… Наші друзі повзялися 
всіляко його просувати, кошти його 
вичерпалися і, оскільки характеру в 
нього малувато, то й духом занепав. 
Кому ж, як не мені, було допомагати 
нашим друзям у їх благодійних спра-
вах. Не втрачаючи часу, я тут же 
впросив Фед. Вас. [Чижова – Г. С.], 
щоб Серебряков писав з нього портрет, 
та тільки-но він розпочав роботу, як 
Фед. Вас. змушений був припинити 
позування з причини занять. Тоді він і 
Олекс. Андр. [Іванов – Г. С.] присту-

пили до мене, щоб я замовив Серебрякову свій портрет для Вас, і 
портрет цілком чудовий. Вони обидва, і не тільки вони, а всі вважа-
ють, що робота того портрета, що у Вас, дуже погана. Що тут діяти! Я 
згодився. Щоб цей портрет був водночас і картиною, то, за спільною 
порадою, Серебряков писатиме мене у національному малоросійському 
костюмі: я зробив простий коротенький жупан і шаровари [підкрес-

Г. Галаган. Худ. В. Серебряков 
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лено автором листа – Г. С.]. Портрет по коліна, і, як запевняють, 
вдалий. Хочеться, щоб у Вас був справжній чудовий мій портрет, а 
заодно, ми, можливо, врятували талант" [35]. 

Портрет В. Серебряков малював взимку-навесні 1843 р. Лист 
Г. П.  Галагана розкриває не лише історію творення його портрета, а й 
підтверджує факт меценатської діяльності. Мистецтвознавці підтвер-
джують, що портрет намальовано в італійській манері. 

З листування Г. П. Галагана з матір’ю довідуємося, що в Італії 
він попросив декількох художників намалювати для нього картини. 
"Я замовив Рауху, – сповіщає він у листі від 14 березня 1843 р., – до-
сить великий пейзаж: пречудовий вид Неаполя з Пазіліпейської гори. 
Я сказав, щоб він писав з натури. Він взяв за це 1500 франків. 
Штернбергу я замовив дві картини: одну – "Vyd Compagnia di Poma" з 
вілли…" з великою групою італійських пінав; пейзаж невеликого 
розміру, але надзвичайно вдалий. Другу – римлянку, що йде з плода-
ми на голові... Багато картин я б ще замовив, але слід думати про 
гроші…" [36]. 

Незважаючи на застереження про гроші, Г. П. Галаган купив у 
художника І. Шаповаленка три картини на італійську тематику: 
"Неаполітанка", "Дівчина, що гріється скальдіною", "Маскарад у 
Сорренто". Саме таким чином колекція мецената була поповнена 
художніми полотнами І. Айвазовського "Буря", П. Орлова "Дівчина, 
що молиться у капелі", О. Тиранова "Ангел з маслиновою гілкою". 

Г. П. Галаган підтримував тісні зв’язки з російським художни-
ком Олександром Івановим, який у цей час малював славнозвісну 
картину "Явлення Христа народу". У нього він придбав невелике 
полотно "Ранок". 

Молодого мецената дуже притягувало італійське мистецтво ми-
нулих років. Тому він замовив німецькому художнику Йогану Рауху 
зробити декілька копій з оригіналів С. Рафаеля, Д. Доменікіно, Ма-
ратта, Рассоферато та ін. Таким же чином з’явилися твори 
М. Ск’явана "Коронування Есфіри Аретрексом" (др. пол. ХVІІІ ст.), 
К. Аллорі "Юдиф", невідомого художника ХVІІ ст. "Суд Соломона" та 
інші, виконані Й. Раухом та В. Штернбергом. 

Колекція творів зарубіжних художників формувалася у садибі 
Галаганів в осному у ХІХ ст. Члени родини, які отримували освіту за 
кордоном чи в Росії, подорожували по різних країнах Європи. Це були 
вельможні, багаті дворяни, які мали кошти, щоб потішити себе, ку-
пивши чи замовивши картину в Італії, Франції, Німеччині, Голландії чи 
іншій країні. Тому в колекції Галаганів були роботи художників різних 
шкіл і напрямків. Голландія була представлена картиною Х. Тербрюч-
чена "Концерт", натюрмортами невідомих художників ХVІІ ст., а також 
Т. К. Смітса "Натюрморт", Д. Вейлі "Натюрморт Vanitas". 

Інші картини представлені полотнами Ж. Менсоньє "Шану-
вальник, Е. Віже-Лебрен "Амур" (Франція), Й. Рауха "Неаполітанська 
затока" (Німеччина), Г. Гольпейна "Портрет М. Комаровської" (Ав-
стралія) тощо. 
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Не лише закордонні поїздки Галаганів сприяли поповненню 
галереї новими художніми полотнами, а й зв’язки з російськими мит-
цями. У 40-х рр. ХІХ ст. у садибі працював художник О. Я. Волосков, 
який сприяв появі в колекції чотирьох пейзажних творів: "Готичний 
міст у Сокиринському парку" (1845), "Сокиринський парк. Альтанка" 
(1848), "Церква у Сокиринцях" (1848) та "Садиба Г. П. Галагана у 
Лебединцях" (1857). М’який ліризм, яскравий колорит, уміння 
передати красу природи – свідчення високої майстерності художника-
романтика 40–50-х рр. ХІХ ст. Молодого художника О. Волоскова 
запросив до Сокиринців Г. П. Галаган, який був членом Товариства 
заохочення художників (ТЗХ), "для практичних занять терміном на 
два роки" [37]. 

У Г. П. Галагана склалися 
добрі стосунки з художником 
А. Мокрицьким, який, навчаю-
чись в Академії мистецтв, при-
їжджав додому на Пирятинщину 
і на канікулах подорожував по 
найближчих околицях, викону-
ючи замовлення поміщиків. З 
Г. П. Галаганом він був знайо-
мий, бо на запрошення його бать-
ків Катерини Василівни та Павла 
Григоровича у 1835–1836 рр. він 
вчив його малюванню разом з 
сестрою Марією. 

Аполлон Мокрицький на-
писав  декілька портретів членів 
родини Галаганів та Козадаєвих, 
з родини яких була Софія 
Олександрівна, дружина Петра 
Григоровича Галагана. У листі 
до батька С. О. Галаган писала у 
1832 р. з Дігтярів: "Портрети всі 
дуже гарні, особливо Катерини. 
Брат їх розвісив у великій 
вітальні. Над диваном Катерину, 
а по боках – Олександра і 
Єлизавету Олександрівну" [38]. 

В садибі бували і працювали художники Л. Жемчужников, 
Л. Лагоріо, І. Соколов, О. Волосков та ін. Після смерті Петра Григоро-
вича Галагана та його дружини Катерини Василівни художнє зібрання 
перевезли з Дігтярів у Сокиринці, господарем  садиби якої був Павло 
Григорович Галаган. Палац налічував 60 кімнат. 

До серії картин українського живопису відносилися роботи 
А. Мокрицького "Портрет Гребінки", "Портрет Петра Григоровича у 

Готичний міст у Сокиринському парку.  
Худ. О. Волосков 
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капелюсі", "Портрет С. О. Галаган", "Портрет Г. П. Галагана" та ін. 
До них були приєднані полотна роботи І. І. Соколова "Проводи 
рекрутів", К. С. Павлова "Портрет Д. С. Горленка", Г. Васька 
"Портрет М. Г. Галаган", "Портрет І. Черкес", "Портрет дівчини". 

Колекція Галаганів (1740–1900) упорядковувалася кількома 
поколіннями родини. Тому тут представлені твори різних напрямків 
та шкіл: від портретів, виконаних художниками ХVІІІ ст., зразків 
творів українських народних картин "Бандурист біля корчми", "Се 
діло треба розжувати" та ін., а також копій картин зарубіжних 
художників, зокрема Італії, до оригінальних творів зарубіжних, 
українських та російських художників, серед яких є досить цінні. В 
художньому відділі колекції було 600 картин: твори А. Мокрицького, 
В. Штернберга, Л. Жемчужникова, І. Соколова, І. Айвазовського, 
Л. Лагоріо та інших художників, старовинні портрети І. Мазепи (два), 
І.  Скоропадського, Б.  Хмельницького (два), П.  Полуботка, І. Кони-
ського, Д. Туптала (Ростовського), П. Могили, П. Смотрицького та ін. 
Копіїстами історичних портретів були брати Землякови Федір, автор 
оригінальних портретів Григорія Івановича Галагана (1895 та 
1896 рр.) і С., який створив копії портретів Б.  Хмельницького та 
І. Мазепи [39]. Тут було також 12 народних картин ХVІІ–ХІХ ст., 
20 старовинних ікон, збірка чудових гравюр тощо, про що свідчить 
Каталог речей колишнього мистецького музею "Сокиринці", який 
зберігається у Прилуцькому музеї [40]. 

Картинна галерея Галаганів – це досить яскраве явище в 
художній культурі ХІХ ст. 

Для розписування садиби Олени Сергіївни Волконської-Кочубей, 
яка вийшла у 80-х рр. ХІХ ст. заміж за Рахманова, у селі Вейсбахівка 
(нині Білорічиця), збудованої архітектором О.-Е. Ю. Ягном у стилі 
давньоруської архітектури та українського модерну, запросили худож-
ника Василя Миколайовича Соколова (1841–1921). Він зробив чимало 
цікавих розписів, а також написав декілька художніх полотен. У 
садибі художник і похований. 

Нещодавно у Прилуцькому краєзнавчому музеї були розшукані 
художні полотна В. Соколова і передані у Чернігівський музей, серед 
них "Портрет архітектора О. Ю. Ягна". 

 
ХУДОЖНИКИ-ПЕДАГОГИ ТА ЇХ УЧНІ 

 
У зв’язку з реформами в галузі освіти на початку ХІХ ст., від-

криттям повітових училищ та класичних гімназій, у програму яких 
був введений предмет малювання, виникла потреба у підготовлених в 
галузі мистецтва вчителях. Дипломи вчителя малювання мала право 
видавати лише Академія мистецтв. У 1829 р. міністр народної освіти 
звернувся до президента Академії з проханням розробити програму 
для вчителів малювання. Високі професійні вимоги Академії до вчи-
телів змусили Міністерство народної освіти прохати Академію 
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дозволити Радам університетів проводити самостійне екзаменування 
осіб на цю посаду. В Академії мистецтв погодилися на це з умовою, 
якщо головним екзаменатором з предмета буде вчитель малювання 
університету, рівень знань якого відповідатиме тим, що приймаються 
у члени Академії. Це торкалося лише вчителів малювання повітових 
училищ. Звання вчителя малювання в гімназіях давала лише 
Академія мистецтв. 

У 20-х рр. ХІХ ст. класичні чоловічі гімназії відкривали лише 
по одній у губернських містах. На Чернігівщині в силу існуючих 
традицій таких гімназій було відкрито дві – у Новгороді-Сіверському 
(1804) та Чернігові (1805). У 1805 р. у Ніжині засновано, а у 1820 р. 
відкрито Гімназію вищих наук кн. Безбородька, яка прирівнювалась 
до статусу університетів. Протягом ХІХ ст. цей навчальний заклад 
змінював профіль підготовки спеціалістів, а в зв’язку з цим і свою 
назву, але залишався завжди вищим закладом: Гімназія вищих наук 
кн. Безбородька (1820–1832), Фізико-математичний ліцей (1832–
1840), Юридичний ліцей (1840–1875), Історико-філологічний інститут 
(1875–1920). Всі вони носили ім’я князя Безбородька, колишнього 
канцлера Росії, брат якого Ілля Андрійович Безбородько заснував у 
Ніжині Гімназію вищих наук. В подальшому всі ці навчальні заклади 
існували за кошти Безбородьків і плати за навчання. Їх попечителями 
були чоловіки із родини Безбородьків. 

Перший попечитель закладу граф 
О. Г. Безбородько разом з першим ди-
ректором Гімназії вищих наук кн. Без-
бородька професором В. Г. Кукольником 
запросили на посаду вчителя малювання 
Капітона Степановича Павлова (1792–
1852), який у 1798 р. вступив до Петер-
бурзької академії мистецтв і закінчив її 
у 1815 р. з атестатом 2 ступеня портрет-
ного живопису. У 1811 р. за свої роботи 
одержав 2 срібні медалі. Під час на-
вчання він підтримував дружні стосунки 
зі своїм товаришем К. Брюлловим. У 
1808–1815 рр. їх професорами та худож-
никами-наставниками в Академії були 
О. Єгоров, В. Шебуєв, А. Іванов, І. Мар-
тос. К. Брюллов був знайомий з про-
грамною картиною К. Павлова "Росій-
ський селянський танок", яка пода-
валася на здобуття звання художника. 
В формулярному списку К. Павлова за 

1839 р., який зберігається в ніжинському архіві, сказано: "Капитон 
Степанович сын Павлов, учитель, в лицее кн. Безбородко, роду имеет 
48 лет, вероисповедования грекороссийского. 

Автопортрет. Худ. К. Павлов 
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Обучался в С.-Петербургской императорской академии худо-
жеств с 1798 года живописному портретному искусству, а за успехи в 
оном от Академии награжден званием свободного художника с правом 
пользоваться ему с потомством его в вечные родителям преимущест-
вами, которые в высочайше данной Академии привелегии выше 
присвоены..." [41]. 

Коли у 1820 р. відкрилась Гімназія вищих наук кн. Безбородька, 
його направили в Ніжин, де він обійняв посаду вчителя малювання. 
Тут К. Павлов працював до 1839 р. Це був цікавий період в історії 
Гімназії. В цей час навчалися тут М. Гоголь, Н. Кукольник, Є. Гре-
бінка, А. Мокрицький, Я. де Бальмен, А. Горонович та інші майбутні 
художники та діячі культури. К. Павлов намагався прищепити їм 
любов до мистецтва, розширити їх бачення світу, навчити їх основ 
малювання. Пізніше вони використали все це в своїй практичній ді-
яльності як письменники, художники, видавці мистецької періодики. 

Обов’язки вчителя малювання К. Павлов виконував добре, про 
що свідчить його "Формулярний список", у якому вказано, що у 
1823 р. за "усердную и ревностную службу" він відзначений грошовою 
премією у сумі 500 крб, у 1825 р. – 200 крб, а в 1837 р. – 200 крб 
асигнаціями. 

Викладання малювання проводилось у Гімназії в молодших та 
середніх класах. К. Павлов розкривав перед дітьми красу образо-
творчого мистецтва, його характер та специфіку. 

Деякі матеріали, що збереглися з того часу, зокрема малюнки 
М. Гоголя, свідчать, що К. Павлов давав можливість гімназистам роз-
крити свій талант. Щоправда, інколи для цього не вистачало наочних 
посібників. У одному зі своїх звітів художник зазначав: "Лучшим уче-
никам давно следовало бы начать целые головы и фигуры, но, за 
неимением сих оригиналов, продолжают рисовать ландшафты". 

К. Павлов умів прищепити своїм учням любов до малювання, 
залучити їх до творчого процесу. Десять листів М. Гоголя до своїх 
рідних свідчать, що інтерес у майбутнього письменника до малювання 
був постійним завдяки К. Павлову. В кінці 1823 р. М. Гоголь писав 
рідним: "Я трудился долго и наконец нарисовать успел 3 картины, а 
4-ю еще только начал и можно сказать, что стоит чего-нибудь. Ежели 
бы вы их повидели, то верно бы не могли поверить, что я рисовал. 
Только жаль, что они пропадут, ежели не будет рамок, ибо они все 
рисованы на грунту и долго лежать никак не могут и для того прошу 
вас покорнейше прислать как можно поскорее рамки со 
стеклами" [42]. 

У листі від 18 березня 1825 р. М. Гоголь розширив відомості про 
свої заняття живописом: "Хотел бы вам (прислать) несколько кар-
тинок, рисованных на картонах и сухими колерами, но некоторые из 
них еще не докончены, а другие боюсь что б не потерлись дорогою, 
потому что рисовка их весьма нежна" [43]. 
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Малюнків М. Гоголя збереглося мало. Це, перш за все, ситуацій-
не креслення, архітектурні ескізи тушшю собору та церковної башти, 
дві акварелі переднього і заднього фасаду будинку Гоголів у Василівці 
в готичному стилі. 10 вересня 1826 р. Микола Васильович писав 
матері про останні: "Я отыскал план и фасад нового дома, который я 
еще рисовал при папиньке. Посылаю вам их, они сниманы без 
масштаба, без исправности, но ими можно пользоваться, когда нет 
другого, и особенно касательно наружных украшений. Один фасад 
представляет передний вид дома, другой задний" [44]. 

Згадуючи своє дитинство, М. Гоголь у статті про Пушкіна писав: 
"Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда 
чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много зани-
мал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось 
сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были 
окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал 
головой и сказал: "Хороший живописец выбирает дерево рослое, хоро-
шее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не 
сухое". В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я 
из него извлек мудрость: знать, "что нравится и что не нравится 
толпе" [45]. 

Цей малюнок, зроблений олівцем, зберігся і відомий під назвою 
"Сільський пейзаж". В гімназії М. Гоголь малював також декорації до 
спектаклів, які ставились на сцені театру. І тут не обійшлося без 
порад учителя малювання К. Павлова. Як зазначає мистецтвознавець 
Сергій Раєвський, спираючись на спогади онуки К. Павлова Н. Агар-
кової, художник часто запрошував М. Гоголя до себе додому або у 
"малинник", де примушував його малювати з натури [46]. Про це 
також згадують дочки К. Павлова, які мешкали в Ніжині [47]. 

Інтерес М. Гоголя до живопису знайшов своє відображення і в 
створених ним образах художників у повістях "Невский проспект", 
"Портрет", а також у публіцистичних статтях про мистецтво. 

Автор "Вечорів..." бував на виставках-продажах картин у "То-
варистві заохочення художників", помітив тут картину К. Павлова 
"Розтирач фарб" і потім про неї згадав у другій редакції повісті 
"Портрет". Це єдиний опис картини, яку не вдалося розшукати. 

У Ніжині, крім посади вчителя малювання, К. Павлов обіймав 
ще посаду наглядача, з якої звільнився у січні 1825 р. "Кроме 
должности занимаюсь живописью с натуры, из коих лучшие работы 
посылаю в Академию художеств, и воспитанием семерых детей моих", 
писав художник у 1838 р. 

У ніжинський період К. Павлов виконав чимало живописних 
робіт. Серед них "Автопортрет" (30-ті рр.), портрети Б. Лизогуб 
(1835), Д. С. Горленка (1835), картини "Чабан" (30–40 рр.), "Тесляр" 
(1834) (або "Бондар" 1838) та ін. Серед експонатів музею в інституті в 
1928 р. була також його ікона Божої Матері в чорній рамці, виконана 
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олівцем. В актовому залі висіли портрети засновників Гімназії, 
намальовані художником у 1838 р. 

Часто К. Павлов звертався до зображення дітей. І це не випад-
ково. Педагогічна робота, яку вів художник все своє життя, давалася 
взнаки. На картинах "Хлопчик з голубком", "Діти читають абетку", 
"Голівка хлопчика", "Діти будують картковий дім" (1837), "Діти", 
"Портрет дочки художника" (1843) відчувається особлива теплота, 
батьківська увага. Засобами світлотіні художник майстерно моделю-
вав об’єкт зображення, передавав характер поведінки дітей, які 
немовби на хвилиночку відволіклись від своїх улюблених занять. 

К. Павлов одним 
із перших в українсько-
му живопису звернувся 
до жанру автопортрета. 
Художник намалював 
його у Ніжині на поч. 
30-х рр. Це була вже 
людина з досвідом, як 
життєвим, так і твор-
чим. "М’який потік 
світла вияскравлює гар-
ної форми чоло, праву 
щоку з мімічною склад-
кою біля носа, помірно 
розвинені уста і злегка 
кирпатий ніс. Із-за ске-
лець окулярів уважно й 
допитливо дивляться, 
мовби стежачи за ки-
мось, трохи стомлені очі. Це обличчя слабохарактерної, доброзич-
ливої, неговіркої людини років сорока" [48]. 

Портретні роботи "Давид Горленко" (1835) та "Богдана Лизогуб" 
(1835) теж засвідчили уміння К. Павлова використовувати світло для 
передачі психологічного стану людини. На його портретах світло 
падає згори і трохи ліворуч від голови моделі. Це давало можливість 
виразно показати чоло, очі, нижню частину обличчя. 

Через "нюансування світла тактикою "малих тіней" на щоках, 
біля рота, під очима розкриває Павлов і вдачу Давида Горленка 
(1835). До виразу втоми, зафіксованої за допомогою ледь намічених 
рисочок біля вуст, тут ще додається допитливість розуму, інтелі-
гентність, приховані в погляді очей, в рисункові овалу обличчя. В 
портреті Богдани Лизогуб (1835) виведено образ жінки простої вдачі, 
але сильної волі, здатної відстояти свої життєві принципи. Освітлення 
тут анфасне. Воно дозволило художникові підкреслити популярну в 
народі бездоганну лінію брів так званим "шнурочком", гарні карі очі. 
Малюючи чепчик і наплічну батистову накидку Богдани, Павлов 

Сім’я. Худ. К. Павлов 
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домігся півтонових переходів у передачі тонкої білої тканини, 
гаптованої українською вишивкою "білим по білому" [49]. До речі, 
саме ця вишивка була дуже поширена в Ніжині. 

Використання світлотіні, холодних кольорів дало можливість 
правдиво передати і характер дочки художника Є. Ярової, матері 
відомого українського живописця кінця XIX – поч. XX ст. М. Ярового 
(1864–1940). 

Як художник К. Павлов утверджував реалістичні принципи. 
Його картини мали просту композицію. На більшості з них зображені 
типові представники простого народу. Художник не прикрашав їх, а 
подавав такими, якими бачив у повсякденній трудовій діяльності. Він 
намагався за допомогою окремих портретних деталей, а також одягу 
індивідуалізувати їх. 

У жанрових портретах К. Павлов проявив себе і як глибокий 
психолог. На перший погляд, у них не було нічого такого, що зму-
шувало б глядача привернути до себе особливу увагу. Одяг завжди 
простий, кольори мали монохромічний характер. Але за цією 
простотою чітко проявлявся психологічний стан людини. 

Так, на картині "Тесляр" (1834) 
(ця картина в деяких книгах названа 
"Бондар" (1838), мабуть, це один і той 
же варіант картини), написаної, очевид-
но, з натури, відтворено типовий образ 
трудівника, який точив сокиру, щоб 
продовжити роботу. Тесляр, притисну-
вши коліном топорище до лави, трохи 
нахилившись, підняв голову і спряму-
вав свій погляд на того, хто на нього 
дивиться. Трохи згорблена міцна спина 
висвітлена. І від цього світла виразні-
шими стають вольове обличчя з напів-
відкритим шапкою лобом, великим 
м’ясистим носом, карими очима, що 
дивляться з-під широких брів, а також 
жилаві руки. Тут відсутні будь-які риси 
ідеалізації. Те саме ми відчуваємо, роз-
глядаючи картину "Чабан" (30– 
40-ві рр.). 

За творчою манерою ці твори 
близькі до жанрових портретів О. Г. Венеціанова та В. А. Тропініна. 
Але, як зазначають деякі дослідники, К. Павлов у відтворенні образу 
трудівника пішов трохи далі. 

Деякі твори К. Павлов надсилав із Ніжина в Петербург до Ака-
демії мистецтв. Так, у 1834 р. художник написав ректору В. Шебуєву 
листа, в якому скаржився на свої скрутні обставини і сповіщав, що 
протягом чотирнадцяти років він не мав можливості як слід займа-

Тесляр. Худ. К. Павлов 
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тися творчістю. При цьому надіслав три свої картини "Хлопчик з 
голубком", "Голівка хлопчика", "Розтирач фарб", які були рекомендо-
вані Радою Академії для продажу на 2-й публічній лотереї Товариства 
заохочення художників. Якщо перші дві картини дісталися членам 
ТЗХ A. B. Кочубею і В. В. Левашову, то про третю, оцінену в 150 
карбованців, відомостей нема, хоч про неї і говорить М. Гоголь в 
повісті "Портрет", навіть описує її. Господар квартири, де мешкав 
Чертков, говорить: "Ні, батечку, за картини спасибі. Коли б ще були 
картини благородного змісту, щоб можна було на стіну повісити, хоч 
би генерал який при зірці або князя Кутузова портрет, а то он мужи-
ка намалював, мужика в сорочці, служку, що розтирає фарби. Що з 
нього, свині, портрет малювати, я йому по шиї надаю: він у мене всі 
цвяхи з засувок повитягав, поганець". І далі М. Гоголь уточнює: 
"... почулися, нарешті, позаду нього кроки хлопця в синій сорочці, 
його поплічника, натурника, розтиральника фарб і замітальника 
підлог. Хлопець звався Микитою..." 

Крім цих картин, К. Павлов посилав до Петербурга й інші, 
зокрема портретну роботу "Тесля" (нині вона знаходиться в Держав-
ному російському музеї в Петербурзі). 

Після закриття Гімназії вищих наук кн. Безбородька К. Павлов 
продовжував працювати вчителем малювання у Фізико-математич-
ному ліцеї. Про особливості роботи і життя художника свідчить його 
рапорт 1838 р. на ім’я директора: "Рисование в трех курсах два раза в 
неделю по два часа по правилам Академии художеств, с слабыми уче-
никами повторял части головы человеческой, а с лучшими части тела 
человеческого, цветы и ландшафт карандашом, тушью и красками" 
[50]. 

У 1835–1840 рр. К. Павлов декілька разів бував у Петербурзі, 
зустрічався з К. Брюлловим і А. Мокрицьким, познайомився з 
Т. Шевченком. Як свідчить онука К. Павлова Н. Агаркова, художник 
брав участь у викупі поета з неволі [51].  Зустрічались вони і пізніше. 
Т. Шевченко згадав К. Павлова у своїй повісті "Близнецы". Герой тво-
ру Саватій Сокирина, намалювавши свою картину "Пожежа в казах-
ському степу", зазначав: "Я всю ночь просидел под своей джеломей-
кою и, любуясь огненною картиною, вспоминал нашего почтенного 
художника Павлова. Он часто мне говаривал: "Учися, учися рисовать, 
эта наука никакой науке не помешает". И правда, как бы теперь было 
кстати это прекрасное искусство" [52]. 

У 1839 р. К. Павлов переїхав працювати до Київського універ-
ситету, де викладав малювання до 1846 р., і звільнився через хворобу 
28 листопада. Після нього місце вчителя малювання мав зайняти 
Т. Шевченко. 

Як свідчить у своїх спогадах Н. Агаркова, К. Павлов "після того 
як пішов у відставку, поїхав до Ніжина, де жив ще близько десяти 
років". Дослідник С. Раєвський щодо цього пише: "Це підтверджу-
ється також іншими джерелами. В неопублікованих мемуарах батька 
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художника М. Ярового, що належать тепер письменникові С. Скля-
ренку, є місце, що збігається з даними Н. Агаркової. У записі від 
29 січня 1883 р. читаємо: "У місті Ніжині чекала на мене давно 
обрана мною подруга (дочка професора Капітона Степановича Пав-
лова, тоді вже покійного)". 

М. Яровий, який одружився 1858 р. з дочкою К. Павлова – 
Катериною Капітонівною, – точно не вказує дати смерті художника, 
але його фразу – "тоді вже покійного" можна розуміти, що К. С. Пав-
лов помер незадовго до 1858 р. [53]. Зі слів дочок К. Павлова Дар’ї та 
Марії, які жили в будинку, збудованому художником у Ніжині 
неподалік від Гімназії у перші роки роботи, він помер 2 лютого 
1852 р. [54]. 

К. Павлов започаткував у Ніжині систематичне навчання дітей 
живопису, яке стало постійним. У січні 1998 р. деякі картини 
К. Павлова знову побували у Ніжині на виставці, організованій ху-
дожнім відділом краєзнавчого музею з фондів Національного худож-
нього музею України. Ніжинці побачили "Автопортрет" (30-ті рр.), 
"Діти художника" (30-ті рр.), "Святий Йосип", "Зречення св. Петра" 
(1830-ті рр.), "Портрет Б. Лизогуб" (1835), "Портрет Сребдольської", 
"Портрет невідомої" (1836), "Портрет Петра І" (1842). Більшість 
картин намальовано у Ніжині. 

Під час праці у Ні-
жині Капітон Павлов за-
клав деяким своїм учням 
такі основи малювання, 
що вони продовжили їх 
удосконалювати в Акаде-
мії мистецтв у С.-Петер-
бурзі і стали профе-
сійними художниками. До 
цієї категорії учнів К. Пав-
лова належать А. М. Мок-
рицький, А. Горонович, 
Я. де Бальмен. 

Після Капітона Пав-
лова учителем малювання 
у відкритій чоловічій кла-
сичній гімназії при Юри-
дичному ліцеї у 1840–
1846 рр. працював Ісидор 

Миколайович Савицький, а в 1851–1875 рр. – Фома Васильович 
Соломович. У значної частини вчителів малювання творча їх доля як 
художників не завжди проявлялась у створених ними художніх 
полотнах і була відома широкій аудиторії. Переважна їх більшість 
залишались відомими лише на місцевому рівні як копіювальники, 
іконописці, портретисти, пейзажисти. 

Діти будують картковий дім. Худ. К. Павлов 
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Вчителем малювання у повітовому училищі Ніжина був відомий 
український художник Іван Максимович Сошенко (1807–1876), який 
з 1839 до 1846 р. жив і працював у Ніжині. 

Життєва доля художника була досить складною. Набувши 
деяких навичок у маляра в Богуславі, І. Сошенко вирушив до Петер-
бурга, побував у Ермітажі, заробляв на шматок хліба і займався 
малюванням. У 1834 р. він вступив до Петербурзької академії мис-
тецтв. Через рік зустрівся з Т.  Г. Шевченком, познайомив його з 
Є. Гребінкою, А. Мокрицьким, К. Брюлловим та іншими діячами 
культури і сприяв викупу поета з неволі. 

Закінчивши у 1838 р. Акаде-
мію та одержавши атестат і звання 
вільного некласного художника за 
"Портрет олійними фарбами з на-
тури", І. Сошенко деякий час 
мешкав у Петербурзі. Але здоров'я 
було підірване постійним нестатка-
ми, він захворів на легені, почали 
слабнути очі, і художник вирішив 
залишити столицю і переїхати в 
Україну. Йому запропонували міс-
це вчителя чистописання і малю-
вання у Ніжинському повітовому 
училищі з місячною оплатою в 
чотири карбованці. Він погодився. 

У своїх спогадах І. Сошенко 
писав: "... від непосильної роботи я 
захворів очима і легенями. Лікарі 
радили мені поїхати в мій рідний 
клімат, і я, не досягши мети, зму-
шений був залишити Петербург, 
щоб не піти вслід за Безлюдним 
[художник з України, з яким 
І. Сошенко жив на одній квартирі і який перед цим помер – Г. С.], і 
поселився в болотистий Ніжин учителем повітового училища на 
4 карбованці сріблом щомісяця. Довідавшись про мій від’їзд, Тарас 
[Шевченко – Г. С.] зайшов до мене попрощатись... по-братськи 
допоміг мені в скрутному становищі, і ми попрощалися з ним, як 
добрі приятелі і земляки... 

У 1846 р. я бачився з ним у Ніжині і докоряв йому вже не за те, 
що він займається поезією за рахунок живопису, а за те, що друкує 
такі погані вірші, як "Тризна..." [55]. 

У І. Сошенка склалися хороші стосунки в Ніжині як з колегами 
по повітовому училищу, так і по юридичному ліцею. Особливо гар-
ними вони були з професором французької словесності та мови 
Яковом Яковичем Лельєвром і членами його родини та директором 

Автопортрет. Худ. І. Сошенко 
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ліцею Християном Адольфовичем Екебладом, з яким познайомився у 
1835 р. Дослідник творчості художника М. К. Чалий, який з 1870 до 
1875 рр. працював директором Ніжинського юридичного ліцею, а в 
1844–1852 рр. разом з І. М. Сошенком – в Немирівській гімназії, у 
своїй книзі "Иван Максимович Сошенко" (1876), екземпляр якої з 
дарчим написом автора знаходиться в бібліотеці Ніжинського універ-
ситету, писав: "Про ніжинське товариство у небіжчика [І. М. Сошенка – 
Г. С.] залишились найприємніші спогади. Хоча він займав досить 
скромне положення учителя чистописання і малювання в повітовому 
училищі, Іван Максимович користувався постійною любов'ю і повагою 
співробітників по училищу, а також по гімназії і ліцею" [56]. 

Крім викладацької роботи, І. Сошенко продовжував займатися 
малярською творчістю. Архімандрит одного з храмів після приїзду 
художника в Ніжин замовив йому намалювати ікону св. апостола 
Петра, якого ангел виводив з темниці. Навички у І. Сошенка в жанрі 
іконопису вже були. Перебуваючи в Петербурзі, він у квітні 1838 р. 
намалював чотирьох євангелістів на замовлення відомого маляра-
іконописця Макара Самсоновича Пешехонова. А тому з охотою взявся 
за нову роботу для ніжинського храму, "приклав усе своє старання. 
Картина вийшла досить гарна, з ефектним освітленням від сіяння 
ангела". Проте архімандриту вона не сподобалась, і він віддав її 
переробляти на свій смак місцевому "туземному пачкуну Хомі". 

Подібна історія була і з замовленням якогось ієрея, який попро-
сив намалювати образ "Спасителя, що благословляв дітей". І. Сошен-
ко намалював "білу ризу Христу", яку ієрей запропонував тому ж 
таки Хомі перефарбувати в червону. "Така негідна профанація 
мистецтва, – стверджував М. К. Чалий, – вразила самолюбство худож-
ника і змусила його відмовитися від будь-яких замовлень. 

Втративши надію па заробіток, як додаток до своєї жалюгідної 
платні, він "став малювати для власного задоволення, з натури жид-
ків, сторожів, жебраків" і проводив вільний час у сімействі лектора 
французької мови Лельєвра, який за уроки малювання своїм дочкам 
надав у себе квартиру і стіл" [57]. Це майже і всі відомості, які 
дійшли до нас про художню творчість І. Сошенка у Ніжині. 

На жаль, вологий клімат оточеного болотами низинного Ніжина 
не сприяв покращенню здоров’я І. Сошенка, і він у 1846 р. переїхав 
до Немирова, а в 1856 р. – до Києва, де працював у гімназії. У 1859 р. 
Т. Шевченко відвідав І. Сошенка у Києві (по вул. Велика Жито-
мирська, 36). У 50-х рр. І. Сошенко проявив себе як майстер 
жанрових творів, пейзажу, портрета. Високу оцінку одержали його 
картини "Водоспад", "Хлопці-рибалки" (1857), акварель "Банду-
ристи", "Продаж сіна на Дніпрі" (1857), "Портрет бабусі М. Чалого", 
"Жіночий портрет" та ін. Хороше враження справляє ескіз історичної 
картини "Козачий табір у 1648 р.". 
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І. Сошенко писав також ікони, 
оновивши їх засоби художньої ви-
разності прийомами академічного 
письма. У цей час він вніс, як 
зазначає дослідник Д. В. Степовик, 
"елементи народного типажу", поси-
лив в іконі портретно-психологічні 
моменти, надав атрибутам матері-
альної досяжності й природного ви-
гляду". Він був прихильником "при-
стосування канонічної іконографії до 
українського етнотипу і викорис-
тання в іконах засобів академічного 
олійного живопису". 

Художник проявив себе тала-
новитим портретистом, про що свід-
чать його роботи "Портрет бабусі 
М. Чалого" (50-ті рр.) та невідомої 
жінки. У кожному з них І. Сошенко 
намагався розкрити характер. На 
картині "Портрет бабусі М. Чалого" 
висвітлені обличчя і ліва рука, 
великий палець якої засунутий за 
борт верхнього одягу. Очіпок і весь 
одяг подані в темних тонах. Світло 

Портрет бабусі М. Чалого. 
Худ. І. Сошенко 
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падає з лівого боку і висвічує частину чола, прорізаного заглибинами, 
в еліпсі запалі очі, які пронизують глядача з-під опущених брів, і 
м’які щоки та великий ніс. Помітні трохи стиснуті губи і сильне 
підборіддя. Всі ці деталі портрета передають добрий, лагідний 
характер жінки, яка може постояти за себе. Але найголовніше – це 
очі, відкриті і глибокі. Від них не можна відірватись. Рука, яка 
висунута на передній план, підкреслює, що ця людина любить працю.  

На жаль, творчість І. Сошенка ніжинського періоду найменше 
вивчена. 

У 1846 р. попечитель Київського навчального округу призначив 
Дмитра Івановича Безперчого (1825–1913) вчителем малювання і 
чистописання Ніжинської гімназії. Він був з кріпаків графа Д. Шере-
метьєва. Його батько, Іван Андрійович, вихованець місцевої школи 
іконопису, кріпосний художник, який у 1841 р. разом з членами сім’ї 
одержав вільну, був слухачем Академії мистецтв і в 1849 р. за 
картину "Портрет малоросійського селянина в народному костюмі" 
("Портрет молодої людини") отримав звання некласного художника. 

У січні 1843 р. Дмитро Без-
перчий вступив вільним слухачем 
до Петербурзької академії мистецтв 
по класу оригінальних фігур ви-
кладача І. І. Вістеліуса, таланови-
того художника. Саме останній дав 
йому зрозуміти, що найголовнішим 
для живописця, графіка, скульпто-
ра чи архітектора є бачення відтво-
рення малюнка і від оволодіння 
його культурою буде залежати по-
дальша доля митця. Тому цьому 
предмету в Академії приділялась 
особлива увага. 

Завдяки старанності Д. Без-
перчого і вимогливості І. І. Вістелі-
уса молодий художник швидко ово-
лодів знаннями і переходив до 
відповідного класу. У 1845 р. 
Д. Безперчий навчався одночасно в 
натурному класі з майбутнім відо-
мим художником П. Федотовим. 

Постійні нестатки і злидні давали про себе знати. 
6 вересня 1846 р. Д. Безперчий звернувся до ради Академії з 

проханням: "Подаючи при цьому роботи, виконані мною з натури, два 
портрети й малюнки прошу уклінно раду імператорської Академії 
мистецтв удостоїти мене по оних звання художника" [58]. Прохання 
було задоволене. 

Автопортрет. Худ. Д. Безперчий 
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У цей час у Ніжинській гімназії з’явилась вакансія вчителя 
малювання. І Д. Безперчий разом зі своїм товаришем по Академії 
Василем Треніним приїхали у Ніжин. У грудні 1846 р. вони стали до 
роботи. Василь Олексійович Тренін (1828–1883) був призначений 
викладачем малювання у повітовому училищі. 

У 1846 р. Д. Безперчий написав "Автопортрет", який зберігся і 
дає нам можливість уявити художника, якому йшов 21 рік. Перед 
нами молодий, симпатичний, надто серйозний як на свій вік і 
зосереджений юнак з великими очима і гарно зачесаним хвилястим 
волоссям з проділом з правого боку голови. "Вольова зморшка біля 
рота говорить про мужність, внутрішню силу, твердість характеру, які 
допомогли художникові подолати тяжкі випробування й нестатки". 
Деталі портрета, особливо одяг, засвідчують, що молодий художник 
належить до демократичних кіл. 

У Ніжині Д. Безперчий багато уваги приділяв педагогічній 
роботі, відносився до неї творчо. У місцевому архіві збереглись 
зауваження до програми з курсу малювання, який проводився за 
методом А. П. Сапожникова, висловлені на засіданні ради ліцею в 
квітні 1848 р. На думку Д. Безперчого, учні повинні займатися не 
тільки малюванням геометричних тіл, до чого зводилась система 
А. П. Сапожникова, а й предметів побуту, натюрмортів тощо [59]. 

Д. Безперчий турбувався про забезпечення навчального процесу 
різними посібниками. 5 лютого 1849 р. на ярмарку в Ніжині в 
іноземця Андре Фіетта він купив естампи на 30 карбованців сріблом 
[60]. Художник зробив їх реєстр, але він не розшуканий, а тому 
важко визначити цінність цих робіт. 

Поряд з викладанням малювання в Гімназії Д. Безперчий зай-
мався і художньою творчістю. Він приїхав у Ніжин у рік перебування 
в місті Т. Шевченка. Відголосок цього факту знайшов відображення і 
в творчості Д. Безперчого, який у 1848 р. задумав створити серію 
малюнків до поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". Але здійснити задум 
художнику не вдалося. У Харківському музеї образотворчого мис-
тецтва збереглися лише окремі начерки Д. Безперчого до поеми. На 
одному з аркушів – головний герой твору Гонта, який поринув у 
тяжкі роздуми, на іншому – жінка, що плаче. Дослідники вважають, 
що остання близька до образу титаревої дочки, яка побивається за 
Яремою. Привернули увагу художника також Титар, Оксана та інші 
образи Шевченкової поеми. 

В Ніжині Дмитро Безперчий задумав цикл акварелей "Сцени із 
східного життя", над якими він працював у 50-х рр. І тут ми 
відчуваємо сильний вплив на творчу манеру художника його вчителя 
К. Брюллова, якого він любив і наслідував. 

Акварель "Женці в полі" теж намальована в Ніжині. На жаль, 
не всі твори художника датовані, а тому важко нині визначити ті, які 
були створені саме в ніжинський період. 
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Після п’ятирічного строку роботи в Ніжині Д. Безперчий у 
1850 р. подав прохання перевести його у Харків. У звіті про стан 
Ніжинського ліцею кн. Безбородька та гімназії за 1849–1850 навча-
льний рік сказано: "Учитель малювання в гімназії Дмитро Безперчий 
переведений за власним його бажанням на таку ж посаду в 
II Харківську гімназію; на його місце призначений колишній учитель 
малювання в Ніжинському повітовому  училищі Василь Тренін". 

У Харкові Д. Безперчий працював до кінця свого життя, виховав 
чимало талановитих діячів мистецтва. Його учнями були художники 
С. Васильківський, П. Левченко, М. Ткаченко, скульптор В. Беклемі-
шев, відомий історик мистецтва і етнограф М. Сунцов, композитор 
П. Сокальський, вчений М. Ковалевський та ін. 

Спадщина художника не дуже велика. Серед робіт слід назвати 
також картини "Бандурист" (Київ, музей), "Сватання на Гончарівці", 
"З поля" (1859–60, Харків. муз.), "Вулиця українського села", "Мило-
стиня" та ін. 

Д. Безперчий був цікавим 
пейзажистом ("Засулля", "Пей-
заж з пастушком", "Сільський 
пейзаж"). У нього є чимало пей-
зажних робіт, які відображають 
різні куточки України, Росії, 
Криму і відзначаються просто-
тою, спостережливістю худож-
ника. У 50-х рр. він намалював 
серію натюрмортів, здебільшого 
квіти ("Букет польових і садових 
квітів", "Квіти" та ін.). 

Виступав Д. Безперчий і як 
ілюстратор творів О. Пушкіна 
("Брати-розбійники"), М. Лермон-
това ("Демон"), М. Гоголя ("Мер-
тві душі"). 

4 вересня 1845 р. один із 
засновників і попечитель Ніжин-
ської вищої школи граф Олек-
сандр Григорович Кушельов-
Безбородько на честь її 25-річчя 
подарував навчальному закладу 
колекцію картин для картинної 
галереї, в якій представлені 

художні твори XIV–XIX ст. Її історія мало висвітлена, крім статті 
І. Турцевича "Заметки о картинной галерее института князя Безбо-
родко в Нежине", надрукованої у 1895 р., і невеличких повідомлень у 
буклеті Г. П. Васильківського "Ніжинський педагогічний інститут", в 
книзі Г. В. Самойленка "Ніжинська вища школа". Про це унікальне 

Бандурист. Худ. Д. Безперчий 
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зібрання картин майже нічого не написано. Більш детально колекція 
описана в статті С. Г. Самойленка "Великое достояние художествен-
ной культуры". 

У листі міністру народної освіти П. О. Ширинському-Шихматову 
від 19 серпня 1845 р. О. Г. Кушельов-Безбородько писав: "Я дарую 
ліцею картинну галерею, яку я придбав у різних містах Італії і Євро-
пи і яка складається із 10 картин італійської школи до ХVІ ст., 
флорентійської – 9 картин, римської – 12, ломбардської – 13, венеці-
анської – 12, неаполітанської – 5, генуезької – 16, іспанської – 5, 
французької – 20, німецької – 20, фламандської – 46, новоро-
сійської – 7. Всього 175 картин у позолочених рамах, з умовою, щоб 
картини ці були розміщені у вільних залах приміщення ліцею і 
служили розвиткові хорошого смаку і залишалися завжди власністю 
цього навчального закладу" [61]. 

 

 
 

Один із сучасних залів картинної галереї 
Ніжинського університету 

 
 
Проте картини були розміщені не у вільних приміщеннях, як це 

заповідав граф, що сприяло б створенню картинної галереї, а в різних 
місцях, і значна їх частина була розташована в навчальних класах, 
інша – у бібліотеці, актовому залі, в кімнаті попечителя та інших 
аудиторіях. 

Частину картин, що мали релігійний зміст, передали до 
ліцейської Свято-Олександрівської церкви. Як свідчать архівні записи 
від 14 лютого 1873 р., використовувалися як ікони 23 картини: 
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1) Богородиця, Спаситель та Іоанн – візантійська школа; 
2) Богородиця, Спаситель та Іоанн – копія з Рафаеля; 
3) Благовіщення Божої матері – Цезаря Арпіно; 
4) Богородиця (на тканині) – копія з Сассо-Феррато;  
5) Іродіада, або Усікновіння глави  Предтечі – школа Гверчино; 
6) Муки Спасителя – Аннібала Караччі; 
7) Еліазар і Рахіль – манера Албано; 
8) Несіння хреста Спасителем – Ланфранко; 
9) Спаситель на хресті –  школа Тинторетто; 
10) Поклоніння пастирів – Карпіоні; 
11) Поклоніння волхвів – Рафаело Боталла;  
12) Поклоніння пастирів  – Рафаело Боталла; 
13) Богородиця і Спаситель – Лука Канджажіо; 
14) Благовіщення – Цезаря Арпіно; 
15) Створення світу – Брегеля (батька). 
Всі ці картини раніше знаходились у фізичному кабінеті. В 

подальшому списку значаться ікони, які і раніше були у церкві: 
16) Спаситель і Богоматір – школа візантійська, до ХІІ ст.; 
17) Богородиця зі Спасителем і єпископом – Койнеля; 
18) Святий, що роздає милостиню – Бартолоса, школи 
Стенської 1300 р.; 
19) Немовля Ісус в яслах – флорентійська школа до 1300 р.; 
20) Святий Себастян – школа Франко Болонського; 
21) Поклоніння волхвів – Алонза Кано; 
22) Святий Йосип, що проповідував у пустелі – Молінарі; 
23) Богоматір, Спаситель та Іоанн – манера Карла Долче. 
Граф О. Г. Кушельов-Безбородько мав велике зібрання картин, 

які знаходилися в Імператорській академії мистецтв у С.-Петербурзі, з 
якого частину і подарував Ніжинському ліцею, про що говорять 
номери і печатки з тильного боку полотен. 

Із 10 картин різних шкіл, намальованих до ХVІ ст., особливий 
інтерес становить "Пресвята Діва з малюком Ісусом" художника 
умбрійської школи П’єро Перуджино часу раннього Відродження. На 
жаль, ім’я цього художника не зазначено на картині. Серед його 
відомих учнів був Рафаель Санті, який запозичив у свого вчителя 
плавність ліній, вільну постановку фігур у просторі. Це і 
спостерігаємо на картині. 

До полотен раннього Відродження відноситься "Святий Іоанн, 
що проповідує у пустелі" (кінець останньої третини ХV ст.), 
невідомого автора школи Домініко Гірландайо, для творчості якого, а 
також його учнів характерна багатогранна проблематика ренесансного 
реалізму, зокрема монументально-епічного, героїчного та жанрово-
побутового. Художник на картині в образі Іоанна підкреслює душевну 
ясність, спокійний уважний погляд на світ. У цій картині та інших 
полотнах, створених на сюжети із життя Марії та Іоанна Хрестителя, 
відбиваються риси пошуків художників епохи раннього Відродження. 
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Особливою майстерністю визначалися полотна Антоніо Корре-
джіо (близько 1489–1534) "Померлий Спаситель" та його учня – 
"Св. Ієронім" вражають своєю величністю, просторовістю та поетич-
ною м’якістю образів, свіжістю колориту, характерних для бароко. 

Найбільш яскравим представником Високого Відродження є 
Тиціан, для раннього часу якого характерна життєвість і багатогран-
ність сприйняття життя, а в пізній час – глибокий трагізм. Прикла-
дом цього може служити картина "Магдалина, що кається" (1560). В 
галереї знаходиться копія, зроблена самим автором. Раніше ця 
картина знаходилася в Ермітажі, про що говорить печатка відомого 
музею. Цієї картини немає в каталозі 1845 р. Очевидно, вона 
надійшла у ніжинську колекцію пізніше. 

В галереї демонструються ще три картини учнів Тиціана ХVІ ст.: 
"Невірність Фоми", копія з роботи майстра, "Свята Магдалина" шко-
ли Тиціана, "Достаток", яка належить копіювальникам за манерою 
художника. 

Ніжинська галерея представлена картиною "Розп’яття", вико-
наною одним із учнів школи останнього титана епохи Відродження 
Тінторетто, у творчості якого відбився інтерес до драматичного та 
підвищеної емоційності. 

Своєрідним напрямком італійського живопису 20-х рр. ХVІ ст. є 
маньєризм, що передбачає химерність, увагу до форми, поєднання 
живої і неживої природи. Цей напрямок у мистецтві називають 
"осінню Відродження". Він продемонстрований "Портретом  кардина-
ла", роботи придворного художника герцога Медичі Анджело Брон-
зіно. До маньєризму відноситься і картина Франческо Парміджанно 
"Мадонна з трояндою і хрестом" та "Мадонна з довгою шиєю". 
Художник є талановитим послідовником Корреджіо і відноситься до 
ломбардської школи живопису. Він відходить від традиційних прийо-
мів зображення євангельських сюжетів і зображує Мадонну не як 
жінку-матір, а як світську даму. В галереї демонструється і третя 
картина Ф. Парміджанно "Галатея". 

Межа ХVІ–ХVІІ ст. пов’язана в італійському мистецтві з 
академізмом, основоположником якого були брати Карраччі (Людови-
ко, Агостіно, Аннібале), які закликали художників широко вико-
ристовувати ренесансну спадщину і поряд з цим вивчати натуру. Хто 
хоче стати хорошим художником, стверджував Агостино Карраччі, 
повинен озброїтися малюнком школи Риму, рухом і світлотінню 
венеціанців, сильною манерою Мікеланджело, строгою урівноваже-
ністю Рафаеля. У галереї представлена картина Агостіно Карраччі 
"Нарцис біля джерела", Аннібале Карраччі "Катування Спасителя". В 
дореволюційний час в ліцейській Свято-Олександрійській церкві 
знаходилась картина братів Агостіно, Аннібале і Людовико під назвою 
"Свята Магдалина". 
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В галереї були і картини послідовників Карраччі, зокрема Гвідо 
Рені, який опирався на зразки епохи Відродження. Про це свідчать 
копії картин художника "Іродіада", "Сивілла", виконані учнями 
майстра і представлені в галереї. 

Реалізм демонструється творами Караваджо. Для його живопису 
характерний демократизм, матеріалізм, емоційна напруженість, 
контрасти світла і тіні, лаконізм і простота композиції, драматичність 
ситуацій. Прикладом цього є релігійна композиція "Покладання у 
домовину" (1602–04), міфологічний сюжет  – "Вакха" (1592–1593) та 
жанрова картина "Лютняр" (1595). 

Італійські художники ХVІІ ст. Сальватор Роза, Джован Тьєполо 
та Алессандро Маньяско були популярні і в Росії. Тому О. Кушельов-
Безбородько придбав декілька із їх робіт і для своєї картинної галереї, 
які згодом опинилися у Ніжині. Сальватор Роза, художник-романтик, 
любив малювати пейзаж. Людину він розглядав як компонент 
природи. Це підтверджує його картина "Буря та вівці". 

Величність і спокійну впевненість у прекрасних людях демон-
струє Джованні Тьєполо в картині "Геркулес і Омфала", що 
знаходиться в галереї. 

Представником італійського класицизму в живопису був Батто-
ні, римський художник, який успадкував разсудливість академістів 
і утверджував принцип: трактувати сюжети, малювати портрети і 
пейзажі з такою ж досконалістю, як це робить архітектор, незалежно 
від того, що він будує – храм, палац чи віллу. Художник приділяв 
увагу не стільки змісту, скільки формі, композиції, формальним 
ознакам твору. В галереї знаходяться дві роботи учнів школи худож-
ника Баттоні "Діана на полюванні" та "Геркулес і німфи". 

Іспанія представлена картинами художника Х. Рібері "Св. Фран-
циск" і Б. Мурильйо "Бабуся, що вечеряє", а Франція – Ніколою 
Пуссеном, основоположником класицизму, полотном "Спаситель, що 
віддає ключі Св. Петру". Значне місце в картинній галереї належить 
полотнам фламандських живописців Брейгеля Старшого, Рубенса, 
Ван-Дейка, Терборха, Лоррена та інших, а також їх учнів і 
послідовників [62]. 

Російська школа представлена всього 7 картинами:  Плахова 
"Два селянина, які їдять",  О. Іванова "Вид на околиці Тифлісу", 
Байкова "Морський простір", Андреєва, представника арзамаської 
школи "Жниця з сином", а також двома картинами Кольмана "Росій-
ська станція" та "Вид на храм Катерини ІІ з саду графа Кушельова-
Безбородька в С.-Петербурзі" [63]. Ці картини, на жаль, відсутні нині 
в картинній галереї університету. 

Пізніше в картинній галереї з’явилися роботи А. Д. Ківшенка 
"Полювання на лисицю", А. О. Мещерського "Пристань на Волзі". 
Можливо, ці картини подарував Юридичному ліцею новий почесний 
попечитель навчального закладу Григорій Олександрович Кушельов-
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Безбородько, який у 1855 р. передав до бібліотеки закуплені ним 
рукописи М. Гоголя та замовлені портрети відомих випускників: 
М. Гоголя (робота худ. Ф. Моллера), Н. Кукольника (копія роботи 
худ. К. Брюллова) та Є. Гребінки (робота худ. А. Мокрицького), які до 
цього часу експонуються у музеї. 

Твори картинної галереї використовувалися не лише з метою 
естетичного виховання студентів, а і в практичній діяльності вчи-
телями малювання в чоловічій класичній гімназії, яка діяла при 
Юридичному та Історико-філологічному інституті кн. Безбородька.  

В цьому напрямку чимало зробив Родіон Корнійович Музиченко- 
Цибульський (1834–1912). Саме він продовжив традиції К. Павлова, 
І. Сошенка, Д. Безперчого у підготовці майбутніх художників, закла-
дав у них основи мистецької творчості. 

У 1857 р. Р. Музиченко навчався у Петербурзькій академії 
мистецтв, яку закінчив у 1862 р. зі званням художника пейзажного 
живопису. Він був учнем К. Брюллова, входив у коло української 
інтелігенції столиці. 

 Переїхавши з Петербурга до Ніжина, Р. Музиченко-Цибуль-
ський організував тут першу недільну школу живопису. Він також 
викладав малювання в Ніжинській класичній гімназії, а з 1868 р. – в 
іконописній школі Введенського  монастиря. Цей останній факт, 
мабуть, сприяв тому, що Р. Музиченко-Цибульський і сам пробував 
малювати ікони. Як свідчить священик Свято-Олександрівської 
церкви Історико-філологічного інституту А. Ф. Хойнацький, в храмі 
були три  ікони, створені Р. Музиченком-Цибульським: "Св. благовір-
ного великого князя Олександра Невського" (1866) [64], "Св. велико-
мучениці Варвари" (1877) [65] та "... изящная плащаница для 
престола, написанная... на полотне и обделанная в розовый атлас" 
[66]. На жаль, це єдині оригінальні роботи художника, про які нам 
сьогодні відомо. У 1894–1896 рр. він займався реставрацією картин із 
галереї інституту. 

Р. К. Музиченко-Цибульський багато уваги приділяв вихованню 
молоді. Близько сорока років він викладав малювання в Ніжинській 
гімназії. Серед його учнів були і такі, які мали талант. Тож не випад-
ково, що вони малювали не лише олівцем, а й фарбами. Деякі їх 
роботи посилались за кордон. Як згадує О. Знойко, "одну з картин 
учня шостого класу було відправлено на виставку картин учнів серед-
ніх шкіл у Чікаго. Ця картина являла собою багатофігурне полотно – 
урочисту промову в інститутському залі з нагоди встановлення у 
Ніжині пам’ятника Миколі Гоголю" [67]. 

З 1898 р. Петербурзька академія мистецтв також почала 
проводити виставки-конкурси учнівських робіт. Вони проходили в 
1900, 1903, 1906 рр. Як свідчать архівні документи, кожного разу 
посилали і роботи учнів Р. Музиченка-Цибульського [68]. 
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Як гарного педагога-рисувальника Р. Музиченка-Цибульського 
згадував і учень недільної школи живопису, а пізніше викладач 
інституту М. С. Кармінський.  

Майже все творче життя Р. К. Музиченка-Цибульського минуло 
в Ніжині в невеличкому будиночку, що знаходився, за переказами, 
поруч з будинком К. Павлова. Вони ніколи не зустрічались, але про 
творчість останнього Р. Музиченко-Цибульський, мабуть, знав. Жилося 
художнику важко, мав п’ятеро дітей, нестатки, підробляв, де міг [69]. 

Помер Р. К. Музиченко-Цибульський у 1912 р. На міському кла-
довищі на могилі художника зберігся пам’ятник, споруджений його 
дружиною. Це красивий чотириступінчатий обеліск. На ньому напи-
сано: "Тут покоится прах художника Родиона Корнеевича Музиченко-
Цибульского. Родился 10 ноября 1834 года – умер 22 ноября 
1912 года. Дорогому мужу от любящей жены. Спи спокойно до 
Божьего суда". 

Серед учнів художника-педагога був і Микола Семенович 
Самокиш (13(25).Х.1860–18.1.1944), пізніше відомий художник, ака-
демік, заслужений діяч мистецтв РСФСР. Він народився в Ніжині в 
сім’ї поштаря. 

Заробітна плата батька була мізерною, а тому Миколу віддали на 
деякий час до діда й баби на прожиття в Носівку. Тут він грався з 
сільськими дітьми, перебував серед природи, навчився їздити на коні. 
Микола Самокиш був дуже сприйнятливий до навколишнього світу. В 
своїх спогадах "Як я став художником" він писав: "Всі околиці 
великого містечка Носівки я вивчив до дрібниць, роблячи з товари-
шами щодня досить віддалені екскурсії і повертаючись додому іноді 
пізно ввечері, завдаючи цим прикрості бабусі і маючи нагінку від 
діда. В цих екскурсіях я знаходив якесь дивне задоволення, я несві-
домо шукав картини природи і взагалі на мене справляли чарівне 
враження краса і розкіш літнього ранку, спека півдня і захід сонця. Я 
любив осінь, мої очі милував колір кленового листя, його оранжеві, 
жовті і червоні тони. Зима справляла на мене враження своїм м’яким 
білим сніжним покровом, я у всьому цьому бачив якусь мені незро-
зумілу, але привабливу красу. Часто бабуся питала мене, чого я стою і 
дивлюсь у простір, але я їй, звичайно, пояснити цього не міг. Мені 
хотілось утримати ці образи і ці чудесні кольори в пам’яті, але про те, 
щоб зафіксувати їх на папері, я зовсім не думав, та і взагалі не 
усвідомлював у собі цієї потреби" [70]. 

Коли Миколі Самокишу виповнилося 8 років, батько віддав його 
у Ніжинську двокласну школу. Тут він вперше ознайомився з 
ілюстрованими книжками, був від них у захваті, бо вперше побачив, 
що можна намалювати зиму, літо, людину, квіти, тварин. І саме в цей 
час М. Самокиш почав малювати. Цей інтерес захопив його настільки, 
що він почав віддавати улюбленій справі весь свій вільний час. 
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Трійка. Худ. М. Самокиш 
 
 
У 1870 р. він вступив до Ніжинської класичної гімназії. В архіві 

збереглось "Свідоцтво" про його навчання тут, видане 5 жовтня 
1877 року: 

"Предъявитель сего ученик пятого класса гимназии, состоящей 
при институте кн. Безбородко Николай Самокиш, сын сортировщика, 
вероисповедания православного, поступил по экзамену в 1-й класс 
гимназии в августе месяце 1870 года и был переводим по испытаниям 
в высшие классы: из І-го во ІІ-й в 1871 году, из ІІ-го в ІІІ-й 1872, из 
III-го в ІV 1874, из IV-гo в V-й в 1876 году. Во все время пребывания в 
оной поведения был отличного. 

На последнем испытании, бывшем в 1876 году при переходе в 
V класс оказал в предметах IV-гo класса следующие успехи: в истории 
отличные, в законе божием хорошие, в русском, латинском, гречес-
ком и немецком языках, арифметике, алгебре, геометрии и географии 
удовлетворительные, почему и был удостоен перевода в пятый класс, 
вследствие же прошения, поданного отцом его, 4-го мая сего года, из 
гимназии уволен для поступления в другое учебное заведение" [71]. 

Переступивши поріг Ніжинської класичної гімназії, Микола 
Самокиш вперше в житті побачив цілу галерею картин, твори 
великих майстрів пензля. "Я просто одурів, – свідчив пізніше худож-
ник. – Ще й досі в мене свіже це враження, і я ясно бачу перед собою 
Карреджо, Рубенса, Рембрандта, Бургіньйона й ін., а також чудовий 
портрет Кукольника роботи К. Брюллова і портрет Гоголя роботи 
Моллера" [72]. 

З першого класу гімназії почались уроки малювання. Вчитель 
Р. Музиченко-Цибульський, помітивши великий потяг хлопця до 
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живопису, почав приділяти йому більше уваги. Коли М. Самокиш 
набув деякого досвіду в техніці копіювання, він показав йому прийо-
ми і засоби акварелей. Тривав процес удосконалення техніки малю-
вання. Майбутній художник збагачував свої знання з живопису, 
оволодівав культурою малюнка, захоплювався читанням журналу 
"Всемирная иллюстрация" тощо. 

І все ж малювання, як зазначав М. Самокиш, обмежувалося 
копіюванням у картинній галереї (зокрема пейзажів Калама і голівок 
Жульєна), а не малюванням з натури. Творчість великих майстрів 
захоплювала юного художника, йому хотілося малювати якомога 
більше. Для цього потрібні були фарби, яких не мав М. Самокиш. На 
допомогу йому прийшов вихователь гімназії Павло Іванович Борисов, 
який замовив їх у Москві. Більше того, після смерті матері, а також 
переходу батька в 1875 р. до Батуринської поштової контори 
П. Т. Борисов забрав Миколу до себе, допоміг хлопцю перебороти 
труднощі, платив по 10 карбованців за його навчання. М. С. Самокиш 
з великою любов’ю і теплотою говорить у своїх спогадах про свого 
вихователя "з красивим розумним лицем і добрими ласкавими 
очима". "П. І. Борисов, – згадував художник, – вставляв мої картини 
в хороші рамки, і, таким чином, протягом трьох років, які я прожив 
у нього, всі його кімнати заповнились моїми творами. Я вийшов із 
гімназії у 18 років, і, звичайно, всі мої помисли були спрямовані до 
Петербурга, до Академії мистецтв" [73]. 

Здійснити мрію про навчання в Академії допоміг М. Самокишу 
брат матері, вчитель із Луцька Яків Дмитрович Сенік, у якого після 
Ніжина він деякий час жив. У школі, де працював дядько, була 
велика бібліотека, яку передали їй після розгрому польського 
повстання 1863 р. із єзуїтського колегіуму. Тут була не тільки 
художня та наукова література, а й книги з мистецтва, альбоми 
гравюр європейських художників. Вплив всього цього на майбутнього 
художника був величезний. 

Влітку 1878 р. М. Самокиш познайомився зі студентом Петер-
бурзької академії мистецтв Рудницьким, який приїхав до батьків на 
канікули. Ця зустріч сприяла тому, що М. Самокиш зміг підготува-
тися до екзаменів і в 1879 р. вступити до Петербурзької академії 
мистецтв. Його педагогом став художник Б. П. Віллевальде, відомий 
своїми картинами на батальні сюжети. Через чотири роки М. Само-
киш успішно закінчив Академію, склавши художні і теоретичні 
предмети та одержавши всі встановлені нагороди і відзнаки, а також 
диплом про здобуття вищої художньої освіти. 

За картину "Повернення кавалергардів після блискучої атаки на 
французів під Аустерлицем" М. Самокиш був нагороджений поїздкою 
у Париж для удосконалення освіти з батального живопису. 

Після повернення з-за кордону М. Самокиш працював у Петер-
бурзі. Намалював деякі картини на замовлення військово-історичного 
музею в Тбілісі. 
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Табуни на водопої. Худ. М. Самокиш 
 
 
У 1898 р. за картину "Табуни на водопої" художник одержав 

звання академіка живопису. 
Проте М. Самокиша вабить життя в Україні, її побут та історія, і 

він разом зі своїм другом художником С. Васильківським їде на Бать-
ківщину і починає працювати над альбомом "Українська старовина", 
а потім "Альбомом українського орнаменту". 

М. Самокиш подорожує по Україні, не забуває і Ніжина. Сюди  
він приїздив і під час канікул. Художник бував там, де були коні, 
кінські заводи, бо військова та мисливська тематика цілковито 
захопила його в цей час. У 90-х рр. він намалював такі картини, як 
"Полювання на вовка" (1894), "Біловезька Пуща" та ін. 

Коли розпочалась російсько-японська війна, М. Самокиш разом 
із солдатами Ніжинського драгунського полку взяв участь у бойових 
діях. Безпосереднє спілкування з військовими сприяло створенню  
правдивих картин, які знайшли своє місце у "Щоденнику художника 
з війни 1904–1905 років". Повернувшись з фронту, М. Самокиш 
створив серію картин на цю тему. Особливо глядачів приваблювало 
своєю силою, експресією полотно "Ляоян". 

У 1910 р. М. Самокиша було обрано професором відділу 
"батального малярства" Академії мистецтв. Але здоров’я художника 
погіршувалось, і він переїхав у Крим, де і жив до кінця свого життя. 
У 20–30-х рр. він малював картини переважно на історичну тематику: 
"Бій під Жовтими Водами" (1930), "Абордаж турецької галери запо-
рожцями" (1930), "Похід запорожців на Крим" (1934), "Бій Максима 
Кривоноса з Ієремією Вишневецьким" (1934), "Перехід Червоної 
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Армії через Сиваш" (1935), "М. Щорс у бою під Черніговом" (1938) 
та ін. 

Помер М. Самокиш 18 січ-
ня 1944 р. у Сімферополі. Його 
творча, досить специфічна спад-
щина не має картин, на яких би 
зображувалась Ніжинщина. І все 
ж без тієї малярської школи, яку 
він пройшов у місті юності, без 
перших справжніх уроків Р. Му-
зиченка-Цибульського з живо-
пису могло і не бути художника 
М. Самокиша. 

У будиночку, де народився 
М. Самокиш, відкрито музей 
"Поштова станція", в якому екс-
понуються матеріали про роз-
виток пошти з періоду Київської  
Русі і до кінця ХІХ ст. Тут 
представлені також експонати 
про життя і творчість М.  Само-
киша, зокрема документи про 
його освіту, окремі речі, фото, 
спогади учнів і оригінал його 
картини "Трійка" (1901–1903). 
Художник Сергій Беседін пода-
рував копію своєї роботи "Порт-
рет М. Самокиша". У художньо-
му відділі Ніжинського краєзнав-
чого музею демонструються копії 
картин "Табуни білих рисистих 
маток на водопої", "Перехід 
Червоної Армії через Сиваш". 

У Чернігівській гімназії у 1838–1846 рр. учителем малювання 
працював Іван Андрійович Васьков (1814 – після 1889), який наро-
дився у сім’ї коропського міщанина, отримав домашню освіту, що 
була підтверджена в Кролевецькому повітовому училищі. 

Рада Київського університету Св. Володимира на основі худож-
ніх робіт і відповідно до прохання директора училищ Чернігівської 
губернії, бо не було учителів малювання, прийняла ухвалу при-
значити виконувачем обов’язків учителя малювання і чистописання у 
Глухівське повітове училище з 1 липня І. Васькова. Тут він працював 
до 1838 р. За час роботи в училищі художник продовжував удоско-
налювати свою майстерність, про що свідчить його портрет генерала 

М. Щорс у бою під Черніговом.  
Худ. М. Самокиш 
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С. І. Маєвського. Дослідниця В. В. Рубан стверджувала: "Майстром у 
той час він був не першокласним, але і не самоучкою, оскільки 
відчувається уміння володіти нехай і не артистично, арсеналом 
академічних прийомів і пластичних засобів. Пояснювальні написи 
вказують на зв’язок з традиційним портретом минулого" [74]. 

У 1834 р. Академія мистецтв прийняла рішення: "Виконувачу 
обов’язків вчителя малювання Івану Васькову надати звання вчителя 
малювання у повітових училищах". А в зв’язку з цим міністром 
народної освіти він був затверджений у чині 14 класу з правом на 
вислуги. У цьому ж році І. Васькова переводять із Глухівського 
повітового училища в Чернігівське. 

За час роботи в Чернігівському училищі Іван Васьков приділяв 
велику увагу навчанню дітей малювання, підтримував дитячі схиль-
ності до мистецтва. Про саму методику навчання І. Васькова згадував 
відомий художник М. Бурачек, який вчився у Кам’янець-Подільській 
гімназії: "Педантичний, сухий, академічної виучки, Васьков наполя-
гав, головне, на малюнку і хоча в той час навіть до глухих закутків 
Росії і доходили слухи про нові течії в мистецтві, гриміли імена 
Рєпіна, Крамського, Шишкіна, Куінджі та інших, мій учитель, 
вихований на академічній схоластиці, все таки наполягав на Рафаеля, 
антиках, розуміючи їх не як живих творців, які відтворювали живе 
життя і ідеї свого часу, а як муміфіковані зразки" [75]. 

Ці ж принципи підходу до написання художнього твору 
І. Васьков використовував і під час роботи в Чернігові, про що 
свідчать його "Портрет М. М. Політковського" (1840-ві рр.), "Жіночий 
портрет" (1847 р.), портрети І. М. Сбітнєва, інспектора Чернігівської 
гімназії, та його зображення архієпископа Подільського і Брацлав-
ського Леонтія Лебединського (1870–1874), архімандрита (1860– 
1870-ті рр.), портрет Гагаріної-Рузи (1870–1880-ті рр.). В цих 
портретах помітна майстерність художника, намагання передати 
правдиві моменти, пов’язані з життям об’єкта зображення. 

Невелика спадщина І. Васькова свідчить про те, що вчитель ма-
лювання і чистописання не міг багато часу приділяти творчій роботі. 

У Васькова було декілька учнів, які тепло згадували свого вчи-
теля малювання у Кам’янець-Подільській гімназії, серед них Микола 
Бурачек, відомий український пейзажист, художник-декоратор, 
професор. 

У Новгород-Сіверській гімназії малювання викладали випуск-
ники Академії мистецтв у С.-Петербурзі: художники С. К. Кирилов, 
товариш Т. Шевченка по Товариству заохочувань художників академії 
(1837), С. О. Алєксєєв, учень І. Рєпіна, а також Антон Родіонович 
Райлян (1865–1946). Він, як і попередники, закінчив С.-Петербурзьку 
академію мистецтв, навчався в класі художника І. Ю. Рєпіна. Випуск-
ниця гімназії художниця Віра Іванівна Бура згадувала: "Улюбленим 
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моїм предметом було малювання. Викладав його художник Антон 
Родіонович Райлян. Він запам’ятався мені немолодим, середнім на 
зріст, вдумливим, серйозним, зосередженим, із злегка примруженим з 
іскринкою очима, над якими нависли густі брови. Волосся сивувате. 
Це була людина спокійної, м’якої вдачі з негучним голосом. Він 
привертав до себе, хоча і одягався напрочуд скромно, біднувато, 
зовсім не звертаючи уваги на свій зовнішній вигляд, що викликало 
осуд. Проте я розуміла його як художника, зовнішній бік для нього 
був вторинним, насамперед була творчість. Його часто можна було 
бачити у вільний час у місті й на околиці на одному з узвищ і під 
Замковою горою з етюдником і мольбертом під час малювання 
краєвидів". 

 

 
 

Вечір. Пасіка. Худ. А. Райлян 
 
 
А. Р. Райлян намалював понад 50 картин, серед них "Повер-

нення з базару", "Млин на Десні" та інші, брав участь у всеросійських 
виставках художників у Москві та С.-Петербурзі. Твір "Зустріч" висо-
ко оцінив його вчитель художник І. Рєпін. 

 



 
Малярство на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 151 

ВІЛЬНІ ХУДОЖНИКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ 
 
На Чернігівщині проживало та бувало чимало різних худож-

ників, творчість яких була тісно пов’язана з Поліським краєм. Крім 
вищевказаних  майстрів пензля В. Штернберга, Ф. і С. Землякових, 
К. Юшкевича-Стаховського, В. Серебрякова, І. Шаповаленка, О. Во-
лоскова, В. Соколова, К. Павлова, І. Васькова та інших, які були 
пов’язані з садибними гніздами культури чи навчальними закладами, 
в краї розкривала свою художню творчість значна кількість про-
фесійних художників, що закінчували навчання в Академії мистецтв. 
По-різному складалася їх творча доля. Так, Апполон Миколайович 
Мокрицький (1810–1870), навчаючись у Гімназії вищих наук кн. 
Безбородька (1820–1830 рр.), 
отримав уроки майстерності у 
художника-педагога К. Павлова 
і пробував свої сили в малярстві 
уже в Ніжині, про що свідчить 
лист Є. Гребінки, який разом з 
ним вчився, до рідних від 14 
вересня 1829 р.: "Уклінно прошу 
вас прислати картину Мокриць-
кого, яку я забув дома". На 
жаль, свідчень про мистецькі 
здібності А. Мокрицького цього 
періоду, про його перші роботи 
залишилося дуже мало. 

Після закінчення Гімназії 
вищих наук кн. Безбородька 
А. Мокрицький у 1831 р. поїхав 
у Петербург шукати щастя. Ма-
ючи чин XIV класу, він деякий 
час працював у Департаменті 
Гірських і соляних справ, а 
потім у С.-Петербурзькій опікун-
ській раді. Але потяг до живо-
пису взяв гору, і він через рік 
вирішив присвятити йому своє життя. А. Мокрицький відвідував 
академічні класи академіка живопису О. Г. Венеціанова. Як 
стверджує мистецтвознавець М. Машковцев, у цей час М. Гоголь 
замовив А. Мокрицькому, своєму товаришу по Ніжинській гімназії 
вищих наук, "національну віньєтку" для "Украинских народных 
песен", які видавав М. О. Максимович. Але художник, за словами 
письменника, "пропал, как в воду" і його ніде не можна було 
розшукати. В цей час він поїхав в Україну. 

А. Мокрицький належав до збіднілої дворянської родини. Його 
батько, пирятинський поштмейстер, на жаль, не зміг допомогти сину 

Автопортрет. Худ. А. Мокрицький
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одержати спеціальну освіту. А. Мокрицький змушений був заробляти 
на це гроші самостійно. У 1833 р. він приїхав у Пирятин і розпочав 
свою подорож по Чернігівщині. Він відвідував поміщицькі садиби, 
малював портрети, пейзажі. Свої враження про зустрічі нотував у 
"Щоденнику". Деякий час працював у садибі відомого поміщика 
П. Г. Галагана, намалював його портрет, а також його дружини Софії 
Олександрівни, давав уроки малювання дітям – Марії та Григорію, 
майбутньому збирачу відомої колекції картин. 

Як свідчать записи "Щоденни-
ка", А. Мокрицький восени 1833 р. 
зустрівся в Пирятині з Є. Гребін-
кою, з яким був знайомий по 
Гімназії вищих наук кн. Безбо-
родька. Є. Гребінка у цей час жив у 
своїй садибі в Убіжищі. Він відвідав 
художника в с. Олександрівка під 
Пирятином, у свою чергу А. Мок-
рицький гостював у Є. Гребінки. Як 
вважають дослідники, знайдені 
портрети Є. Гребінки в с. Грушівка 
Полтавської області та на хуторі 
Убіжище  намальовані А. Мокриць-
ким саме у 1833 р. Він також є 
автором портрета поета 1834 р., 
який нині зберігається в Черні-
гівському художньому музеї і відо-
мий як портрет в овалі. У 1840 р. 
А. Мокрицький знову повертається 
до своєї роботи і створює новий 
варіант, який свідчить про високу 
художню майстерність автора. Цей 
портрет знаходиться в експозиції 
картинної галереї Ніжинського 
університету ім. Миколи Гоголя. 

А. Мокрицький, назбиравши трохи грошей, повернувся в 
Петербурзьку академію мистецтв, познайомився там з К. Брюлловим, 
який приїхав з Італії і привіз свою картину "Останній день Помпеї", і 
став його учнем. К. Брюллов розширив його мистецькі погляди, 
закріпив набуті знання. У 1835 р. молодий художник за портрет пані 
Пузіно одержав 2-гу срібну медаль, а в 1836 та 1838 рр. – другу і 
першу срібні медалі за картину "Св. Севастьян" та портрет академіка 
Епінгера. 

У цей час А. Мокрицький підтримував зв’язки з випускниками 
Ніжинської вищої школи Н. Кукольником, М. Гоголем, М. Проко-
повичем, Є. Гребінкою та ін., познайомився з Т. Шевченком і разом з 
І. Сошенком ввів його до натурних класів Академії мистецтв та 
Ермітажу, сприяв знайомству поета з К. Брюлловим. А. Мокрицький 

Сім’я. 
Худ. А. Мокрицький 
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брав активну участь у викупі Т. Шевченка з кріпацької неволі (1838). 
Художник підтримував зв’язки з поетом і пізніше. 

У 1839 р. А. Мокрицький закін-
чив Академію мистецтв, здобувши 2-
гу золоту медаль за картину "Рим-
лянка, що годує грудьми батька у 
в’язниці", і поїхав в Україну, бо 
необхідні були гроші. На Чернігів-
щині і Полтавщині він намалював 
портрети М. Маркевича, В. Марке-
вич, С. де Бальмена, Петра і Павла 
Галаганів, С. Галаган, С. Вишнев-
ської, П. Григорович, Є. Гребінки та 
ін. У 1840 р. він намалював "Авто-
портрет", який засвідчив високу май-
стерність художника. На жаль, не всі 
його роботи, виконані в цей час на 
рідній землі, розшукані. 

У 1841 р. А. Мокрицький по-
їхав за свій рахунок до Італії, де 
прожив 8 років, намалював там кар-
тини "Портрет невідомого", "Італійка 
кидає квіти на карнавалі" (1845), 
"Італійський пейзаж" (1847). У 
1846 р. від казни була надана допо-
мога для дворічного перебування за 
кордоном. За виконану роботу "Порт-
рет Новгородського митрополита Ни-
канора" у 1849 р. він отримав звання 
академіка. 

Повернувшись до Росії, А. Мок-
рицький прожив два роки в Петер-
бурзі, а в 1851 р. за рекомендацією 
В. І. Григоровича влаштувався профе-
сором Московського училища живопи-
су і ліплення, де працював до кінця 
свого життя. 

А. Мокрицький не поривав своїх 
зв’язків з Україною. Після закінчення 
у 1830 р. Гімназії вищих наук кн. 
Безбородька бував ще декілька разів у 
Ніжині. 

Яків Петрович де Бальмен 
(1813–1845) також був випускником 
Ніжинської гімназії вищих наук 
(1832). Прийшов він до навчального 

Портрет Н. Кукольника. 
Худ. А. Мокрицький 

Портрет дружини. 
Худ. А. Мокрицький 
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закладу в 1830 р., маючи добру домашню освіту, що дало можливість 
зарахувати його одразу до сьомого, а через місяць до восьмого класу. 
Це був період, коли Гімназія вищих наук завершувала свій етап 
розвитку, бо через вільнодумство в ній її закрили. 

Я. П. де Бальмен був тала-
новитою людиною. За короткий 
час свого життя він проявив 
себе і як письменник, і як 
художник, і як військовий. Але 
довгий час його згадували лише 
як художника-любителя, першо-
го ілюстратора рукописного 
"Кобзаря" Т. Шевченка. 

У Якова Петровича рано 
прокинувся інтерес до живо-
пису. Батьки найняли йому до-
машнього вчителя малювання, 
який сприяв розвитку творчих 
здібностей хлопця. Про зв’язок 
Я. П. де Бальмена з К. Павло-
вим у Ніжині ми можемо лише 
здогадуватися. Але й не говори-
ти про це теж не можна, бо в 
гімназії К. Павлова всі знали не 
тільки як вчителя малювання в 
молодших класах, а і як оригі-
нального художника, твори яко-
го виставлялись у Петербурзі. 

Мистецтвознавець М. Мацапура стверджує,  що у Я. де Бальмена 
було кілька альбомів з його малюнками. Один із них – часів навчання 
в Ніжинській гімназії. В цьому альбомі є декілька сцен, в яких зобра-
жено М. Гоголя. Інтерес до життя і творчості великого письменника-
земляка проявився у художника трохи пізніше. У 1838–1839 рр. Я. де 
Бальмен створив альбом малюнків під назвою "Гоголевское время", 
який був виданий в 1909 р. На одному з них зображено пирятин-
ського предводителя дворянства Катеринича. Внизу підпис: "Пятиде-
сятилетний младенец резвится". На іншому – сатиричний портрет 
дворянина Пирятинського повіту Миколи Іваненка та інших сусідів. 

В альбомі також репродуковані оригінальні малюнки художни-
ка, присвячені життю військових, їх відпочинку, участі в балах. На 
деяких він зобразив себе і своїх приятелів. Художник Лев Жемчужни-
ков у своїх спогадах писав про Я. де Бальмена: "... По отзывам всех 
знавших его он был чрезвычайно симпатичен, талантлив и красив. 
Имеющийся в Линовице его портрет доказывает его красоту" [77]. 

Автопортрет. Худ. Я. де Бальмен 
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Крім цього альбому, в му-
зеї Т. Шевченка в Києві збері-
гається ще 46  малюнків Я. де 
Бальмена. У Третьяковській га-
лереї знаходиться його олійний 
портрет "A. A. Башилов та діти 
де Бальмена". 

Любов до малювання 
Я. де Бальмен зберіг на все жи-
ття. Перебуваючи в армії, він 
продовжував малювати. На 
жаль, не все збереглося. Неві-
домо, де знаходиться альбом 
малюнків кавказького періоду. 
Я. де Бальмен залишив щоден-
ник, який він вів під час 
перебування в Криму. В його 
тексті 300 малюнків. 

Я. де Бальмен підтриму-
вав тісні зв’язки зі своїм двою-
рідним братом по матері худож-
ником Михайлом Сергійо-
вичем Башиловим (1821–
1870), автором портретів І. Кот-
ляревського (1842) та Г. Квіт-
ки-Основ’яненка (1842), картин 
"Вечір" (1850), "Найми" (1857), 
"Селянин у біді" (60-ті pp.) та 
ін. 

Разом з М. Башиловим 
Я. де Бальмен створив ілю-
страції до рукописного "Коб-
заря" Т. Шевченка. З поетом 
він познайомився у 1843 р. і 
потім декілька разів зустрі-
чався з ним на Чернігівщині. 

Я. де Бальмен та М. Ба-
шилов, перебуваючи в Одесі, 
переписали латинським шри-
фтом "Кобзар" 1840 р. ви-
дання, доповнили його забо-
роненими поемами "Гайда-
маки" та "Гамалія", поно-
вили ті місця, які були 
вилучені цензурою, і проілю-
стрували увесь текст. 

Ілюстрація до "Кобзаря" Т. Шевченка. 
Худ. М. Башилов 

 

Малюнок до поеми Т. Шевченка 
"Гамалія". Худ. Я. де Бальмен 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 156 

 
Кожний з них виконав по 39 ілюстрацій, заставок, кінцівок і 

заголовних літер. Я. де Бальмен ілюстрував поеми "Гайдамаки" і 
"Гамалія", а М. Башилов – "Перебендю", "Катерину", "Тополю", "До 
Основ’яненка", "Івана Підкову", "Тарасову ніч". На першій сторінці 
M. Башилов намалював портрет Шевченка, пізніше – олією картини 
"Наймичка" (1857) та "Три покоління" (1858), навіяні творами 
поета [78]. 

 

 
 

Малюнок до поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". 
Худ. Я. де Бальмен 

 
 
30 липня 1844 р. Я. де Бальмен відіслав "Кобзар" Віктору 

Закревському з листом: "Посылаю тебе, милый Виктор, плоды наших 
трудов – моих и Михаила Башилова. Все главные творения Тараса с 
виньетками. Они писаны латинскими буквами для того, чтобы в 
случае фантазии Тараса издать это за границей, все могли бы читать – 
в особенности поляки. Это тебе не подарок, а только посылается под 
твое сохранение, про случай приезда самого Тараса, кому этот труд 
посвящен, и делать с ним он может, что ему заблагорассудится" [79]. 

В 1845 р. Т. Шевченко побував у В. Закревського і забрав цей 
збірник. У 1847 р. під час арешту поета він був конфіскований разом 
з іншими паперами. 

На жаль, самобутній талант Я. де Бальмена як художника не 
розкрився, бо 14 липня 1845 р. він загинув на Кавказі.  
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З Ніжинською вищою школою пов’язане також ім’я Андрія 
Миколайовича Гороновича (1818–1889), академіка живопису. Він, як 
і його однокласник поет О. С. Афанасьєв-Чужбинський, вступав ще в 
Гімназію вищих наук кн. Безбородька, а закінчував у 1835 р. вже 
Фізико-математичний ліцей. 

Деякий час служив у артилерії, пішов у відставку і з початку 
1840-х рр. став вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв. 
Вчився у К. Брюллова разом з Т. Шевченком. У 1844 р. одержав малу 
срібну медаль за малюнок з натури. Виконав декілька копій робіт 
К. Брюллова: "Мати, яка прокинулась від плачу дитини", "Невідома 
композиція на середньовічний сюжет", "Турчанка у вікні з букетом 
квітів та арапчик". 

У 1841 р. А. Горонович 
намалював портрет свого пер-
шого вчителя малювання в Гім-
назії вищих наук кн. Безбородь-
ка К. Павлова. Ця робота моло-
дого художника засвідчила, що 
він умів не тільки правдиво 
схоплювати зовнішні деталі, а й 
розкривати характер персона-
жа. Висвітливши обличчя і 
руки К. Павлова, художник 
зосередив увагу на деталях, які 
давали можливість передати 
психологічний стан учителя, 
відчути, що це людина спокій-
на, зосереджена, з м’яким ха-
рактером. 

У портреті Василя Тарнов-
ського присутні риси живопису 
XVIII ст., пов’язані з зображен-
ням персонажа на повний зріст. 
Але Андрій Горонович іде далі. 
Він використовує пейзаж, який 
дає можливість розширити уяв-
лення про героя твору. Молодий 
вродливий аристократ у козаць-
кому одязі постає перед гляда-
чем на фоні свого палацу, озера 
і саду в Качанівці. Художник бував у садибі В. Тарновського і 
зобразив пейзаж з натури. "Монограма "АГ" вказує на те, що перед 
нами одне з ранніх полотен Андрія Гороновича, в якому поєднано і 
композиційні принципи барокового і романтичного портрета" [80].  

Портрет В. Тарновського (мол.). 
Худ. А. Горонович
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З 1851 до 1860 р. А. Горонович жив у Оренбурзі. В цей час 
намалював картини "Відпочинок Бухарського каравану в Киргизії" 
(1855, друга срібна медаль), "Соколине полювання в Киргизькому 
степу" (сепія, Історичний музей Киргизької АН), "Тривога", "Кир-
гизька гра "Кук-барі", "Відпочинок у степу", "Доїння кобилиць", 
"Киз-Куу – національна гра" (соус, Казахська художня галерея), "Сто-
янка каравану" (сепія, Київський музей російського мистецтва), 
"Розмінний двір в Оренбурзі" (1860, олія, полотно, Київ, Музей 

російського мистецтва та Дер-
жавний російський музей в 
Петербурзі) [81]. За останню 
картину він отримав звання 
академіка. 

З 1853 р. А. Горонович 
був хронікером військової екс-
педиції в Кокандське ханство, 
брав участь в облозі фортеці 
Ак-Мечеті, намалював серію 
акварелей, серед них "Укріп-
лення Ак-Мечеті", "Урочище 
Кармекчі", "Молитва в таборі 
під Ак-Мечеттю", "Табір у сте-
пу", "Портрет султана Ілекея 
та Мухамедшаха" та ін. У ці 
роки в цих же краях на за-
сланні був Т. Шевченко. В 
його епістоляріях також зна-
ходимо згадки про А. Горо-
новича. В листі від 15 червня 
1853 р. до С. С. Гулака-Арте-
мовського Т. Шевченко писав: 
"Петровский [Василь Олексі-
йович, оренбурзький генерал-

губернатор – Г. С.] привез с собою в Оренбург некоего Гороновича, 
тоже моего товарища по Академии, и когда его спросили, не знаком 
ли он со мною, то он просто сказал, что и не видал меня никогда. И 
такие люди бывают на свете!" [82].  Згадував поет про А. Гороновича і 
в листі (січень 1854) до свого польського товариша Броніслава 
Залесського, який був засланий і разом з Т. Шевченком брав участь у 
карагауській експедиції: "Гороновичу скажи, что в Бельгии и 
прославленным художникам делать нечего... впрочем поклонися ему" 
[83]. У листі від 9 жовтня 1854 р. Т. Шевченко, відповідаючи на лист 
Б. Залесського, у якому йшла мова про А. Гороновича, пише: "Ты мне 
в первый раз говоришь о Гороновиче довольно ясно, и я рад, что ты 
его, наконец, увидел с настоящего пункта. Как живописца я его не 
знаю, а как человек он дрянь, это я знаю; но бог с ним" [84, т. 5, 

Сім’я. Худ. А. Горонович 
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c. 316]. Важко сказати сьогодні, чому саме такі стосунки склалися 
між учнями К. Брюллова. 

А. Горонович був близьким до академічної школи художником. 
Працював у різних жанрах: батальний живопис, портрет, пейзаж, 
жанрові сцени тощо. У його спадщині чудові акварелі, гуашні роботи, 
сепії, малюнки соусом, картини олією. На багатьох із них він 
зобразив типи представників різних народів Російської імперії, їх 
побут. Особливо тепло, з великою симпатією він малював киргизів та 
представників інших народів Середньої Азії. 

У 1860 р. А. Горонович 
переїхав до Києва. У цьому ж році 
він, як ми уже зазначали, одержав 
звання академіка живопису. У цей 
же час він створив акварелі "Види 
Києва". Художник є автором порт-
ретів П. Забіли та В. Тарновського 
(70-ті рр.). Останній зберігається в 
Державному музеї українського об-
разотворчого мистецтва України.  
Від портрета В. В. Тарновського  
40-х рр. він відрізняється тим, що 
виконаний в дещо іншій манері. На 
тлі блакитного неба (тільки трохи 
помітний контур обрію) стоїть бо-
ком до нас, притулившись до заліз-
ного фігурного тину, молодий кра-
сивий чоловік у чорному вбранні та 
капелюсі, через плече накинутий 
чорний плащ, один кінець якого 
знаходиться на тині. На цьому тем-
ному тлі виділяються трохи рожеве 
обличчя та кисті рук, а також біла 
вишивана сорочка. Погляд зосере-
джений. Все виписано так детально, що бачиш персонажа, немовби 
живого [85].   

Художня майстерність Тараса Григоровича Шевченка (1814–
1861) розвивалася паралельно з поетичною. Доля юного поета 
склалася так, що саме побратими з України художники І. Сошенко, 
А. Мокрицький та поет Є. Гребінка відіграли визначальну роль у по-
дальшому зв’язку Шевченка з образотворчим мистецтвом. Саме вони 
та видатні діячі мистецтва К. Брюллов, В. Жуковський, Вієльгор-
ський домоглися викупу Шевченка з кріпацької неволі та його вступу 
до Петербурзької академії мистецтв. 

 

Портрет В. Тарновського (мол.). 
Худ. А. Горонович 
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Лише через 5 років після звільнення з кріпацтва Т. Шевченко 
зміг здійснити поїздку в Україну. 13 травня 1843 р. разом з Є. Гребін-
кою, з яким особливо здружився останнім часом, бо він допоміг 
видати Шевченку поетичні твори, виїхали з Петербурга по білорусько-
му тракту у напрямку рідної землі. Діставшись до Чернігівщини, 
Шевченко на декілька днів заїхав у Качанівку, щоб передати 
господареві садиби Г. С. Тарновському свою картину "Катерина", а 
згодом разом з Є. Гребінкою відвідати маєток Т. Волховської, на балу 
у якої Шевченко познайомився з поетом О. Афанасьєвим-Чужбин-
ським, письменником, художником, офіцером Я. де Бальменом, з 
родиною Закревських та ін. Ця перша зустріч поета надовго закріпила 
з ними його дружні відносини [86]. У цей приїзд Шевченко зробив 
17 різних малюнків та намалював декілька портретів, але всі вони 
були створені за межами Чернігівщини. В Яготині він робить дві копії 
портрета М. Г. Рєпніна, роботи швейцарського художника Горнунга, 
для Г. С. Тарновського та О. Капніста. Для Рєпніної поет малював 
свій автопортрет і з вдячністю подарував його княгині. 

Відвідавши у грудні 1843 р. село 
своїх нових знайомих Березова Рудка, 
Шевченко намалював портрет В. О. За-
кревського. З цією родиною поет буде 
підтримувати добрі відносини і намалює 
ще декілька  портретів її членів. 

У другий свій приїзд в Україну 
(березень 1845 – квітень 1847 р.) Шев-
ченко декілька разів був на Черні-
гівщині. Протягом 1845 р. він досить 
плідно займався живописом. Понад 40 
мистецьких творів залишилося у спад-
щині художника. У переважній біль-
шості це були малюнки, серед них три 
зображення Густинського монастиря. У 
цей час він видавав естампи своєї серії 
"Живописна Україна". 

12 січня 1846 р. Шевченко знахо-
дився серед своїх друзів у вельможної 
пані Т. Г. Волховської на іменному балу. 
Тут він зустрів Т. С. Тарновського, чле-
нів родини Закревських, М. А. Мар-

кевича, О. І. Шостку, познайомився з Петром Андрійовичем Кате-
риничем, випускником Гімназії вищих наук кн. Безбородька у Ніжині, 
якому пообіцяв заїхати погостювати. У с. Мойсівка Шевченко нама-
лював портрет Олександри Шостки, який був розіграний у лотерею. 

У грудні 1845 р. Шевченко, який в Академії мистецтв отримав 
звання некласного художника і диплом про це, уклав угоду з 
Археологічною комісією у Києві, що дало йому право їздити по різних 
місцях України. 

Автопортрет. Худ. Т. Шевченко 
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У лютому 1946 р. Шевченко разом з поетом, випускником 
Фізико-математичного ліцею кн. Безбородька у Ніжині, О. Афанась-
євим-Чужбинським вирушили у подорож по Чернігівщині. Вони 
виїхали з Ісківців (Лубенського повіту), дорогою відвідали Лубни, 
Прилуки, Ніжин і 24 лютого дісталися до Чернігова, де перебували 
увесь березень. 

Під час перебування у Чернігові Шевченко зробив малюнки "Бал 
у Чернігові" та портрет О. Афанасьєва-Чужбинського, а  також "Потір 
із церкви с. Мохнатин", "Трапезна чаша Густинського монастиря", 
"Енхолпіон", "Синагога". 

У першій половині квітня 1846 р. Шевченко проживав у садибі 
Лизогубів у Седневі, з господарями якої він познайомився у Чернігові. 
Тут жили два брати Лизогуби – Ілля Іванович та Андрій Іванович. З 
останнім у Шевченка закріпилися тісні взаємини до кінця життя. 
Особливо А. І. Лизогуб допомагав Шевченку під час його перебування 
на засланні [87].   

У Седневі Тарас Григоро-
вич знайшов у колі демократич-
но налаштованих дворян теплу 
сімейну обстановку, яка спри-
яла його відпочинку та творчій 
роботі, бо поет мав окреме при-
міщення у флігелі садиби. Бу-
динок Лизогубів зберігся до 
нашого часу, бо тут розташова-
на середня школа, а флігель 
зник. Ілля Іванович мав чудо-
вий теноровий голос і любив 
співати українські народні 
пісні. 

За час перебування у Сед-
неві Шевченко намалював два 
портрети Іллі Івановича  (олів-
цем) та Андрія Івановича Лизо-
губів (олією) і чотири краєвиди 
"Коло Седнева" (туш, сепія), "У 
Седневі" (сепія), "Чумаки серед 
могил" (олівець), "Лизогубова 
кам’яниця" (сепія). 

Влітку 1846 р. Шевченко відвідав своїх знайомих Катериничів у 
селі Марківці Козелецького повіту і намалював вісім акварельних 
портретів. Чотири із них дійшли до нашого часу і зберігаються в музеї 
Т. Шевченка у Києві. Це портрети матері Марії Федорівни Катеринич 
та її синів Олександра Адрійовича й Івана Андрійовича, а також 
дружини Петра Андрійовича Тетяни Пантелеймонівни (дівоче прізви-
ще – Афендик) та її матері Олени Антонівни (відомо з репродукції). 

Портрет А. Лизогуба. Худ. Т. Шевченко 
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Інші портрети не розшукані або ж їх відношення до членів родини 
піддається сумніву, серед них, очевидно, і членів родини Кирила 
Катеринчука [88].   

Можна передбачати, що для 
створення цих портретів необ-
хідно було мати відповідний час, 
тож Шевченко міг проживати 
два-три тижні. Для нього виді-
лили флігель, що знаходився в 
глибині парку, з бібліотекою. Тут 
Шевченко писав і літературні 
твори. 

У січні 1847 р. поет знову 
відвідав Чернігівщину. Він побу-
вав у Борзні, де зустрівся з 
В. Забілою, а також на його хуто-
рі Кукуріківщина і намалював 
його портрет, на хуторі Мотронів-
ка біля села Оленівка як боярин 
брав участь у весіллі П. Куліша і 
О. Білозерської (Ганни Барвінок). 
Перебуваючи на Борзнянщині, 
зокрема на хуторі Миколаївка, 
намалював портрет К. Білозер-

ської (олівець), а на хуторі Сорока – 
два портрети Ю. Сребдольської (олі-
вець). 

У селі Бігача (нині Менського 
р-ну), у якому проживала тітка 
Лизогубів, що одружилася з 
П. І. Кейкуатовим, Шевченко побу-
вав у березні – на початку квітня 
1847 р. на запрошення господаря 
маєтку князя М. І. Кейкуатова. Тут 
поет намалював один із кращих 
своїх робіт – портрет Єлизавети Ва-
силівни Кейкуатової, а також олів-
цем портрети дітей Кейкуатових – 
Варвари, Віри і Михайла. 

 
 
 

Портрет І. Катеринчука.  
Худ. Т. Шевченко 

Портрет Є. Кейкуатової. 
Худ. Т. Шевченко
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На жаль, 5 квітня 1847 р. Шевченко був заарештований у справі 
Кирило-Мефодіївського товариства і на десять років позбавлений 
спілкування з рідною українською землею, хоча і мав деякі письмові 
зв’язки через А. Лизогуба, братів Лазаревських та деяких інших, які 
не відцуралися від поета і підтримували його на засланні та після 
повернення у Петербурзі, що певною мірою полегшувало становище 
поета. 

5 травня 1859 р. Шевченко звернувся до Академії мистецтв з 
проханням видати йому документ на виїзд до Київської, Чернігівської 
і Полтавської губерній. Такий дозвіл поет отримав на 5 місяців, як від 
Академії, так і столичної жандармерії. 

У червні Шевченко приїхав в 
Україну. Побував він на Пирятин-
щині, Переяславщині, Черкащині, і 
лише у серпні 1859 р. поет, поверта-
ючись до С.-Петербурга через Прилу-
ки і Конотоп, заїхав у село Гирівка, 
де проживала мати його близьких 
друзів Лазаревських, намалював її 
портрет і разом з її синами Федором 
та Іваном поїхали до Кролевця, де 
заночували у їх сестри Г. М. Огієв-
ської. Це був останній приїзд Шев-
ченка в Україну. "Подорож ця – 
згадував О. Кониський, – не відсві-
жила його, не підкріпила йому здо-
ров’я, не підбадьорила йому духа. 
Навпаки, вона ще більш нагнала на 
душу йому журби, ще більш охма-
рила його отрута тяжкого життя, що 
глибше розлилася по всьому орга-
нізму" [89]. 

За час перебування на Чернігів-
щині Шевченко-художник намалював 
понад 30 творів образотворчого мис-
тецтва. Це були портрети членів 
родини його знайомих представників дворянства, деякі пейзажні 
замальовки, а також місця та предмети, що торкались історичної 
старовини. Від картини "Катерина", яку він продав Г. Тарновському, і 
до портрета А. Лазаревської Шевченко-художник пройшов досить 
значний шлях від романтизму і до реалізму. Різноманітність жанрів 
та способів малювання (олійні фарби, сепія, малюнок олівцем, 
акварель тощо), у яких він працював, свідчать про його високу май-
стерність у розкритті характеру зображуваних на портретах, в умінні 
виділити основне, специфічне у графічних роботах, за що він  отримав 

Портрет М. Лазаревського. 
Худ. Т. Шевченко
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звання академіка, дають право говорити про їх високу художню 
цінність. 

Справжнім другом Шевченка в останні роки життя поета був 
Лев Михайлович Жемчужников (1828–1912), який належав до 
знаменитої козацької родини останнього гетьмана України Кирила 
Розумовського, син якого Олексій був батьком матері художника 
Ольги Перовської. Це була позашлюбна дочка Олексія Розумовського, 
що вийшла заміж за новгородського поміщика М. Жемчужникова, 
який вислужився до звання сенатора. В них, крім Льва, було ще три 
сини Олексій, Володимир і Олександр, які всі разом створили 
знаменитий образ Кузьми Пруткова. Його юнацькі роки минули у 
військових закладах, але Лев Жемчужников відмовився від подальшої 
військової служби і присвятив своє життя живопису. Навчався в 
Академії мистецтв у Кирила Брюллова та Олексія Єгорова, 
утверджуючи себе як художник. 

У 1852–1856 рр. Л. Жемчуж-
ников успадкував від свого двоюрід-
ного брата письменника Олексія Кос-
тянтиновича Толстого маєток у селі 
Погорільці (нині Семенівський ра-
йон), а потім приїжджав сюди влітку 
і далі подорожував по садибах помі-
щиків Чернігівщини і Полтавщини. 

По дорозі до Ковалівки, що на 
Полтавщині, художник зупинився у 
Чернігові, його вразила краса старо-
винного міста з величними храмами 
та монастирями і чарівною Десною. 

З Чернігова художник поїхав 
до друзів його батька Лизогубів, 
представників старовинного козаць-
кого роду, які проживали у Седневі. 
Перебуваючи тут, Л. Жемчужиков 
ще більше закохався в Україну, 
подружився з господарями садиби 
братами Андрієм та Іллею Лизогу-
бами. Андрій Лизогуб, з демократич-
ним світоглядом, який підтримував 

Шевченка на засланні, розповідав про перебування поета у їх оселі, 
про будиночок, у якому жив і працював він. І Л. Жечужников 
зафіксував на папері внутрішню і зовнішню частини цього будиночка, 
намалював також картину "Сім’я Лизогубів, що скубе корпію". 

Художник потоваришував із сином Андрія Лизогуба Дмитром, 
який був ще зовсім юним. Пізніше він згадував: "Дмитро тоді ще був 
крихіткою, мені він дуже подобався, часто мене відвідував, і я завжди 
йому готував якісь ласощі. Мітя, бувало, стоїть біля мене, довго 

Кузьма Прудков.  
Худ. Л. Жемчужников 
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дивиться, як я малюю. Бідний Мітя! Ось цього-то мого милого Мітю і 
повісили в Одесі; це був не суд праведний – немилосердне вбивство. 
Його, передавали мені, звинуватили лише в тому, що давав гроші 
нігілістам, а давав він гроші, можна ручатися, з цілковитим усвідом-
ленням, що служить справі чесній. Він ішов на страту бадьоро і 
підтримував товаришів" [90]. Художник тоді не знав, що Дмитро 
Лизогуб належав до групи революціонерів-народників і був одним із 
засновників організації "Земля і воля". 

У Л. Жемчужникова поступово формувалася любов до України, 
її історії, культури і народу. Згадуючи своє перебування цього ж 
1852 р. у селі Ковалівка (Полтавська губ.), художник відверто 
заявляв, що саме  тут у нього в душі загорілася іскра полум’яної 
любові до Малоросії, її народу, пісні, історії, які стали для нього 
рідними. "Душа моя поєдналась з Україною гарячою любов’ю, я 
страждав і плакав за нею". 

Життя українського народу 
художнику – росіянину за похо-
дженням – виявилося настільки 
близьким, що стало основною 
темою його живопису. Він побу-
вав у декількох селах Чернігів-
щини і Прилуччини. Наступного 
1853 р. Л. Жемчужников разом з 
художником Л. Лагоріо  знову 
відвідали Седнів, де намалював 
свій автопортрет, відомий під 
назвою "Постать чоловіка, який 
сидить над кручею" (1853). Цей 
малюнок знаходився в альбомі 
А. Лизогуба. Потім художники 
поїхали до родичів Лизогубів – 
Галаганів у Сокиринці. Тамтешня 
природа, парк, палац зачарували 
митців і стали об’єктом їх 
творчості. 

Л. Жемчужников створив 
серію акварелей, присвячених 
простому народу. Етнографічні 
точні замальовки селян, їх одягу, 
зовнішності вражають своїм гли-
боким реалізмом. Зустрічі худож-
ника у Сокиринцях з Остапом Вересаєм – відомим талановитим 
сліпим кобзарем – наштовхнули його на створення картини "Кобзар 
на шляху", яка була завершена в садибі Г. П. Галагана. Останній 
купив її для своєї галереї. 

Лірник. Худ. Л. Жемчужников
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Подорож Л. Жемчужникова містами і селами Поліського краю 
(Чернігів, Седнів, Батурин, Качанівка, Сокиринці, Васьківці, Срібне, 
Дігтярі, Линовиця та ін.) дали матеріал для картини "Чумаки". 
Зустрічі з чумаками, їх розповіді про подорож, їх  пісні – все це 
сприяло створенню твору значної художньої вартості. Велику увагу 
художник приділяв збиранню усної народної творчості. 

У 1857–1860 рр. Л. Жемчужников, проживаючи за її межами, 
зокрема у Франції, де продовжував навчання, не залишав української 
тематики, яка знайшла втілення в картинах художника: "Козак у 
степу" (1853), "Кобзар на шляху" (1854), "Лірник у хаті" (1857), 
"Козак їде на Січ" (1857), графічні роботи "Жниця" (1851), 
"Покинута" (1860), "Українка", "Хлопчик-жебрак з собакою", "За 
штатом" тощо. 

Повернувшись у 1861 
р. в Україну, Л. Жемчуж-
ников під впливом Т. Шев-
ченка задумав видавати 
серію офортів "Живописна 
Україна", на яких зображені 
деталі життя та побуту сіль-
ського люду. Сюди увійшли  
малюнки "Бандурист з пово-
дирем", створений у Седневі, 
"Відпочинок богомолок". 
Крім цього, Л. Жемчужников 
гравірував роботи інших 
художників і включав їх до 
альбому "Живописна Украї-
на": "Селянин із Чернігів-
щини" (худ. О. Челіщев), 
"Старці" (худ. І. Соколов). 

Л. Жемчужников був автором портрета М. Маркевича, з яким 
неодноразово зустрічався на Чернігівщині. Цей портрет намальовано 
за межами України у Венеції, де перебував на лікуванні Микола 
Андрійович. Це вже хвора, але мудра людина в глибоких роздумах. 
Він сидить, спершись на бандуру, у лівій руці тримає люльку, а на 
колінах лежить шапка. Під зображенням напис самого історика: 
"Нині волосся моє сиве, скуйовджене, вуса висять; музику замінила 
історія, поезію – статистика" [91]. 

Офорту "Покинута" (1860) передував ескіз олівцем, зроблений в 
Україні у 1856 р. на Чернігівщині під враженням від Шевченкової 
"Катерини".  

Вірність Україні і Чернігівщині зокрема Л. Жемчужников 
зберігав до кінця свого життя. "Сумно було мені їхати, прощаючись з 
рідною для мене Україною, – зазначав він у своїх записках. – 
… Потай зшив із полотна мішечок пристойної величини, насипав у 

Кобзар на шляху.  
Худ. Л. Жемчужников 
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нього землі і поклав до валізи, а другий, маленький, – також із 
землею, повісив собі на груди" [92].  

З 1876 р. і до самої смерті 
у 1894 р. на хуторі Іванівський 
(нині село Шевченко Бахмаць-
кого району на Чернігівщині) 
проживав видатний художник 
Микола Миколайович Ге 
(1831–1894), дитячі і юнацькі 
роки якого минули на Чер-
нігівщині та в Києві. Коли він 
оселився на хуторі,  то був уже 
знаним художником, зокрема 
своїми творами "Таємна вече-
ря" (1863), "В Гефсиманському 
саду" (1869), "Петро І допитує 
царевича Олексія у Петергофі" 
(1871), "Пушкін у селі Михай-
лівське" (1875), "Катерина ІІ 
біля домовини імператриці 
Єлизавети" (1874) та багатьма 
іншими.  

 

 
 

 
 

 
 

Петро І допитує царевича Олексія. Худ. М. Ге 
 
 

Автопортрет. Худ. М. Ге
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На хуторі він захоплювався біблійською тематикою і намалював 
такі картини: "Вихід Христа з учнями у Гефсиманський сад" (1889), 
"Що є істина?" (1890), "Совість" (1891), "Суд Синедріона" (1892), 
"Голгофа" (1893), "Розп’яття" (1894). М. Ге обирав найскладніші 
біблійські теми і відходив від канонічного ідеалізованого зображення 
Христа, малював його як просту людину з усіма її стражданнями і 
мученицькою смертю, стверджуючи цим релігійне розуміння тлума-
чення біблійних істин. "Я довго думав, для чого потрібно розп’яття, – 
розмірковував художник у 1892 р., розпочинаючи створення 
картини, – для виклику жалю, страждання воно не потрібно… каяття 
потрібно, щоб усвідомити і відчути, що Христос помер за мене…" [93]. 
Художник неодноразово зізнавався, як важко давалась йому тема 
розп’яття. У листі 1893 р. до знайомої він підкреслював: "Розп’яття" 
вимагає сильного напруження й заглиблення. Сьогодні зранку я 
ввійшов у цей особливий світ творчості, який Карлейль називає 
несвідомим, і це правда, тут усе нове – несподіване і вражає своєю 
глибиною – і, здається, я знайшов те, що шукав. Та, дивна річ – 
творчість! Шукаєш те, чого не знаєш, але знаєш все те, що не те, що 
потрібно, що разом  скаже само, що це – я, це те, що ти шукаєш" 
[94]. Переважна більшість картин була заборонена для демон-
стрування на виставках, деякі полотна не сприймалися сучасниками. 
Це був досить складний період у творчій біографії художника. 

У цей же час митець 
приділяв значну увагу жан-
ру портрета, над яким ба-
гато працював у 60-х – на 
поч. 70-х рр., про що свід-
чать портрети письменників 
О. Герцена (1867), М. Некра-
сова (1872), М. Салтикова-
Щедріна (1872), І. Тургенєва 
(1871), М. Бакуніна (1871). 
Це були роботи на замов-
лення або вдячність худож-
ника за добрі життєві відно-
сини з представниками 
літератури. У М. Ге є цілий 
цикл портретних робіт, при-

свячених Л. Толстому та його родині. Художник близько зійшовся з 
письменником, сприйняв його ідеологію, дуже любив його твори. 
"Портрет Л. Толстого" (1884) закарбував роботу письменника над ро-
маном. Всі деталі портрета свідчать про зосереджену творчу працю 
митця.  

Крім Л. Толстого, М. Ге познайомився з сім’єю П. Костичева, 
відомого вченого-природознавця. У 1891–1892 рр. художник намалю-
вав декілька портретів, серед них П. Костичева, його дружини з 

Голгофа. Худ. М. Ге 
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сином, дочки О. П. Костичевої. Цілий 
цикл портретних зображень присвя-
чено родині самого художника: батько 
М. Й. Ге, тесть П. І. Забіла, дружина 
Г. П. Ге, син Петро та невістка Кате-
рина. Серед цих робіт слід виділити 
"Автопортрет" (1892), на якому зобра-
жене обличчя старого художника-мис-
лителя. 

Особливе місце у спадщині ху-
дожника належить творам, які при-
свячені Україні. Українська тематика 
починається з портрета Агапії Слюса-
ревої (сер. 70-х рр.). Це досить яскраве 
зображення типової молодої україн-
ської жінки, впевненої в собі і своїх 
діях. 

У 80-х рр. з’являється портретна 
робота "Старий селянин", у якій, як і 
в попередній, розкриті характерні риси 
старої людини, що все своє життя 
прожила у праці. Друга картина "Ста-
рий селянин із палицею" відрізняється 
тим, що в ній глибше відбито складне 
життя персонажа, підкреслено, що 
селянин не скорився перед трудноща-
ми, а впевнено дивиться в майбутнє. 

З інших портретних робіт слід 
назвати "Портрет Н. Петрункевич", 
доньки близького знайомого по роботі 
у Чернігівському земстві, зображеної 
біля вікна, за яким цвіте і буяє 
природа, з книжкою у руках. Худож-
ник писав її портрет у літній передве-
чірній час. Учень М. Ге І. Видрін 
згадував: "Вона ставала біля вікна й 
читала О. Герцена… За вікном алея з 
велетенських тополь, де-не-де освітле-
них сонцем, крик на всі лади великої 
кількості граків. Микола Миколайо-
вич, хвилюючись, береться за роботу. 
Хвилювання його під кінець сеансу 
збільшується все сильніше і сильніше. 
Нарешті він раптово кидає роботу з 
блискучими від поту маківкою і 
чолом" [95]. 

Старий селянин. Худ. М. Ге
 

Портрет Н. Петрункевич. 
Худ. М. Ге 
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У М. Ге є декілька робіт, присвячених дітям. Серед них "Порт-
рет хлопчика-українця", на якому зображено підлітка у вишиваній 
українській сорочці, що заховався від пекучого сонця. На задньому 
плані живописний життєствердний пейзаж, осяяний світлом і 
зеленню. 

Художник присвятив рід-
ному краю і декілька пейзажних 
робіт. М. Ге дуже любив при-
роду, її прояви у вечірній час та 
вночі, милувався місячним сяй-
вом. Все це він зобразив на 
картинах: "Сутінки", "Вечір на 
хуторі", "Схід місяця. Хутір Іва-
нівський", "Місячна ніч. Хутір 
Іванівський", "Місячна ніч. 
Ставок на хуторі Іванівський" та 
ін. "Поезія в пейзажі, – говорив 
М. Ге, – це вже релігійний на-
стрій, художник уже бачить 
Бога в природі, приходить у за-
хват, який передає за допомогою 
фарб і малюнка. Отже, з’яви-
лись пейзажі із настроєм" [96]. 
Пейзажі М. Ге вражають нату-
ралістичним різнобарв’ям вечір-
ніх і нічних природних кольорів 
зображення неба, що живе люд-
ським почуттям, з хмарами та 
місяцем, який то випливає з-за 
хмар і віддзеркалюється у водах 

ставка, то освітлює весь простір сільської місцевості. За допомогою 
різнокольорових фарб, їх відтінків художник створював надзвичайно 
яскравий, чарівний і не завжди розгаданий таємничий світ природи. 

Різножанрова спадщина М. Ге вражає глибокими філософськими 
роздумами про людину і її призначення на землі. Хто вона і той 
навколишній світ – це постійно хвилює художника, і він намагається 
по-своєму дати на це відповідь, використовуючи свої засоби 
художнього вираження. 

Чернігівський період творчості М. Ге – це час внутрішньої сво-
боди. Художник був господарем часу не лише в домашніх турботах, а 
і в творчості, бо він обирав ті засоби художнього вираження, які 
часом були ще незвичайними для російського мистецтва й випере-
джали сам час. У біблійних темах М. Ге порушував визнані канони і 
йшов своїм шляхом осмислення двох яскравих величин, які пов’язані 
з Людиною та Богом. 

Портрет хлопчика-українця. Худ. М. Ге 
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З садибою М. Ге була пов’язана і 
творчість відомого російського худож-
ника Михайла Олександровича Врубеля 
(1856–1910), який був одружений з 
сестрою дружини сина художника Петра 
Михайловича Ге, Надією Іванівною Забі-
лою, племінницею скульптора П. Забіли 
і дружини М. Ге Надії Петрівни Ге. 
М. Врубель з’явився на хуторі Іванів-
ський після того, як художник М. Ге 
пішов уже із життя у 1891 р., тому вони 
не зустрічалися. 

Як свідчить учень М. Ге С. П. Яре-
мич, автор "Таємної вечері" і М. Врубель 
могли зустрітися у 1886 р. у Києві, коли 
останній працював над розписами  Воло-
димирського собору, а перший був у ху-
дожній школі Л. Мурашка. Але зустріч 
не відбулася. І все ж деяка заочна 
взаємність двох художників відбувалася. 

М. Врубель, побачивши картину 
М. Ге "У Гефсиманському саду", відзна-
чив: "Там так передане місячне сяйво, 
начебто бачиш під час головного болю". 
Зі свого боку, М. Врубель також намалю-
вав картину на цю саму тему, але пішов 
дещо іншим шляхом. Він намагався 
відтворити біблійний сюжет, дотриму-
ючись існуючих принципів відображення 
християнських мотивів, які викорис-
товував під час роботи над розписами у 
Володимирському соборі. Саме в цей час 
тут вона і була створена. Цю картину 
бачив М. Ге, про що згадував С. Яремич: 
"Одного разу в майстерні одного із моїх 
товаришів М. Ге звернув увагу на малю-
нок Врубеля "Христос у Гефсиманському 
саду", що висів на стіні, і сказав: "Тала-
новита людина і чому він тільки так ортодоксально підходить до 
зображення Христа?" В цьому побіжному зауваженні відбився весь 
антагонізм світобачення двох художників" [97]. 

До написання Христа у М. Ге було ставлення дещо інше. Він 
зображав його як просту людину, яка була схожа на бродячого 
монаха. Про це свідчать картини "Що є істина?", "Суд Синедріона" та 
ін. М. Ге і М. Врубель тут стояли на різних позиціях. Слід зауважити, 
що М. Врубель негативно ставився до того, що М. Ге "замість 

Христос. Худ. М. Врубель
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мистецтва зайнявся кладкою пе-
чей", а також захопився толстов-
ством [98]. 

Хоча при порівнянні поглядів 
на мистецтво, викладених М. Ге в 
лекціях, прочитаних у Київській 
художній школі М. Мурашка, і 
М. Врубеля, знаходимо чимало 
спільного, зокрема на місце худож-
ника у суспільстві, на талант, про 
звільнення від низької залежності і 
служіння його не окремим особам, 
а всім людям. 

М. Врубель разом з дружи-
ною проживали кожне літо у са-
дибі М. Ге протягом 1896–1902 рр. 
Господарем садиби уже був Петро 
Миколайович Ге. Родинні зв’язки 
сприяли тому, що М. Врубель, пе-
ребуваючи на хуторі, працював у 
майстерні М. Ге, де ще висіли 
ескізи останньої картини М. Ге 
"Розп’яття". 

На хуторі Іванівський, як 
свідчать біографи М. Врубеля, ху-
дожник у 1900 р. намалював кар-
тини "Ранок", "Вечір", "Бузок", 
"Близько до ночі", "Царівна-ле-
бідь", портрет Н. Забіли-Врубель, 
розпочав роботу над монументаль-
ними полотнами "Богатирі" та "Де-
мон звалений". 

На хуторі М. Врубель продов-
жив розробку своєї провідної теми, 
пов’язаної з "Демоном". Уже був 
намальований "Демон, що сидить" 
(1890). Художник шукає нові під-
ходи до розкриття задуму. Саме на 
хуторі виник задум створення кар-
тини "Демон, що летить".  Наки-
даний був перший варіант, але  
далі М. Врубель не став працювати 
над картиною, бо в нього виникла 

ідея намалювати "Демона, що стоїть" на весь його велетенський зріст 
на вершині гори. Він схожий на борця, могутнього пророка. У пере-
важній більшості все це залишається в ескізному втіленні. 

Царівна-лебідь. Худ. М. Врубель 

Бузок. Худ. М. Врубель 
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Демон, що сидить. Худ. М. Врубель 
 
 
У 1901 р. М. Врубель працював над "Демоном зваленим". Листи 

дружини художника дають можливість відтворити сам процес роботи 
митця над образом Демона. Ось три уривки з листів: "Демон у нього 
зовсім незвичайний, не лермонтовський, а якийсь сучасний ніцшеа-
нець, поза, що лежить головою вниз, ногами догори, наче він 
скотився з якоїсь скелі" (24 вересня 1901 р. М. О. Римському-
Корсакову). "Мих. Ол. пише велику картину – Демон звалений, але 
все ж прекрасний, місцевість скеляста, бігають ящірки, освітлення 
вечірнє. Демон напівголий, що лежить на плащі, який прикріплений 
пряжками із дорогоцінних камінців". 

 

 
 

Демон звалений. Худ. М. Врубель 
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"Мих. Ол. у відчай приводить зі своїм Демоном, він був уже 
чудовий і раптом він все переробив і, на мій погляд, все зіпсував і 
хоче його виставляти у такому вигляді". Атлетичний, мускулястий, 
близький до людей, земний не влаштовував художника. 

М. Врубель знову почав шукати, визначаючи сутність самої 
особистості Демона. І в останньому варіанті, як свідчить П. К. Сузда-
лєв, замість могутнього велетня художник побачив жіноче крихке, 
майже безплідне створіння з його казковим таємничим обличчям 
східної статури, напівдитячого чи дівочого, з виразом глибокої 
таємничої образи і незламним гордим духом" [99]. М. Врубель хотів 
зобразити трагічного Демона. Але робота над варіантами пошуку 
Демона тривала й далі. 

Літо 1900 р. в Іванівському надихнуло М. Врубеля на надзви-
чайно активну діяльність. Було створено чимало картин, зроблено 
багато ескізів. У картинах "Коні", пізніша назва "Близько до ночі", 
"Бузок" (два варіанти) відчуваються багатство і краса живої природи, 
збагаченої загадковим фантастичним світом. "Все літо на хуторі, – 
писав М. Врубель Римському-Корсакову, – я був зайнятим кущем 
бузку з дівчиною (Тетяною!) на її тлі. Минулорічний мій бузок 
відноситься до справжнього творіння, як ескіз  до картини. Там мені 
вдалося лише дещо вловити, і я дуже захотів захопити річ повніше; 
ось причина, що наполягаю на цьому сюжеті" [100]. 

Навіть короткий огляд творчості М. Врубеля періоду 1896–
1902 рр., у який художник перебував на хуторі Іванівський, були 
досить плідними і увійшли в творчість митця як яскравий період. 

В кінці ХІХ ст. у Чернігові проживали і працювали художники 
М. І. Жук, І. Г. Рашевський, Г. О. Коваленко, С. Д. Бутник, П. Д. Ци-
ганко, І. І. Михайлова-Гордієнко та інші, які у 1916 р. влаштували 
художню виставку, де експонувалося 120 робіт. У цьому ж році вони 
створили Товариство художників Чернігова, яке сприяло приїзду 
митців з інших міст, влаштуванню їх виставок. 

У 1899 р. чернігівці познайомились з четвертою виставкою 
творів Товариства пересувних художніх виставок, а в 1905 р. – з на-
родною виставкою картин. У вернісажах виставлялись роботи І. Рє-
піна, А. Архипова, М. Касаткіна, Г. М’ясоєдова, М. Ярошенка та ін. 

Помітною особистістю у Чернігові був Іван Григорович Рашев-
ський (1849–1921), який хоча і народився в Чугуєві (Харків. губ.), та 
юнацькі його роки минули у родинному маєтку у селі Великі Осняки 
(Ріпкинський повіт на Чернігівщині) на березі невеличкої річки 
Стрижень, а також у Чернігові, де він навчався у тамтешній гімназії, 
яку закінчив 1869 р. І. Рашевський отримав юридичну освіту в 
Університеті Св. Володимира (1873 р.). 

Проте потяг до малювання збуджував юнака поїхати до  
С.-Петербурга і вступити вільним слухачем до Академії мистецтв, де 
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його вчителем став відомий художник-пейзажист Лев Лагоріо. Для 
підвищення своїх знань він здійснив поїздку до Парижа. Важко нині 
пояснити, чому у 1875 р., провчившись два роки в Академії, він її 
залишив і повернувся до Чернігова. 

Чернігівський період був пов’язаний з роботою у губернській 
земській управі та виконанням обов’язків мирового судді. Це був 
період пошуків, зв’язків з демократичною молоддю. Як свідчить Со-
фія Русова у своїх "Споминах", його любила місцева аристократія, бо 
він гарно малював, цікавився музикою і добре знався на ній, завжди 
перебував у тісних стосунках з членами чернігівської "Громади" та 
"Просвіти". 

У І. Рашевського був широкий і багатогранний  талант. Тож не 
випадково значну частину свого вільного часу він присвячував малю-
ванню. Художника захоплювали, в основному, три теми: краса навко-
лишнього світу, що знайшла втілення у багатьох пейзажних роботах, 
побутове життя, яке проявлялося різними гранями, про що свідчать 
сюжетні полотна, та сучасна інтелігенція, її погляди, прагнення, 
інтереси. 

 

 
 

Десна. Худ. І. Рашевський 
 
 
Уроки академіка живопису Л. Лагоріо та любов до природи від-

билися у багатьох пейзажах художника, про що свідчать його 
картини "По Десні" (1889), "Ставок" (1892), "Десна" (1892). Інколи 
І. Рашевський пейзажну картину поєднував з історичною атрибу-
тикою. І в цьому разі пейзаж набував іншого змісту. Так, на картині 
"Німі свідки гетьманської слави. Чернігівський вал. Вид на Десну" 
художник зобразив швидкоплинну Десну, що тече у долині. На 
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високому березі стоять старовинні гармати без лафетів, а внизу серед 
бур’янів лежить кінський череп, і в небі кружляють круки. В цій 
картині поєдналося все: і далеке минуле з його героїчним і трагічним, 
і сучасне. Переплетіння пейзажу з елементами історії наповнило по-
лотно глибоким змістом, змусило глядача задуматися і над сучасним. 

 
 

 
 

Німі свідки гетьманської слави. Чернігівський вал.  
Худ. І. Рашевський 

 
 
 
Цілий цикл пейзажних робіт І. Рашевський створив під час своїх 

подорожей до Європи: "Константинополь – Софія", "Босфор", "На 
Чорному морі", "Тюрма Сократа", "Афіни – Парфенон" та ін. 

Побутові картини – це відображення різних епізодів повсякден-
ного життя. Воно різне, бо і сам художник стикався з ним у різних 
ситуаціях. Протягом тривалого часу літні місяці він проводив у своїй 
родинній сільській садибі. Навколишній світ також знайшов своє 
втілення у художній творчості. Картина "Селянська хата" (1900), 
"Ставок у садку" (1892) – це деталі його вражень від побаченого у 
селі. Дещо інший характер має картина "До іспиту" (1892). 
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І. Рашевський намалював близько 140 живописних робіт. Серед 
них особливе місце належить портретам сучасників. Першим із робіт 
цього жанру був портрет відомого статиста, активного громадського 
діяча Чернігова Василя Єгоровича Варзара. Він був також чоловіком 
сестри художника Олександри. 

 
 

 
 

У саду. Худ. І. Рашевський 
 
 
І. Рашевський підтримував тісні зв’язки з багатьма діячами 

культури міста, тому і героями портретних творів стали відомі музи-
канти – скрипаль В. Калиновський і піаністка Н. Калиновська, 
письменники – прозаїк Михайло Коцюбинський і поет Микола Вер-
бицький. Чимало намалював він портретів своїх близьких і рідних. 
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Портрет В. Варзара. Худ. І. Рашевський 
 
 
 

 
 

Портрет М. Вербицького. Худ. І. Рашевський 
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І. Рашевський пробує себе у різних видах мистецтва: графіці 
(1879 р. у популярному журналі "Нива" (№ 1) він розмістив гравюру 
"Няня"), книжковій ілюстрації (у 1895 р. ілюструє книгу "Байки 
Глібова", а в 1897 р. – книгу Б. Грінченка "Думи кобзарські" (разом з 
Г. Коваленком)). 

Пробує себе І. Рашевський і в скульптурі. Відомі його 16 робіт: 
бронзову скульптуру "Дівчина в обіймах смерті" він створює на основі 
казки М. Горького "Дівчина і Смерть", гіпсовий бюст музиканта 
Е. К. Длуського (1889), літературний персонаж "Покрищина" (1892), 
бюст Т. Шевченка, за який отримав першу премію на конкурсі у Черні-
гові (1912 р.). У 1914 р. він взяв участь у конкурсі на проект пам’ятни-
ка Т. Шевченку, який відбувся у Києві, і став володарем другої премії. 

І. Рашевський виставляв свої роботи на різних виставках у 
Петербурзі, Москві, Києві, Чернігові, був у добрих творчих відносинах 
з І. Рєпіним, М. Ге, А. Праховим, В. Васнецовим та іншими художни-
ками. Це була яскрава особистість і в культурно-громадському 
середовищі Чернігова. 

Перші кроки становлення як художника були зроблені у 
Чернігові і Михайлом Івановичем Жуком (1883–1964). До міста на 
Десні молодий художник приїхав у 1905 р. після закінчення Краків-
ської академії мистецтв і мешкав тут до 1916 р. Це був талановитий 
юнак, який рано проявив свій талант, навчаючись у Київській 
художній школі М. Мурашка (1896–1899) та Московському училищі 
живопису, скульптури та архітектури у художника В. Сєрова. Вступи-
ти до Петербурзької академії мистецтв Михайло Жук не зміг через 
сімейні обставини, бо його батька-маляра за участь у революційній 
роботі засудили і вислали до Сибіру. І юнак виїхав до Польщі, бо 
тільки за кордоном він міг продовжити навчання. 

У Чернігові об’єдналася сім’я Жуків. Михайло Іванович входить 
у коло громадських діячів міста літераторів Бориса Грінченка, Ми-
хайла Коцюбинського, Миколи Вороного, Володимира Самійленка, 
Миколи Чернявського, художників Степана та Івана Бутників, Івана 
Рашевського, Петра Циганка тощо. Сам він працював учителем малю-
вання у Чернігівській духовній семінарії, писав літературні твори, 
малював портрети, оформляв книжки. 

У творчому доробку М. Жука-художника проявилися елементи 
модернізму – ознаки західноєвропейського мистецтва, з яким він 
близько був знайомий, навчаючись у Кракові. Тому деякі його елемен-
ти, зокрема орнаментально-декоративний стиль, символіка, асоціатив-
ність і поетизація образів, психологізм знайшли своє місце і в 
творчості митця. 

М. Жук особливо близько потоваришував із М. Коцюбинським. 
У досвідченого письменника і юного художника було чимало спільних 
творчих інтересів, спостерігалась і близькість роздумів про мистецтво. 
М. Жук захоплювався фотографією і зробив чимало знімків родини 
Коцюбинських. 
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Проте найбільше проявив себе худож-
ник у створенні портретів письменника 
(1907–1909 рр.). Про останній залишилися 
спогади М. Жука, в яких він розкрив сам 
процес роботи над ним: "Я малюю його 
портрет… Михайло Михайлович сидить 
проти мене на підвищенню і розповідає про 
свої плани, своє враження від прочитаних 
книжок. Яскраве сонце залило садок, що 
видний йому у вікно, воно хвилями реф-
лексів проривається до хати, і я стежу, 
ловлю зміни і шукаю душі Михайла 
Михайловича, що пробивається у виразі 
лиця… Високе чоло то хмариться, то про-
яснюється, спливає до лінії брів, там його 
здержують гострі краї і зразу углибінь дві 
темні кринички його очей, у темноті 
грають дві зірки од сонця і поволі пливуть 
у напрямі бічної стіни, вбирають у себе 

вигляд розвішаних там шкіців і малюнків… Ось він замовк, бо я 
зарисовую уста; спочатку вони ще хвилюються, мов течія води, а 
потім стихли, посунувся трохи лівий куточок і поклалася смужка од 
крила носа до того куточка. Ця смужка наче замкнула його і  виразно 
каже, що він самотній. Бо не тільки уста єднають його у розмові з 
людьми, а тепер очі і чоло урочисто святкують своє свято самотності. 
А уста… коли він їх затулив, коли вони, на жаль, не переказують мені 
течію його думки, то вони достроюються до виразу цілого лиця. Вони 
стисло облягли, як міцно підперезаний пояс до роботи облягає поставу 
чоловіка, і бережуть собою його самотність. 

І так тягнулися у мене 
ті незабутні дні, коли я малю-
вав портрет дорогої кожному 
українцю людини" [101]. 

Це один із кращих порт-
ретів, намальованих художни-
ком "у світлих зелено-бузко-
вих тонах: зігнута в пальцях 
рука підпирає многодумну го-
лову – наче їй важко, як стиг-
лому колосу, без цієї опори…" 
[102]. Цей портрет входить до 
цілої серії портретних зобра-
жень митців. Крім М. Коцю-
бинського, М. Жук малював 
також портрети дочок пись-
менника Оксани та Ірини. 

Портрет М. Коцюбинського.  
Худ. М. Жук 

Портрет М. Коцюбинського.  
Худ. М. Жук 
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М. Жук також ілюстрував книжки М. Коцюбинського, зокрема 
"З глибини" (1909), "Тіні забутих предків" (1912) тощо. 

На літературних суботах М. Коцюбинського М. Жук познайо-
мився не лише зі старшими представниками культурного життя 
Чернігова, а й молоддю. Особливий інтерес художник проявив до 
молодого талановитого поета, учня духовної семінарії Павла Тичини. 
Життя надовго пов’язало цих двох видатних митців – учителя і учня, 
про що свідчать подаровані книжки з автографами, присвяти, 
малюнки, портрети тощо. М. Жук був першим художником, який 
намалював портрет юнака П. Тичини. 

У 1912 р. М. Жук розпочав створення свого монументального 
полотна "Чорне і біле" (207х310 см), над яким працював понад два 
роки. Цей твір мав символічний характер. Ознайомлюючись з ним, 
намагаєшся зрозуміти не лише його суть, а й специфіку творіння 
художника. Тут відбилося особливе світобачення митця. Картина 
складається з чотирьох частин. Дві бічні частини займають дві тре-
тини полотна на повну висоту. На них зображені найрізноманітніші 
квіти. Чарівний світ природи, буяння квітучих рослин вражають 
глядача. Центральна – поділена на дві нерівнозначні частини, дві тре-
тини займає верхня і одну третину нижня, на якій зображені ангели з 
чорними і білими крилами. Це своєрідне вікно, яке демонструє світ, 
що відкривається за спинами ангелів. Це зоране поле, чорна земля, 
можливо, ще не засіяна зерном.  Бічні квітучі обрамлення створюють 
ніби вікно, за яким видно це поле і світле небо. Поле чекає на свого 
сівача. 

 

 
 

Чорне і біле. Худ. М. Жук 
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Для зовнішнього зображення чорного ангела художник викорис-
товує зовнішні риси свого учня Павла Тичини, а для зображення 
білого ангела – риси Поліни Коновал, дочки поета Івана Вороньків-
ського, яка навчалася у жіночій гімназії, де працював учителем 
малювання Михайло Жук, свідок першого нещасливого кохання 
молодих людей. 

У чорного ангела великі розкриті чорні крила, які простяга-
ються до правого і лівого квітучих зображень. Він грає на сопілці. 
Обличчя зосереджене, голова опущена трохи вниз, вся увага ангела 
пов’язана з мелодією, що звучить. Поруч з ним стоїть юний ангел зі 
складеними білими крилами, схрещені руки лежать на грудях, голова 
трохи нахилена донизу, на обличчі зосередженість, яка доходить до 
суровості, що викликана музикою сопілки. 

Звучить мелодія, яка 
народжується в душі чорного 
ангела. Зосереджений вираз 
обличчя підказує, що ця ме-
лодія – свідчення добра і 
любові, до якої прагне юнак. 
Про це говорять і рослини, 
які знаходяться поруч з ним. 
Це своєрідна аура, яка про-
буджена мелодією сопілки. 
Пробуджені і тягнуться до 
світла соняшники, чорно-
бривці, їх багато, вони запов-
нюють всю ліву від чорного 
ангела частину картини. 

І зовсім іншою вигля-
дає природа, що знаходить-

ся поруч із білим ангелом. Тут бачимо татарську гвоздику, чорну 
віолу, синюху лазареву та інші квіти з неприродною окрасою, від 
яких віє холодом. Різнобічний світ рослин дає можливість художнику 
виразити неоднозначність навколишнього світу, бо в ньому поруч 
ідуть радість і горе, добро і зло, кохання і розлука. Художник змушує 
розмірковувати над життям, з’ясовувати, що хотів він відобразити на 
своєму полотні. Гармонія світу буде залежати від її творця – людини. 

У 1914 р. М. Жук намалював також картину "Казка" та деякі 
інші твори. Переїзд до Києва у 1917 р. був пов’язаний з творчими 
планами художника. Він бере участь у створенні Української академії 
мистецтв разом з М. Бойчуком, В. Кричевським, М. Бурачеком. Тут 
він отримав звання професора, читав лекції, вчив студентів майстер-
ності. Проте складне життя цього часу з різними державними перево-
ротами, побутовими складнощами змусили М. Жука у 1919 р. 
повернутися до Чернігова, де він жив до 1925 р. Тут він отримав 
запрошення на роботу до Одеського політехнікуму мистецтв (пізніше 

Фрагмент картини "Чорне і біле".  
Худ. М. Жук 
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інститут), де він працював до кінця свого життя. В Одесі написав 
чимало художніх творів найрізноманітніших жанрів. Проте це вже 
інший історичний період розвитку мистецтва, в якому активну участь 
брав художник М. Жук. 

 

 
 

Проводи на Січ. Худ. О. Сластьон 
 
 
Із тих художників, що бували на 

Чернігівщині, слід назвати Опанаса Георгі-
йовича Сластьона (1855–1933). Це багато-
гранний митець, який захоплювався не лише 
живописом, графікою, а й архітектурою, на-
родною творчістю. Серед малярських робіт, 
пов’язаних з Поліським краєм, виділяється 
серія портретів народних кобзарів. 

О. Сластьон майже щоліта приїздив з 
Полтави у село Красилівка Сосницького 
повіту, де проживав кобзар Семен Зозуля. 
Художник намалював його портрети (1886). 
Крім цього, О. Сластьон відвідав інші села, 
де проживали народні співці. Так, з’явився 
ще один портрет кобзаря Петра Сіроштана 
(1887) із села Ларинка Козелецького повіту. 
Всього О. Сластьон намалював 23 портрети 
кобзарів, серед них П. Неховайзуба, М. Крав-
ченка, О. Савченка, Ф. Кушнерика та ін. 

 

Кобзар. Худ. О. Сластьон
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З Чернігівщиною пов’я-
зана також творчість відомих 
художників-графіків Мстисла-
ва Добужинського і Георгія 
Нарбута, які у 1912 р. разом 
побували у Чернігові і Ніжи-
ні, ознайомилися з історични-
ми пам’ятками. М. Добужин-
ський згадував у своїх "Воспо-
минаниях" (1987): "Ми разом 
пішки пройшли все місто. То 
тут, то там він радив замалю-
вати яку-небудь церкву, при 
цьому звертаючи увагу на 
курйози провінційної і старої 
архітектури, сам він майже не 
малював. Пам’ятаю, він пока-
зував змальований ним якийсь 
кумедний ліхтар і під’їзд" 
[102]. 

У творчості художника 
залишилися яскраві акварелі 
"Чернігів", "Вулиця у Черні-
гові", "Склади у Чернігові" та 
інші роботи. 

 

 
 

Вулиця у Чернігові. Худ. М. Добужинський 
 

Чернігів. Худ. М. Добужинський 
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Занедбаний сад. Худ. Ю. Феддерс 
 
 
 
У Ніжині М. Добужинський зробив декілька малюнків, серед 

них "Площа в Ніжині". Цей малюнок був надрукований у журналі 
"Нива" (1913, № 17). На ньому зображено один із будинків базарної 
площі, а в перспективі Успенська церква та дзвіниця. На передньому 
плані розкисла після дощу широка дорога з ліхтарем та торгівельним 
знаком. Як вказує автор монографії про художника Г. І. Чугунов, 
ніжинські акварелі включені в 1-й каталог творів М. Добужинського і 
знаходяться: три – у приватному зібранні у Римі, одна – у зібранні 
Г. А. Кука в С.-Петербурзі. 

З Ніжином також пов’язана творчість художника-карикатуриста 
Володимира Резніченка та відомого латиського пейзажиста Юлія 
Феддерса, який проживав у місті, подорожував по Чернігівщині. У 
спадщині художника значаться картини, намальовані у містечку 
Погари: "Вид у Чернігівській губернії", на якій зображено покаліче-
ного блискавкою дуба-велетня на фоні широкого поля жита, яке 
перетинає старий чумацький шлях. У художньому музеї Латвії у Ризі 
вона експонується під назвою "Вечірнє поле у Чернігівській губернії". 
З Чернігівщиною пов’язана і друга його картина "Біля Лісової дачі 
Мусіна-Пушкіна у Чернігівській губернії". 

З картин, намальованих у Ніжині, розшукана лише одна – це 
пейзажний етюд Графського парку поруч з університетом. На картині 
автограф: "Ю. Феддерс. 1906". У Ніжині художник і похований [103]. 
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Переглядаючи сторінки художнього життя діячів культури, 
зокрема розвитку образотворчого мистецтва, помічаємо, що чимало 
художників створювали картини під час перебування у дворянських 
садибах і часто виконували замовлення їх господарів. Інші живописці 
були вільними від меценатів чи замовників. Проте, об’єднавши їх 
твори в єдину систему, помічаємо як індивідуальне, так і спільне, що 
диктувалося історичним часом, у якому вони жили. 

 

 
 

Графський парк у Ніжині. Худ. Ю. Феддерс 
 
 
Так, спадщина Т. Шевченка, В. Штернберга, А. Гороновича, 

А. Мокрицького, Я. де Бальмена тісно пов’язана з романтизмом, який 
був характерним для першої пол. ХІХ ст., і основні його риси 
відбилися у їх портретах та пейзажах. У цей же час спостерігаємо і 
прояв "примітивного" реалізму у творах художників, що вийшли з се-
лянського середовища, і поглибленого реалізму у Л. Жемчужникова, 
І. Рєпіна, М. Ге, хоча в останнього уже проявлявся потяг до модер-
ністських прийомів зображення особистості, зокрема Ісуса Христа. Це 
ж прагнення до новітніх засобів відтворення дійсності і її персонажів 
помічаємо і у М. Врубеля. 

Таким чином, спадщина художників Чернігівщини ХІХ – 
поч. ХХ ст., хоча і відбиває окремі риси регіонального, все ж 
знаходиться в руслі загальномистецьких процесів, характерних для 
цього історичного часу. 
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ  

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
 

 
 
 
 
У ХІХ – на поч. ХХ ст. Чернігівщина прославилася багатьма 

іменами визначних письменників, які увійшли до видатної плеяди 
українських художників слова. Життєва доля кожного із них була 
пов’язана з певною місцевістю Поліського краю. Якщо у ХVІІ–
ХVІІІ ст. літератори, в основному, були зосереджені у Чернігові, то у 
зазначений період зірки літературної творчості були розкидані по всій 
Чернігівщині:  П. Білецький-Носенко – у Прилуках, П. Куліш та 
Ганна Барвінок – на хуторі Мотронівка, В. Забіла – у Борзні, 
О. Кониський – у Переходівці і т. п. 

У 20–40-х рр. ХІХ ст. у зв’язку з відкриттям Гімназії вищих 
наук кн. Безбородька у Ніжині (1820), а потім на її основі Фізико-
математичного (1832) та Юридичного (1840) ліцеїв у цих навчальних 
закладах формується ціла плеяда відомих письменників: М. Гоголь, 
Є. Гребінка, Н. Кукольник, В. Любич-Романович, М. Прокопович, 
О. Афанасьєв-Чужбинський, Л. Глібов, М. Гербель, Ф. Богушевич та 
десятки інших менш відомих. Саме завдяки цьому можна говорити, 
що в Гімназії вищих наук кн. Безбородька була сформована 
специфічна літературна школа.  

І хоча це були російськомовні навчальні заклади, потяг до 
української культури, до побутового життя мешканців міста був 
настільки сильним, що знайшов втілення в літературній діяльності 
М. Гоголя, зокрема в повісті "Дещо про Ніжин, або Дурням закон не 
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писаний", "Книзі всякої всячини", а пізніше у "Вечорах на хуторі 
біля Диканьки", "Миргороді", "Ревізорі", Є. Гребінки в його славно-
звісних "Малоросійських приказках", а Л. Глібова у понад тридцяти 
байках. Український прояв був помітний і в інших молодих літерато-
рів. До них належить і творчість інспектора Юридичного ліцею 
Пилипа Морачевського, який писав українською мовою поеми, а 
також зробив переклад Святого Письма, щоб українці могли спілкува-
тися з Богом своєю рідною мовою. 

У 50–70-х рр. ХІХ ст. Л. Глібов, який після закінчення Юридич-
ного ліцею у Ніжині оселився у Чернігові, став об’єднуючим центром 
літературного життя у місті. І хоча з 1838 р. в Чернігові виходили 
"Черниговские губернские ведомости", в яких на деякий час 
притягнув до себе творчу молодь поет Олександр Шишацький-Ілліч, 
редактор неофіційної її частини, все ж газета "Черниговский листок", 
заснована Л. Глібовим, та й сама особистість байкаря стали згодом 
визначальними в літературному житті міста. Кореспондентами газети, 
авторами цікавих публікацій стали П. Куліш, О. Кониський, О. Лаза-
ревський, О. Маркович, М. Александрович, С. Ніс та багато інших. 36 
літераторів опублікували тут свої твори. Л. Глібов таким чином об’єд-
нав навколо свого періодичного видання багатьох літераторів 
Чернігівщини. 

60–80-ті рр. відзначені творчістю окремих письменників, які 
розселилися по різних куточках Поліського краю. Панас Мирний 
працював у Прилуках і писав вірші, збирав матеріал для роману 
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?", Пантелеймон Куліш на хуторі 
Мотронівка написав десятки поетичних та драматичних творів, зробив 
яскраві переклади віршів зарубіжних поетів, наполегливо працював 
незалежно від П. Морачевського над перекладом Святого Письма 
українською мовою, який з’явився за кордоном після смерті 
письменника. 

Поряд з ним працювала його вірний друг, дружина Ганна Барві-
нок, яка об’єднала навколо себе молодих талановитих своїх хреще-
ниць – письменниць Надію Кибальчич та Наталку Полтавку. З 
Чернігівщиною пов’язані також імена Одарки Романової із Сального 
(Ніжинського повіту), Любові Яновської із села Миколаївка (Борзнян-
ського повіту), Марії Загірньої із Чернігова. По-різному склалася їх 
творча доля. Але кожна із них вклала і свій колосочок, наповнений 
різними творчими зернятками, у дородний сніп українського словес-
ного обжинку кінця й початку століття, вирощений в тяжких умовах 
заборони рідного слова. 

Особливо багатим на імена яскравих особистостей був Чернігів у 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Саме у цей час проживали тут Михайло 
Коцюбинський, Борис Грінченко, Володимир Самійленко, Марія 
Загірня, Іван Вороньківський, Микола Вороний, Григорій Коваленко, 
Михайло Жук, Микола Чернявський та ін. Б. Грінченко та 
М. Коцюбинський, активні представники чернігівської "Громади" та 
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"Просвіти", видавці літературних альманахів "Степові квіти", "Хвиля 
за хвилею", "Дубове листя", "З потоку життя" та інших, зуміли 
об’єднати навколо своїх видань не лише літераторів Чернігова, а й 
України, бо вони ставили за мету у своїх збірниках продемонструвати 
все те краще, що було написане українськими художниками слова. 

М. Коцюбинський в останні роки свого життя став наставником 
молодої парості української літератури, з якої сформувалися яскраві 
самобутні творчі особистості: Павло Тичина, Василь Еллан-Блакит-
ний, Олександр Соколовський, Іван Цитович, Аркадій Казка та ін. 
Більше того, М. Коцюбинський став одним із яскравих представників 
української літератури у західноєвропейському контексті. Письмен-
ник значно ширше представляв на той час розвиток української літе-
ратури, ніж інші творці художнього слова. Саме він, уже глибше 
ознайомившись з творчістю західноєвропейських письменників, пере-
буваючи на лікуванні у Європі, спілкуючись з Максимом Горьким та 
іншими письменниками, які проживали там, відчував те нове, що 
з’явилося у світовій літературі.  Тож помічався в нього потяг до 
"нового життя, до ще неходжених шляхів і непотертих образів" 
(М. Чернявський). 

М. Коцюбинський добре розумів, що розширення тематики в 
українській літературі, використання художніх здобутків західноєв-
ропейської літератури дасть можливість піднести твори українських 
письменників на належну висоту. А щоб їх помітили в світовому 
літературному процесі, щоб відчули, що є така література українська, 
визнали її, необхідно було донести її до західноєвропейського читача. 
А це можна було зробити через переклад творів письменника на 
іноземні мови.  

На початку ХХ ст. проникають за кордон твори М. Коцюбин-
ського. Спочатку були перекладені окремі оповідання і повісті, 
зокрема "Посол від чорного царя", "Fata morgana", "Цвіт яблуні", "У 
путах шайтана", "Для загального добра" тощо на німецьку, чеську, 
латвійську, угорську, польську мови. І тут немалу роль відіграли діячі 
літератури, які проживали в Австрії, Угорщині, Польщі та інших 
країнах і були особисто знайомі з Михайлом Коцюбинським. Чимало 
фактів підтверджують, що він зробив багато для популяризації також 
творів інших письменників української літератури і сприяв зміц-
ненню творчих зв’язків з багатомовною літературою Заходу. 

Літератори Чернігівщини на поч. ХХ ст. заклали  разом з 
іншими митцями основи для подальшого розвитку українського 
слова, яке на цей час, розірвавши пута насилля, йшло впевненою 
ходою по шляху свого розвитку. Тож перегорнемо ці славні сторінки 
історії літературної Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. й ознайомимося 
з цим великим ужинком художнього слова, вирощеного багатьма 
відомими і менш знаними широкому загалу читачів митцями.  
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ТВОРЧІСТЬ П. П. БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА 
 
На кін. ХVІІІ – пер. пол. XIX ст. припадає творча діяльність 

визначного українського педагога і письменника Павла Павловича 
Білецького-Носенка  (16(27).VІІІ.1774–11(23).VІ.1856), що народився 
в Прилуках у дворянській родині, коріння якої йшло до старшинсько-
го козацького роду. Батьки мріяли побачити свого сина військовим, а 
тому ще в п’ятирічному віці віддали його до Кадетського корпусу в 
Петербурзі. Всі дитячі і юнацькі роки аж до 19-річного віку минули 
саме там. П. П. Білецький-Носенко став гарним і перспективним 
"військовим". Він брав участь у походах О. Суворова, виявляв муж-
ність, за що мав нагороди, його чекала гарна військова кар’єра. 

Але так склалася доля, що у 
1798 р. П. П. Білецький-Носенко 
залишив військову службу і по-
вернувся на батьківщину, де на 
нього чекали не менші випробу-
вання від власної матері, жорсто-
кої і свавільної особи, яка розпо-
ряджалася долею свого сина, 
неначе долею кріпаків. У 1799 р. 
вона змусила його одружитися 
заради багатства на нелюбій йому 
доньці конотопського предводите-
ля дворянства. Проте сподівання 
матері не справдились, і вона 
сама змушена була виділити сину 
землю. Мати віддала йому сорок 
десятин болота над Удаєм в селі 
Лапинці (нині один із районів 
міста Прилуки). Ось тут П. П. Бі-
лецький-Носенко виявив себе 
справжнім господарем. Він провів 
канали, підняв землю, облагоро-
див її, насадив дерев, розбив 
алейки, збудував альтанки і пере-
творив це болото на "райський ку-
точок", де й оселився зі своєю 
сім’єю у 1802 р. 

Із цього часу іде процес його відродження як громадянина своєї 
батьківщини – України. Не знаючи ні своєї рідної української мови 
(бо з дитинства  він навчався  російською мовою і вважав її рідною), 
ні української історії, культури, П. П. Білецький-Носенко все це опа-
новує самотужки і починає розуміти, що про Україну повинні знати в 
Росії і світі більше. "Право! О ней меньше знают в просвещенной 
Европе, нежели о каком-нибудь новооткрытом острове Океании... Я не 

П. Білецький-Носенко 
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знаю как кто, а я люблю родину, и желал бы познакомить ее с целым 
светом, право! Она стоит того". 

П. П. Білецький-Носенко зрозумів, що необхідно в цьому дусі 
виховувати нове покоління. У садибі поміщика І. Я. Величка він 
відкрив педагогічний пансіон, де навчалося семеро хлопців, а потім 
перевів його у свою садибу і продовжив тут займатися педагогічною 
діяльністю протягом 40 років, упроваджуючи нові методики навчання 
на принципах свідомого розуміння предмета, а не його механічного 
зазубрювання. Він виховував особистість, розвиваючи в юнаках їх 
здібності, критичне ставлення до себе і свого навчання, самооцінку. 
Він хотів бачити свого вихованця здоровим душею і тілом, освіченою 
людиною. І все робив для того, щоб він таким був. Педагог не 
зупинявся навіть перед різками. І їх відчували на собі вихованці. Ще 
одне. Він умів прогнозувати, бачив перспективу юнака, враховуючи 
його здібності. Це підтверджують, зокрема, ті характеристики, які він 
давав майбутньому відомому історику України Миколі Маркевичу. 
Оцінюючи свою педагогічну діяльність, П. П. Білецький-Носенко 
заявляв: "Хочу принести користь своїм землякам і намагаюсь зробити 
їх справжніми християнами, корисними Батьківщині й самим собі, а 
в пансіонах, особливо тих, що утримуються французами-втікачами, 
привчають любити себе і все іноземне". 

Крім праці в пансіоні, П. П. Білецький-Носенко обіймав різні 
освітянські посади в Прилуках (наглядач Прилуцького повітового 
училища, наглядач училищ усього Прилуцького повіту тощо). 

П. П. Білецький-Носенко був дуже обдарованою особистістю. Він 
володів декількома іноземними мовами, знався на військовій справі, 
був гарним художником, перекладачем, фольклористом, етнографом, 
лінгвістом, лексикографом. Добре відомий його "Словник української 
мови". Він є автором праць із літературознавства, естетики, еконо-
міки, сільського господарства, медицини тощо. Особливо багато сил 
він віддав створенню словника та "Грамматики южно-русского 
языка". І хоча ці видання підтримали М. Максимович, О. Бодян-
ський, А. Метлинський, М. Маркевич, П. Куліш, їх не вдалося 
надрукувати. П. П. Білецький-Носенко сподівався, що вони "прине-
суть загальну користь, хоча б це трапилось у XX ст.". Так воно і 
сталося. По-справжньому оцінили їх лише у XX ст., коли вони стали 
відомими у науковому світі. 

Він зробив великий внесок і у розвиток української літератури. 
Сам він добре знав світову і вітчизняну словесність, мав гарну 
бібліотеку, що нараховувала кілька тисяч томів, виписував періодичні 
видання, що сприяло його обізнаності із сучасним для нього літе-
ратурним процесом. У своєму огляді нової української літератури він  
дав високу оцінку творам І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Є. Гребінки і молодого тоді Т. Шевченка, його "Кобзареві" та 
"Гайдамакам". 
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Перші літературні твори П. П. Білецького-Носенка відносяться 
до поч. XIX ст. У 1808 р. він переклав з французької мови роман 
німецького письменника Августа Лафонтена "Семейство фон Галь-
ден". І це, мабуть, було більше пов’язано з його педагогічною ді-
яльністю, коли він сам показував своїм учням, як слід перекладати з 
однієї мови на іншу. Хоча таких прикладів у його творчій діяльності 
було багато. 

У цей час він пробує свої творчі сили в різних жанрах: балада, 
байка, віршована казка, ліричні поезії, поеми, прозові твори, які 
писав російською та українською мовами. Свої твори він читав учням, 
знайомим, посилав для обговорення у різні товариства, членом яких 
був. За його життя майже нічого з доробку письменника не було 
опубліковано. Тому про його літературну діяльність знала обмежена  
кількість людей. Деякі його твори були опубліковані завдяки старан-
ням сина Павла лише на поч. 70-х рр. XIX ст. І вони вже не мали тих 
сили і значення, які могли мати на поч. XIX ст., коли  тривав процес 
формування української літературної мови та словесності на їх новому 
етапі. 

У деяких творах відчувається вплив мови і літературних при-
йомів "Енеїди" І. Котляревського. Але в той час це було відчутним у 
багатьох творах різних письменників, бо ще не були вироблені норми 
української літературної мови. Про це свідчить і відома поема 
П. П. Білецького-Носенка "Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина" 
(1818), у якій був оброблений міф із п’ятої книги "Метаморфоз" 
Овідія. Це  –  своєрідна українська переробка з відтіненням тих епізо-
дів, ситуацій, які були близькі авторові поеми. Тут присутні Плутон,  
його дружина Церера та інші представники міфічного світу. Дослід-
ники вказують, що в основу свого твору П. Білецький-Носенко поклав 
поему "Похищение Прозерпины" (1795) російських авторів О. Котель-
ницького та Ю. Люценка. Але, не відхиляючи цієї думки, слід 
відмітити новаторський характер твору прилуцького письменника. І 
Цецеру, і її дочку Прозерпину він показує як простих сільських 
жінок. Античні імена він перероблює на українські. 

Ось як описує П. Білецький-Носенко Горпиниду, назвавши її 
Горпиною:  

 
Червона, гарна, мов калина,  
А вічі – ясний цвіт небес.  
Солодка мова – медовая,  
Пухка, як м’якиш коровая...  
Да біла, мов тополі лист,  
Губки – ніби угорки-сливи,  
Да, як дуга московська, бріви,  
Коса ж – ніби в корови хвіст [1]. 
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Поруч із нею діють прості сільські дівчата: Домаха, Вівдя, Химка 
та інші. І ці українські імена ще раз засвідчують своєрідність поеми. 

Опис міфологічних героїв подається за рахунок детального пе-
реліку предметів побуту, характерного для життя українців. В поемі 
П. Білецького-Носенка це відчутно, і це є продовження використання 
надбань І. Котляревського, але зі специфічним, своєрідним автор-
ським пошуком. Коли читаєш опис Зевса, то бачиш його звичайнісінь-
ким представником сільської заможньої верстви: 

 
Зевес, урившись в подушки, 
Тоді кутю з ситой лигав, 
Задки курині да пампушки 
Все веренухой запивав – 
Як панотець після роботи 
У поминальнії суботи 
Вживає, що дає алтар [2].  

 
До оцінки поеми "Горпинида" П. Білецького-Носенка, її мови,  

художніх засобів, відтворення того українського гумору, який  прита-
манний українському народу, слід підходити як до перших пошуків в 
українській літературі слідом за І. Котляревським. І не варто примен-
шувати значення цього твору. Порівняно з "Енеїдою" вона програє, 
але це літературний пошук, засіб висловлення своїх поглядів на деякі 
гострі соціальні проблеми, пов’язані з осудженням тих, хто "вдовиць і 
сиріт обіжають", хто схиляється перед іноземщиною, тощо. До поеми 
слід підходити як до історичного літературного явища й оцінювати її 
треба з позицій того часу. 

Поезії, написані в 1812–1829 рр., увійшли до збірника "Гости-
нець землякам. Казки сліпого бандуриста, чи Співи об різних речах", 
виданого в 1872 р. Якщо "Горпинида" написана в бурлескно-травес-
тійній манері, то "Казки сліпого бандуриста" значною мірою тяжіють 
до романтичного стилю [3]. 

Серед жанрів, у яких працював П. Білецький-Носенко, була й 
балада. Як свідчать сучасники, він написав 15 подібних творів, серед 
них "Ївга", "Нетяг", "Могила відьми", "Отцегубці" та ін.  З баладами 
прилуцький письменник виступив раніше і від П. Гулака-Артемов-
ського, і від Л. Боровиковського. І якби вони були своєчасно опублі-
ковані, то засвідчили б, що і в українській літературі письменники 
працювали в цьому жанрі, вносячи своє в його освоєння і розвиток. В 
основу своїх творів П. Білецький-Носенко клав відомі вже твори 
зарубіжної літератури. Наприклад, для "Івги" взяв баладу німецького 
поета Бюргера "Ленора", яку використали й російські письменники 
В. Жуковський для "Людмили" та П. Катенін для "Ольги". Цей 
самий твір використав пізніше і Л. Боровиковський для балади 
"Маруся". 
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У своїй творчості П. Білецький-Носенко неодноразово звертався 
до популярних фольклорних сюжетів, а також творів Лафонтена, 
Лессінга, Вольтера, Дмитрієва, Державіна. "У деяких з них автор 
торкається  окремих суспільних вад, говорить про несправедливість і 
беззаконня, про існуючу соціальну нерівність, нікчемність і моральну 
розпусту панів, а з іншого боку, висловлює співчутливе ставлення до 

простої людини" [4].  
Як свідчив сам письменник, він написав "333  басни, переделан-

ные с лучших французских (почти весь Лафонтен и Флориан), 
немецких и российских баснописцев для наших молодых соотече-
ственников" [5]. 

Були й оригінальні. П. Білецький-Носенко виступив поперед-
ником у цьому жанрі Є. Гребінки та Л. Глібова. В одних випадках 
поет брав фабульну основу, в інших близько наближався до основного 
тексту. Але і в тому, і в іншому разі він вносив чимало свого, 
оригінального, пов’язаного із використанням як окремих деталей, так 
і нових характеристик персонажів, введення місцевого колориту, на-
родної мови тощо. Національне забарвлення робить байку П. Біле-
цького-Носенка явищем української літератури. Байкар висвітлює 
різні морально-етичні проблеми: скупість, зажерливість, чванливість, 
заздрість, лестощі, пияцтво тощо, про що свідчать "Сова да Скупець", 
"Ведмідь-танцюра", "Лісничий да Лис", "Кіт да Кухар" та ін. Байкар 
прославляє суспільно корисну працю як єдиний, на його думку, шлях 
до добра й справедливості ("Білка да Кроти", "Чебрець та Берізка", 
"Селянин та його діти"). В багатьох байках лунає і соціальна тема. 
Поет зі співчуттям ставиться до простих людей, засуджує паразитизм 
представників дворянських класів, дармоїдство ("Два Коти"), духовну 
мізерність ("Осел"), їх схильність до всього іноземного ("Бджола і 
Мухи"), а також розвінчує судове свавілля ("Два злодія да Кінь", "Оси 
да Бджоли", "Заєць да Ружина", "Тяжба та ін.). Щоб показати, як 
соціальна тема звучить у байках П. Білецького-Носенка, наводимо 
повністю відому у творчості І. Крилова і Л. Глібова байку "Вовк та 
Ягня". Знайомий текст дасть можливість побачити і своєрідність 
перекладача. 

 
Вовк та Ягня 

Із рудки прудкої Ягнятко воду пив.  
Злий Вовк натщесерце побачив те з кущів  
І баки визвірив, шукав якой придирки  
Да клами цокотав, завив на його з гірки: 
"Ледащо! Як ти смів мні водопій мутить?  
На капость? Га? На глум!  
Щоб як не дати пить! 
Постій! Ось я тобі, лукавий враг незбожний!" 
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"Змилуйся, пан вельможний! – 
  Ягня йому в одвіт. –  
Я ниже пана пив; ізвольте розсудить: 
Багно проти води чи може бак носиться?"  
"Глянь, миршаве, й воно ще дума оправдиться.  
А прошлий рік мене ти лаяло при всіх".  
"Я! Прошлий рік! А як се лучитися мало,  
Коли ще прошлий рік, крив біг, 
  Мене й на світі не бувало,  
  Бо я сосу ще мать.  
Се свідками могтиму доказать".  
"Брехня! Коли ж не ти, дак, певно, се твій брат!"  
  "А брата я не маю".  
  "Ти знов почав брехать!..  
  Я время утрачаю,  
Я чую вже давно, що вся твоя сім’я,  
Собаки, вівчарі, ви всі мене б примили 
  Да в ложці б утопили.  
  Живцем із’їли! 
  Всіх більше ти! Ось я  
Згадам тобі, моєму лиходію!" 
  Да бідного вхопив за шию, 
В ліщину одімчав, там без суда й позвів  
Його із’їв. 

*  *  * 
Хіба не те ж у нас? Хто міщний да багатий,  
Той прав; а неборак хоч прав, да винуватий. 

 
Переважна більшість байок – це розгорнуті розповіді, які завер-

шуються висновками, мораллю, що мають часто афористичний харак-
тер. Вона може бути виражена цілою строфою або ж  одним рядком. 
Звичайно, архаїчна форма мовних виразів, застарілі слова усклад-
нюють нині сприйняття творів П. Білецького-Носенка. І все ж його 
творчість – це яскрава сторінка в історії української літератури поч. 
XIX ст. 

Не можна не погодитись з академіком О. Білецьким, який під-
креслював, що українська література "не характеризується тільки 
діяльністю окремих письменників, яких суд потомства визнав вели-
кими. Розвиток історико-літературної науки дедалі більше відходить 
від уявлення про історію літератури як про суму характеристик її 
"героїв", "великих людей". Для того щоб визначити своєрідність 
української літератури, треба взяти її  літературний процес у цілому – 
як визначних, так і в рядових його проявах" [6]. Саме творчість 
П. Білецького-Носенка і дає нам можливість заповнити ту прогалину, 
яка була в регіональному осмисленні літературного процесу 10–30-х рр. 
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ХІХ ст. Бо саме в цей час була написана переважна більшість 
художніх творів письменника, девізом яких були його слова: "Думай 
добре, роби добре, і буде добре".  Так він і жив, проводячи різнобічну 
діяльність у невеликому містечку Прилуки, залишивши по собі у 
своїх сучасників світлу пам’ять. Але поет розраховував і на пам’ять 
нащадків: 

 
Мене поймуть в Землі веселой і плодючой, 
Де Дніпр реве в борах, мутить піски під кручой  
Під кельями святих; пливе де тихий Дін,  
Де чумаки гуляють 
І по-українськи народи розмовляють. 
 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ В НІЖИНІ 
 
У 1820 р. у Ніжині була відкрита Гімназія вищих наук 

кн. Безбородька, у якій навчались майбутні видатні письменники. 
Більше того, саме тут формується ніжинська літературна школа, з 
якою пов’язані імена Миколи Гоголя, Євгена Гребінки, Нестора 
Кукольника, саме тут пройшли першу школу творчих пошуків поет і 
перекладач Василь Любич-Романович, поет, редактор творів 
М. Гоголя, його друг Микола Прокопович, публіцист, прозаїк Костян-
тин Базилі, прозаїк Микола Білевич, фольклорист Платон Лукашевич 
та ін. 

На формування літературних здібностей гімназистів великий 
вплив мали викладачі І. С. Орлай, М. Г. Бєлоусов, Ф. І. Зінгер, 
І. Я. Ландражин, С. М. Андрущенко, І. Г. Кулжинський, П. І. Ніколь-
ський та ін. Палку любов до української історії виховував директор 
Гімназії І. С. Орлай. На заняттях Ф. І. Зінгера та І. Я. Ландражина 
учні ознайомлювалися з творами відомих німецьких та французьких 
письменників в оригіналі, вперше займалися перекладами їх творів 
російською мовою [7]. 

На творчість Є. Гребінки та В. Любича-Романовича певний 
вплив мав учитель латинської мови І. Г. Кулжинський, який працю-
вав у Гімназії з травня 1825 р. Він був не тільки вчителем, але й 
письменником. Сама особистість І. Г. Кулжинського, творча ціле-
спрямованість, гарне знання латинської мови і заохочення гімназистів 
до перекладу класичних творів – усе це не могло не впливати на роз-
виток літературних здібностей його учнів, про що свідчать їх спогади. 
Сьогодні не можна однозначно заявляти, як це зробив свого часу 
С. Машинський у своїй праці "Гоголь и "дело о вольнодумстве" 
(1959), що "мрачная фигура" І. Г. Кулжинського входила до "галереи 
преподавателей-рутинеров". У його діяльності ніжинського періоду 
було чимало позитивного. 
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Хоча І. Г. Кулжинський і критично ставився до М. Гоголя, про 
що свідчать його "Воспоминания учителя", він усе ж пишався самим 
фактом його причетності до життя великого письменника. 

 
Я Гоголя давно когда-то  
Латинской азбуке учил 
И память о поре той свято  
Досель в смирении хранил, – 

 
писав він у 1872 р. 

Іван Григорович Кулжинський (14(26).IV.1803–23.ІІІ(4.IV).1884) 
під час праці в Ніжинській гімназії вищих наук з 1825 до 1829 р. 
писав поетичні твори, які друкував у столич-
них журналах. У 1827 р. у Москві вийшла 
окремим виданням його повість "Малороссий-
ская деревня", яка мала етнографічний ха-
рактер і давала лише деякі уявлення про по-
бут, звичаї малоросійського села. Надто вже 
ідилічно зобразив письменник життя селян. 
І. Г. Кулжинський ішов тут слідом за росій-
ськими сентименталістами. 

У 1829 р. в "Дамском журнале" були 
опубліковані його повісті "Терешко", "Ка-
зацкие шапки", "Три сестры" та інші твори. 
Для деяких з них він використовував ніжин-
ські легенди. У 1833 р. з’явився його роман 
"Федюша Мотовильский". 

У 40-х рр. у І. Г. Кулжинського дещо 
змінились естетичні та політичні позиції, по-
силилися реакційні погляди, про що свідчить 
його листування з редактором журналу 
"Маяк" С. А. Бурачком. 

І. Г. Кулжинський  двічі – 1829 та 
1843 рр. – залишав Ніжин, обіймаючи різні посади в галузі освіти в 
Харкові, Тифлісі та інших містах, але знову повертався до нього. З 
1841 до 1843 рр. працював інспектором юридичного ліцею, а в травні 
1847 р. вийшов у відставку. У Ніжині він проживав до кінця свого 
життя. 

В останній ніжинський період, коли І. Г. Кулжинський був уже 
на пенсії, він продовжував працювати над художніми, публіцис-
тичними та науковими творами. 

До значних белетристичних творів 40–60-х рр. ХІХ ст. відносимо 
драми "Кочубей" (1841) і "Юродивий" (1842), комедію "Столетие в 
лицах", повісті "Последний день Помпеи" (1851), "Семен Середа, 
куренной атаман запорожского войска" (1852), "Рассказы из русской 
истории" (1853), а також "Современные басни" (1864), "Новые басни" 
(1865). 

І. Кулжинський. 
20-ті рр. ХІХ ст. 
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У статтях "Несколько слов о хохло-
мании" (1863), "Письмо к издателю львов-
ского журнала "Мета…" (1863), "О зарожда-
ющейся, так называемой, малорос. 
литературе" (1863) І. Г. Кулжинський 
виступав проти української мови, красою і 
милозвучністю якої раніше захоплювався, 
називаючи її тепер "испорченным русским", 
виступив проти молодої україномовної літе-
ратури, видання творів для народного 
читання українською мовою. У статті 
"Наши прогрессисты. Опыт литературно-жи-
тейского исследования" (1883) в грубому 
вигляді подана критика літературної і 
громадської діяльності М. Полевого, В. Бє-
лінського, М. Гоголя і особливо О. Герцена, 
а також усього тодішнього демократичного 
руху. У 1883 р. надрукував у Харкові в 
журналі "Благовест" вірші  з релігійної 
тематики. І. Г. Кулжинський помер у 
Ніжині [8].  

Творчість письменника 40–80-х рр. 
уже не мала впливу на студентів Ніжинської вищої школи. 
І. Г. Кулжинського в Ніжині забули, хоча його твори і з’являлись у 
столичній пресі. Сам він до своєї творчості ставився скептично. У 
своїй автобіографії 1859 р. він відмічав: "Писав і друкував я дуже 
багато у різних журналах; але в зв’язку з тим, що я чорновиків у себе 
не залишав, то тепер не пам’ятаю не тільки змісту, а навіть і назв 
багатьох моїх творів, із чого виходить, що вони не варті пам’яті. Я 
говорю це не з почуття покірливості і зневаги, а просто так, як воно 
є". Але, як бачимо з подальшого життя І. Г. Кулжинського, це не 
зупинило його, і він продовжував писати і друкувати далі свої вірші, 
байки, послання, статті з історико-літературних, релігійно-
богословських та педагогічних тем.  

На формування літературних здібностей гімназистів, крім викла-
дачів, впливали бібліотека гімназії, театральні вистави, фольклорні  
захоплення, а також літературні твори О. Бестужева-Марлинського, 
В. Жуковського, К. Рилєєва, О. Пушкіна та інших тогочасних прогре-
сивних письменників. Серед гімназистів розповсюджувалися перепи-
сані від руки комедії О. Грибоєдова "Горе от ума" (цей рукопис до 
нашого часу зберігається в музеї Ніжинської вищої школи), ода 
"Вольность" і поеми О. Пушкіна "Братья-разбойники", "Цыгане", 
"Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", розділи "Евгения 
Онегина", вірші, балади, поеми "Войнаровский" та "Исповедь Нали-
вайко" К. Рилєєва та ін. 

І. Кулжинський.  
70-ті рр. ХІХ ст. 
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М. Гоголь разом з іншими гімназистами виписував журнал 
"Северные цветы" (1825), де друкувалися розділи роману О. Пушкіна 
"Евгений Онегин". 

І тут слід згадати про те, що О. Пушкін побував у Ніжині та 
інших населених пунктах Чернігівщини, коли у 1820 р. за наказом 
царя їхав до Одеси на місце свого південного заслання. Цією ж 
дорогою він повертався назад у село Михайлівське, де продовжувалося 
заслання. Запам’яталась поету українська природа, яку він з захоп-
ленням відтворив у поемі "Полтава". 

 
Тиха украинская ночь.  

Прозрачно небо.  
         Звезды блещут.  

     Своей дремоты превозмочь  
     Не хочет воздух.  

Чуть трепещут  
     Сребристых тополей листы…  

 
Гімназисти не знали, що поряд на поштовій станції відпочиває їх 

улюблений поет, твори якого таємно вони переписували і вчили 
напам’ять. Під час навчання гімназисти писали вірші, прозові та дра-
матичні твори. Починаючи з 1826 р. вони щомісячно випускали 
рукописні журнали та альманахи.  

У зв’язку з тим що професор П. І. Нікольський на заняттях із 
російської словесності, а професори С. М. Андрущенко, І. Я. Ландра-
жин, Ф. І. Зінгер з іноземної мови давали завдання писати вірші, 
займатися перекладами, у гімназистів збиралося чимало оригінальних 
творів, які вони записували у спеціальні зошити. Виходили альма-
нахи та  журнали. У спогадах випускників зустрічаємо різні їх назви. 
К. Базилі разом із М. Гоголем видавали "Северную зарю", можливо, 
за зразком "Полярной звезды" К. Рилєєва та О. Бестужева. Однокурс-
ник видавців альманаху І. Халчинський залишив опис його зовніш-
нього вигляду. Це був зошит "у жовтій обкладинці з віньєтками, які 
вони самі малювали, і у вихідний день все це читалося на засіданні 
літературного товариства вихованців". У літературне об’єднання вхо-
дили, крім М. Гоголя та К. Базилі, В. Любич-Романович, М. Проко-
пович, П. Редкін, Н. Кукольник, Є. Гребінка та ін. Є відомості  про 
три номери "Северной зари" (1826, січень, № 1; лютий, № 2; березень, 
№ 3), тринадцять номерів журналу "Литературное эхо" (1826, № 1–7, 
9–13) та ін. 

Виходили також журнали "Метеор литературы", "Литературный 
промежуток, составленный в один день 1/2 Николаем Прокоповичем". 
Василь Домбровський та Євген Гребінка видавали рукописні журнали 
"Аматузия", "Пифия". 

У "Реєстрі книгам та рукописам" професора М. Бєлоусова, який 
був представлений чиновнику Адеркасу під час розслідування "справи 
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про вільнодумство" у Гімназії вищих наук у 1828 р., у розділі 
"Д. Собственные ученические сочинения и переводы" названо більше 
сорока віршів, поем, статей, написаних гімназистами. 

Дійшов до нас і зміст першого номера "Метеора литературы" за 
січень 1826 р., який видавали М. Гоголь, К. Базилі, П. Мартос. У 
матеріалах Адеркаса він іменується як "богомерзкий й противный". 
На сорока двох його сторінках розмістилися вірші, уривки з прозових 
творів, переклади. 

Найбільшим був розділ поезії. Тут подано 5 віршів: "Песнь 
Никатомы" (уривок із поеми Оссмана), "Берратон", "Битва при 
Калке", "Альпы" (вірш присвячений вождю угрів, який переходив 
через Дніпро), "Подражание Горацию", ліричне звертання "К***" 
(вірш про чудовий ранок), дві епіграми. Одна з них називалася "На-
смешнику некстати". Серед прозових творів – романтична повість 
"Ожесточенный", оповідання "Завещание", переклади з німецької та 
інші тексти. У зв’язку з тим, що матеріали в альманасі не були 
підписані, авторство визначити важко. 

У рукописних журналах часто публікувалися ті твори, які були 
результатом вправ з піїтики та російської словесності. У ті роки ще не 
було єдиного курсу історії російської літератури в такому вигляді, 
який маємо нині, тому відомості про творчість письменників поєдну-
валися з теоретичним розглядом творів, а також практичними вправа-
ми. Саме цим пояснюється жанровий перегук у різних гімназистів. 
Особливо широко представлений у творчості молодих поетів жанр 
елегії (Андрій Бородін "Элегия", "Ночь", Степан Гютен "Киев", 
Леопольд Ланге "Элегия (С. С. Ш-а)", Нестор Кукольник "Я часто 
слушаю печальный рокот бури", "Трепет", Петро Сушков "Желаю я, 
чтобы бродили глазенки милые на мне", "О дни любви и упоенья" та 
ін.). У цьому жанрі пробували свої сили всі поети-початківці. Зустрі-
чаються також оди, ідилії, послання (Нестор Кукольник "К*. Люби 
меня", Степан Гютен "К творцу"), гімни (Олександр Бородін "Гимн 
Солнцу", Андрій Бородін "Гимн Солнцу"), рондо (Олександр Бородін 
"Рондо"), балади (Микола Білевич "Смерть Святослава") тощо [9]. 

Професор П. І. Нікольський примушував гімназистів писати оди, 
коли відбувались якісь урочисті заходи. Творчі вправи, пов’язані з 
написанням творів різних жанрів, допомагали гімназистам розвивати 
художнє чуття. Серед творів початківців чимало й спрощених насліду-
вань. Проте апробація творчих сил, можливість виявити свої здібності  
якоюсь мірою підштовхували гімназистів до писання творів. Костян-
тин Базилі пізніше згадував: "В той час література процвітала у 
нашій гімназії, і вже виявлялись таланти багатьох товаришів моїх: 
Гоголя, Кукольника, Миколи Прокоповича, Данилевського, Родзянко 
та інших, які залишилися невідомими з обставин їх життя або з 
ранньою смертю". 

Написання оригінальних творів, випуск рукописних журналів та 
альманахів давали можливість залучати гімназистів до літературної 
діяльності [10]. 
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Слід зауважити, що, крім вищеназваних творів, які мали на-
вчальний характер, гімназисти писали і самостійно, виражаючи своє 
особисте ставлення до тих процесів, які відбувалися в суспільстві. 

Відомий дослідник творчості М. Гоголя літературознавець С. Ма-
шинський, вивчаючи папери, які були пов’язані зі "справою про 
вільнодумство" в Ніжинській гімназії вищих наук, натрапив на вірш, 
підписаний "Кондратий Рилеев". Проте такого твору в поета нема. Це 
була підробка "під Рилєєва". Як свідчать спогади гімназистів, вірш 
написав О. Данилевський разом із П. Мартосом. Ось цей вірш: 

 
Друзья мои, друзья свободы, 
За что, за что от первых дней 
Мы стонем под ярмом цепей, 
Не слышим голоса природы. 
  За что России гражданин  
  Подавлен рабством безрассудным?  
  Он мученик, неволи сын –  
  Он презрен небом правосудным. 
Чего ж нам ждать еще, друзья, 
Чего же медлить, быстры годы, 
Давно, давно душа моя 
Пылает пламенем свободы. 
  Идем бесстрашною толпой 
  На зов полуслепого счастья, 
  Расторгнем сильною рукой 
  Гнилые узы самовластья.  
 
Авторство вірша підтвердити сьогодні важко, але те, що студен-

ти цікавилися вільнодумством, залишається фактом. О. Данилевсько-
го і П. Мартоса за читання недозволених книг виключили з Гімназії. 
З великими труднощами батькам О. Данилевського вдалося повернути 
сина до навчального закладу, який він закінчив у 1828 р. разом із 
М. Гоголем. 

Студенти багато перекладали з іноземних мов. Так, Микола Біле-
вич під час навчання в Гімназії переклав дві трагедії Шекспіра, а 
Василь Любич-Романович, який добре володів латиною, французькою, 
німецькою, англійською, італійською, польською мовами, ознайомив 
читачів із творами Адама Міцкевича та Джорджа Байрона. Перекла-
дами займався і Нестор Кукольник, обдарований юнак, який володів 
багатьма мовами. Проте у нього була ще одна пристрасть – писати 
драматичні твори. 

У Ніжинській гімназії вищих наук уперше серед навчальних 
закладів світського характеру було започатковано аматорський сту-
дентський театр, у якому провідну роль грав Микола Гоголь, а також 
Н. Кукольник, М. Прокопович, О. Данилевський, М. Білевич та ін. 
Ставили різні п’єси. Саме участь у цьому театрі спонукала до того, що 
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самі студенти починали писати драма-
тичні твори. Є свідчення, що це робив 
М. Прокопович разом із М. Гоголем, де-
які з них навіть  розігрувалися на сцені. 
Це ж робив і Нестор Васильович Куколь-
ник (8(20).ІХ. 1809–8(20).ХІІ.1868) – 
один із відомих письменників 30-х – поч. 
40-х  рр. ХІХ ст., автор численних п’єс, 
історичних романів, видавець і редактор 
журналів. У Гімназії він навчався з 
1820 р., з початку її існування (його 
батько був першим директором цього 
навчального закладу). Обдарований від 
природи юнак успішно навчався, володів 
багатьма мовами, гарно грав на 
музичних інструментах. 

Н. Кукольник брав активну участь 
у випусках рукописних журналів та 
альманахів, де він уміщав і свої перші 
літературні спроби. 

У Гімназії він дотримувався демо-
кратичних  поглядів, цікавився філосо-
фією, читав заборонених авторів. За 
підтримку професора М. Г. Бєлоусова у 
відомій "справі про вільнодумство" був 
позбавлений при випуску із Гімназії 
штатського чину XII класу і золотої ме-
далі, хоча навчався тільки на "відмін-
но". У цій справі його трагедія "Мария" 
характеризувалась як волелюбна. 

У свідченнях одного із гімназистів 
у "справі про вільнодумство" читаємо, 
що Кукольник "давав учням ознайоми-
тись із складеною ним п’єсою "Мария", 
написаною сміливо і непристойно, і 
читав її більше всього перед лекціями 
Бєлоусова... Читав також й іншу тра-
гедію "Тасс" і ще один роман". На жаль, 
ні п’єса "Мария", ні роман, про які 
згадується, до нас не дійшли. 

Над п’єсою "Торквато Тассо" Н. Ку-
кольник працював наполегливо і довго. 
Він почав її писати у 1826 р., декілька 
разів переробляв. У цей час молодий 

письменник дотримувався романтичних поглядів на розвиток літе-
ратури, тому використовував у своїй творчості поетику романтизму. 

Н. Кукольник. 20-ті рр. ХІХ ст. 
 

Портрет Н. Кукольника.  
Худ. К. Брюллов 
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В основу п’єси була покладена доля італійського поета-мандрівника, 
одного з основоположників класицизму та бароко, людини зі склад-
ною, трагічною і водночас легендарною долею. Для Н. Кукольника, як 
і для інших письменників, що торкалися цієї теми, Торквато Тассо 
виступав символом Поета, який відповідав естетичним та життєвим 
вимогам романтиків. 

П’єса "Торквато Тассо" була не єдиною у спадщині Н. Куколь-
ника. Після закінчення Гімназії він виступив як професійний літера-
тор, хоча і працював чиновником різних міністерств. Його слава 
зростала з кожним роком. З 1840 до 1845 р. він опублікував п’ять 
романів: "Эвелина де Вольероль", "Альфа и Альдона", "Дурочка 
Луиза", "Историческая красавица", "Два Ивана, два Степановича, два 
Костылькова". В цей самий час вийшло п’ять драм: "Статуя Кристофа 
в Риге", "Князь Холинский", "Боярин Басенок", "Монумент", "Им-
провизатор", 26 повістей і оповідань. Він був редактором журналу 
"Русский вестник" (1841), видавав збірки "Новогодник" та "Сказки за 
сказкой", редагував журнали "Дагеротип" (вийшло 12 номерів), 
"Иллюстрация" та "Художественную газету". 

Для Н. Кукольника цього періоду характерні консервативні 
погляди, він виступав захисником монархії. Тільки деякі його твори 
належали до реалістичної "натуральної школи". 

Н. Кукольник підтримував зв’язки з випускниками Ніжинської 
гімназії вищих наук. Він жив в одному будинку з А. Гороновичем та 
М. Немировичем-Данченком. Бували на "середах" у Кукольника П. Мар-
тос, М. Прокопович. Зустрічався він з А. Мокрицьким у редакції 
"Художественной газеты". Довгий час підтримував творчі стосунки з 
М. Гоголем. 

Слава залишила Н. Кукольника ще за його життя. І згадують 
його нині лише історики літератури, хоч деякі його повісті та романи 
могли б користуватися популярністю і тепер. Н. Кукольник більше 
нам відомий як автор чудових романсів "Жаворонок", "Колыбельная 
песня", "Сомнение" та інших, написаних на музику М. Глінки. 

На жаль, у цій книзі ми не зможемо детально охарактеризувати 
ранню творчість усіх початківців Ніжинської гімназії вищих наук, 
тому радимо всім, хто цікавиться цим, нашу книгу "Нариси культури 
Ніжина. – Ч. І : Література" (1995), де подається огляд їх доробку, 
але тут усе ж розкажемо про перші кроки в літературі Миколи Гоголя 
та Євгена Гребінки як найбільш помітних представників літератур-
ного життя в Ніжині [11]. 

Гордістю Ніжинської вищої школи є Микола Васильович Гоголь 
(20.ІІІ(1.ІV).1809–21.ІІ(4.ІІІ).1852), який навчався тут з 1 травня 1821 
до 27 липня 1828 р. 

Писати Гоголь почав рано. Як свідчать дослідники його творчо-
сті, перші нахили до літератури помітні уже в листах Гоголя до 
рідних, де зустрічалися дуже виразні характеристики знайомих, пей-
зажні зарисовки: "Ожидаю со дня на день сего времени (отъезда). Уже 
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вижу милое сердцу, вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий Псел, 
мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, 
насладясь истинным счастьем, забыв протекшие быстро горечи. Одна 

счастливая минута может вознагра-
дить за годы скорбей" (13 червня 
1824 р.). 

Листи, спогади сучасників Гого-
ля, архівні документи дають можли-
вість відновити те, що було створено 
автором майбутніх "Вечорів..." у сті-
нах Гімназії. 

У рукописному журналі "Метеор 
литературы, январь 1826" Гоголь по-
містив вірш "Новоселье", який пе-
редавав його душевний стан після 
смерті батька. Тональність вірша на-
гадувала думу К. Рилєєва "Смерть Єр-
мака". Ліричний герой розчарувався 
в дійсності і 

 

... радость жизни разлюбил  
И грусть зазвал на новоселье. 

 

Раніше він був веселим, життє-
радісним, сповненим поривань у май-
бутнє, а тепер почав згасати: 

 

Теперь, как осень, вянет младость, 
Угрюм, не веселиться мне, 
И я тоскую в тишине, 
И лик, и радость мне не в радость. 
 
Твір був написаний у дусі романтичних традицій. 
Серед інших ліричних творів Гоголя нагадаємо елегію "Непо-

года", баладу "Две рыбки" (написану до річниці смерті молодшого 
брата Івана). 

Гоголь, як і інші гімназисти, виявляв особливий інтерес до істо-
рії. Деякі його ранні поезії відтворювали сторінки далекого минулого. 
Вірш "Битва при Калке" – це уривок з епічної поеми "Россия под 
игом татар", у якій ще відчувається вплив "Россиады" М. Хераскова. 
Поему Гоголь охайно переписав в окремий зошит, прикрасив малюн-
ками і переслав з Ніжина мамі у Василівку. Проте коли він після 
закінчення Гімназії від’їжджав до Петербурга, то забрав і поему. 
Подальша доля її невідома. 

 

М. Гоголь. Худ. К. П. Мазер. 1840 
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М. Гоголь читає свої вірші у Графському парку. Худ. І. Сашин 
 
 

Для одного з випусків альманаху "Метеор литературы" Гоголь 
підготував повість "Братья Твердиславичи". Написана вона була в 
романтичному дусі і присвячена життю давніх слов’ян. Високий 
стиль, абстрагованість подій не були сприйняті друзями Гоголя. 
"Перша прозова річ Гоголя, – згадував В. І. Любич-Романович, – була 
написана в гімназії і прочитана прилюдно на вечорі Редкіна. 
Називалась вона "Братья Твердиславичи, славянская повесть". Наш 
гурток розніс її нещадно і вирішив негайно знищити. Гоголь не чинив 
опору і не заперечував. Він зовсім спокійно розірвав свій рукопис на 
маленькі клаптики і кинув у грубку, в якій горів вогонь. "У віршах 
вправляйся, – дружньо порадив йому тоді Базилі, – а прозою не 
пиши: дуже вже безглуздо виходить у тебе. Белетрист з тебе не витан-
цюється, це вже видно тепер". 

Як свідчить В. І. Любич-Романович, твори Гоголя не сприймали-
ся серйозно його товаришами. І це не випадково. Гоголь уже в цей час 
відходив від принципів романтизму, його тягнуло до тем, які були по-
в’язані з життям простого народу. Побут Ніжина, його жителів, з 
якими Гоголь був добре обізнаний, давав йому можливість яскраво, в 
сатиричних відтінках змалювати обивателів міста. Тих героїв, які 
з’являться пізніше у його реалістичних повістях, ми зустрічаємо як у 
ранніх юнацьких творах, так і в його листуванні. Уже в цей час 
виявився його хист сатирика. Співучень Гоголя Г. С. Шапошников у 
своїх спогадах підкреслював: "Його веселі і смішні оповідання, його 
жарти і самі штуки, завжди дотепні й гострі, без яких він не міг 
жити, настільки були комічні, що й тепер не можу згадувати про них 
без усміху і задоволення". Про цей своєрідний талант Гоголя говорили 
й інші гімназисти. У тому зізнавався і сам Гоголь. 

Із ранніх його сатиричних творів відомі акровірш про гімназиста 
Ф. Бороздіна, епіграми "Насмешнику некстати", "Гицель – морда 
поросячья..." та ін. 

Особливою популярністю користувалася сатирична повість 
"Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", у якій розповідалось 
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про життя міста, в тому числі і про грецьку колонію. Повість склада-
ється з п’яти частин: "Освящение церкви на греческом кладбище", 
"Виборы в греческий магистрат", "Всеедная ярмарка", "Обед у предво-
дителя П***",  "Роспуск и съезд студентов". 

Гоголь добре знав побут, звичаї, порядки у грецькій колонії, яка 
нараховувала на той час більше 1,5 тис. греків, мала свій магістрат, 
школи, суд. З деякими греками Гоголь підтримував дружні стосунки, 
особливо з К. Базилі. Гоголь помічав нерівність серед греків, чув про 
постійні сварки серед заможних купців під час виборів у магістрат. 
Усе це знайшло відображення в його сатирі "Нечто о Нежине, или 
Дуракам закон не писан". Повість не збереглася. Але про її зміст 
можна судити зі спогадів Г. І. Висоцького та М. Я. Прокоповича. Її 
історико-побутова основа відтворена в нашій праці [12]. 

У першому розділі Гоголь описував освячення церкви на 
грецькому кладовищі. Це була важлива подія в житті колонії, але і 
тут виявилася соціальна нерівність. Ті греки, які були бідніші, 
прийшли на місце урочистостей раніше, ніж багаті купці. Останні не 
погоджувалися з тим, що опинилися позаду, і почали пробиратися 
наперед. Виникла штовханина, чулася лайка, дійшло до бійки. Святе 
діло втратило всю святість. Описані Гоголем сцени були настільки 
колоритними, а образ купців сатирично виразними, що без сміху їх не 
можна було читати. І в інших главах майстерність Гоголя була не 
меншою. Письменник зумів настільки виразно передати характери 
ніжинських греків, що ті, які ознайомилися з повістю, відразу 
вказували на реальних прототипів. Це обурило купців, і вони, як 
свідчить легенда, прийшли з подарунками до І. С. Орлая і просили, 
щоб той видав їм автора. Подарунки директор Гімназії не взяв, але 
пообіцяв розібратися. Викликав Гоголя і змусив його знищити сатиру. 
Гоголь не міг не послухатись І. С. Орлая. 

Копія цього твору була у товариша Гоголя Г. І. Висоцького, 
який після закінчення Гімназії жив у Петербурзі. Гоголь попросив 
повернути її під приводом того, що загубив оригінал. Так було 
втрачено перший значний сатиричний твір молодого письменника. Ці 
й інші факти свідчать про те, що сатиричні нахили Гоголя почали 
формуватися ще в Ніжинській гімназії. 

Перебуваючи в Гімназії, Гоголь віддав належне і романтизму. У 
березні 1829 р. в журналі "Сын Отечества" (№ 12) він надрукував без 
підпису вірш "Италия", який привіз із Ніжина: 

 

Италия – роскошная страна! 
По ней душа и стонет и тоскует;  
Она вся рай, вся радости полна, 
И в ней любовь роскошная веснует.  
Бежит, шумит задумчиво волна 
И берега чудесные целует; 
В ней небеса прекрасные блестят; 
Лимон горит, и веет аромат, 
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 И всю страну объемлет вдохновенье;  
На всем печать протекшего лежит; 
И путник зреть великое творенье, 
Сам пламенный, из снежных стран спешит, 
Душа кипит, и весь он – умиленье, 
В очах слеза невольная дрожит; 
Он погружен в мечтательную думу,  
Внимает дел давно минувших шуму. 
 Здесь низок мир холодной суеты,  
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит; 
И радужной в сияньи красоты  
И ярче, и ясней по небу солнце ходит.  
И чудный шум, и чудные мечты  
Здесь море вдруг спокойное наводит; 
В нем облаков мелькает резвый ход,  
Зеленый лес и синий неба свод. 
 А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит,  
Как спит земля, красой упоена!  
И страстно мирт над ней главой колышет.  
Среди небес, в сиянии луна  
Глядит на мир, задумалась и слышит,  
Как под веслом проговорит волна; 
Как через сад октавы пронесутся,  
Пленительно вдали звучат и льются. 
 Земля любви и море чарований!  
Блистательный мирской пустыни сад!  
Тот сад, где в облаке мечтаний  
Еще живут Рафаэль и Ториват! 
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?  
Душа в лучах, и думы говорят,  
Меня влечет и жжет твое дыханье,  
Я – в небесах весь звук и трепетанье!.. 

 
У травні 1829 р. Гоголь подав у цензуру свою поему "Ганц 

Кюхельгартен" і одержав дозвіл на її публікацію. Твір з’явився окре-
мою книжкою під псевдонімом В. Алов. На титульній сторінці 
цифра – 1827, це був не тільки рік написання поеми, а й останній рік 
навчання Гоголя в Гімназії, пора "восемнадцатилетней юности". 

Поема була видана за власні кошти Гоголя. По одному екзем-
пляру він інкогніто розіслав відомим критикам П. Плетньову, М. По-
годіну, О. Сомову та ін. Молодий поет з нетерпінням чекав, як вирі-
шиться його доля, що скажуть про його твір у періодиці. Сподівання 
його не справдилися. Знайомі мовчали або говорили про "Ганца 
Кюхельгартена" байдуже, а критик М. Полевой зустрів її у своєму 
журналі такою насмішкою, від якої серце юнака-поета болісно 
стиснулось. І тоді Гоголь найняв візника, викупив у книгопродавців 
екземпляри поеми і спалив їх. 
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Обкладинка першого видання поеми "Ганц Кюхельгартен". 1829 
 
 
"Ганц Кюхельгартен" – це юнацьке самовираження Гоголя, яке 

визначалося його естетичною та громадською позицією того часу. 
Про що поема? Про мрії юного Ганца, який намагається 

вирватися із дійсності, яка його не задовольняла. Юнак пізнав любов 
прекрасної Луїзи. Все, здається, свідчило про щасливе особисте 
життя. Проте душа Ганца мала ширші запити, а думки його були 
сміливішими, ніж у людей, що оточували його. Юнак хоче пізнати 
інший світ, який захоплює його уяву. Він вирішує покинути свою 
кохану і вирушити на пошуки "земли роскошные края". Гоголь 
підкреслює, що вигаданий світ виникає в уяві Ганца як результат 
читання книжок. Герой, нарешті, зустрічається з тим, про що мріяв. 
Це була далека Греція: 

 
Печальны древности Афин.  
Колонн, статуй ряд обветшалый  
Среди глухих стоит равнин.  
Печален след веков усталых: 
Изящный памятник разбит, 
Изломлен немощный гранит, 
Одни обломки уцелели. 
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Еще доныне величав, 
Чернеет дряхлый архитрав, 
И вьется плющ по капители; 
Упал расщепленный карниз 
В давно заглохшие окопы. 
Еще блестит сей дивный фриз, 
Сии рельефные метопы. 

 
Цей опис залишків стародавніх Афін нагадує зображення, 

відтворене на картинах, які з’явилися ще при Гоголю в Гімназії і 
зараз знаходяться в музеї університету. Саме ці художні полотна і 
допомогли Гоголю побачити те, про що він міг читати в книгах. 

 
 

 
 

 
Картини 

невідомого 
художника  

в музеї Гімназії 
вищих наук 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виникає питання: чому ліричний герой поеми їде саме в Грецію? 

Бо там тривала боротьба грецького народу за своє визволення від 
турецьких загарбників. Про неї Гоголь багато чув від свого друга, 
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грека К. Базилі, батько якого був приречений на смерть, і тільки 
випадковість врятувала йому та сім’ї життя. Можемо припустити, що 
свого героя Гоголь спрямовує саме в Грецію, щоб приєднатися до бо-
ротьби і тим самим реалізувати його потенціал і мрію про свободу. 
Проте все там уже було закінчено. Турки поневолили цей колись 
вільний край: 

 
Везде читает смутный взор 
И разрушенье и позор. 
Промеж колонн чалма мелькает, 
И мусульманин по стенам, 
По сим обломкам, камням, рвам, 
Коня свирепо напирает,  
Останки с воплем разоряет. 
 
Ганц розчарований, засмучений. Не 

такою бачив він у романтичній уяві кра-
їну, до якої линув. Деталь – мусульманин 
у чалмі, який "с воплем разоряет" залиш-
ки великої цивілізації, – свідчить, що 
герой знаходиться не в якійсь вигаданій, а 
реальній країні, в Греції, за свободу якої 
боровся Байрон, куди мріяли потрапити 
багато людей з Росії, у тому числі й 
Пушкін. 

Ганц повертається у рідний дім і 
знову поринає у той світ, якого раніше не 
приймав. І це турбує автора. Мрії героя не 
здійснилися. Те, від чого він тікав, знову 
втягує його у свої обійми. Щоб висловити 
своє ставлення до всього цього, Гоголь 
вводить ліричний відступ під назвою 
"Дума": 

 
Благословен тот дивный миг, 
Когда в поре самопознанья, 
В поре могучих сил своих 
Тот, небом избранный, постиг 
Цель высшую существованья; 
Когда не грез пустая тень, 
Когда не славы блеск мишурный 
Его тревожат ночь и день, 
Его влекут в мир шумный, бурный, 
Но мысль, и крепче и бодра, 
Его одна объемлет, мучит 
Желаньем блага и добра; 

М. Гоголь-студент.  
Худ. А. Шкурко 
 



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 211 

Его трудам великим учит.  
Для них он жизни не щадит.  
Вотще безумно чернь кричит: 
Он тверд средь сих живых обломков.  
И только слышит, как шумит  
Благословение потомков. 

 
У цих словах відбились і громадська позиція Гоголя останніх 

років його перебування в Ніжинській гімназії, і благородні юні пори-
вання, і високі уявлення про призначення людини на землі, про чесне 
служіння на благо Батьківщини, добро, і непохитна віра в те, що всі 
труднощі та зрада долі будуть подолані. Гоголь мріяв про майбутнє, 
боявся розчаруватися при зіткненні з життям. Проте тривожні перед-
чуття його справдилися. На перших кроках самостійного життя він 
відчув те саме, що й Ганц. 

Без глибокого пізнання життя Гоголя ніжинського періоду не 
можна до кінця зрозуміти як зміст поеми, так і процес роботи пись-
менника над нею. Це саме стосується не тільки "Ганца Кюхельгар-
тена", але й інших творів, які були написані невдовзі після закінчен-
ня Гоголем Гімназії. 

Уже неодноразово говорилося про те, що юнацькі враження 
ніжинського періоду знайшли відображення у "Ревизоре", "Мертвых 
душах" та інших творах М. Гоголя. Наприклад, в образі Олександра 
Петровича, вчителя Андрія Івановича Тентетнікова (перша глава 
другого тому "Мертвых душ"), немало рис, характерних для про-
фесорів І. С. Орлая та М. Г. Бєлоусова, яких так поважав письменник. 
Деякі деталі гімназичного життя знаходимо і в картинах, в яких 
зображено навчання юного Андрія Тентетнікова. 

Після закінчення Гімназії у липні 1828 р. Гоголь ще декілька 
разів бував у Ніжині. Коли в 1828 р. він їхав разом з О. Данилев-
ським у Петербург,  14–15 грудня зупинявся у М. Прокоповича, який 
ще продовжував навчатися в Гімназії і жив у місті у власному 
будинку. Бував Гоголь у Ніжині також у 1835, 1837 та 50-х рр. 

Ніжинці свято зберігають пам’ять про видатного письменника, 
пишаються тим, що з їх містом пов’язане його ім’я. Пам’ятники, а 
також назви вулиць, площ, шкіл, університету  свідчать про це [13]. 

Зі значним творчим доробком закінчив Гімназію вищих наук 
Євген Павлович Гребінка (21.І(2.ІІ).1812–3(15).ХІІ.1848), відомий 
український письменник. Він народився на хуторі Убіжище поблизу 
Пирятина. Вдома одержав ґрунтовну початкову освіту і 3 серпня 
1825 р. вступив до Ніжинської гімназії вищих наук відразу в 4-й клас 
вільноприходящим. За роки навчання жив на квартирі то в професора 
С. М. Андрущенка, то в домовласника І. М. Фоктина, то в інспектора 
С. І. Шишкіна, то в професора М. Ф. Соловйова. Навчався Є. Гребінка 
гарно, багато читав, ознайомлювався з сучасною літературою, творами 
О. Пушкіна і К. Рилєєва. Восени 1825 р. у нього знайшли заборонену 
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оду "Вольность". У Гімназії він ознайомився у рукописному варіанті з 
комедією О. Грибоєдова "Горе от ума". 

Є. Гребінка дуже любив поезію, з насолодою її читав, цитував у 
своїх листах. У повісті "Записки студента", яка має автобіографічний 
характер, Є. Гребінка від імені випускника ліцею із захопленням 

говорить: "Боже! И есть же люди, 
которые не понимают поэзии!? Бед-
ные, жалею о вас: вы не знаете луч-
шего наслаждения в жизни! Вы не 
понимаете ни Жуковского, ни Шил-
лера, ни Байрона, ни Пушкина, 
великого Пушкина! Вы произносите 
эти имена, как имя славного порт-
ного, парикмахера – и ваше сердце 
не трепещет сладким восторгом. 
Жалкие! Плачьте о вашем невеже-
стве и дивитесь этим именам как 
проявлению неба на земле..." 

Зберігся 51 лист Є. Гребінки, 
написаний із Ніжина. Вони свідчать 
про доброту майбутнього письмен-
ника, чистоту його почуттів, щирість 
і повагу до рідних. У цих листах чи-
мало цікавих деталей з життя 
Є. Гребінки в Гімназії: про навчання, 
успіхи з окремих предметів, про свої 
твори, про життя викладачів і жи-
телів міста, з якими він підтримував  
зв’язки. 

У Гімназії Є. Гребінка видавав 
разом із В. Ф. Домбровським рукописні журнали "Аматузия", а потім 
"Пифия". Тут він поміщав свої поетичні й прозові твори. Вірші 
присвячував студентському життю, яке юний поет часто описував з 
гумором, або далекому історичному минулому. З листа рідним від 
3 листопада 1826 р. ми довідуємося, що, крім ліричних творів, 
Є. Гребінка писав байки, балади, оди. А в листі від 5 листопада 
1828 р. він наводить початок вірша "Славянский вечер". 11 грудня 
1828 р. Є. Гребінка читав його в класі: 

 
Рогдай в веселии сидел среди друзей,  
Невнятный шум гостей в палатах раздавался,  
И ароматный мед прозрачною струёй  
В блестящий кубок низливался... 

 

Є. Гребінка. Худ. А. Мокрицький 

 



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 213 

Вірш Є. Гребінки був доопрацьований і надрукований під назвою 
"Рогдаев пир" в "Украинском альманахе" (1831). Опубліковано і вірш 
"Курган". 

Літературна атмосфера Ніжинської 
вищої школи сприяла розвитку таланту 
Є. Гребінки, формуванню його літератур-
них інтересів. Особливо слід відзначити 
потяг юного поета до української літера-
тури, української мови. У Гімназії навчан-
ня йшло російською мовою, листи Є. Гре-
бінка теж писав російською. Але знання 
української мови, знайомство з творами 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка 
та інших українських письменників під-
штовхнуло Є. Гребінку до того, що він 
почав висловлювати свої думки в поетич-
ній формі українською мовою. 

У Ніжині Є. Гребінка написав байки 
"Цап", "Лебідь і Гуси", "Ячмінь", "Ведме-
жий суд", "Пшениця", "Сонце да Хмари", 
"Горобці да Вишня", "Будяк да Конопли-
ночка", "Верша та Болото", "Маківка", 
"Рожа да Хміль", "Школяр Денис", "Сон-
це да Вітер", "Грішник", "Ворона і Ягня". 

До жанру байки поет звернувся під 
впливом знайомства з творами І. Крилова, 
збірник якого був у Ніжинській гімназії, а також перекладів байок 
Езопа та Лафонтена. Проте Є. Гребінка в цьому жанрі виступив як 
оригінальний і самобутній письменник. Не всі байки Є. Гребінки 
мають однакову літературну цінність, проте більшість із них позна-
чена яскравими побутовими зарисовками, тонким народним гумором, 
цілеспрямованістю у викритті людських вад, іронічною тональністю, 
інтонаційним розмаїттям, виразністю живої народної мови. 

Байки Є. Гребінки містять і прикмети рідного краю поета: 
 

І треба ж, на біду, позаторішню весну  
Його лихий поніс чогось за Десну.  
Хоч не багацько проходив,  
Зате багато бачив світа: 
Побачив він, як Сейм, мов бішений, шумів  
І як Десна ревла несамовита. 
     ("Мірошник") 
 
 

Титульна сторінка 
збірника Є. Гребінки 

"Малоросійські приказки". 1834 
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Хто знає Оржицю? а нуте, обзивайтесь!  
Усі мовчать. Гай-гай, які шолопаї!  
Вона в Сулу тече у нашій стороні.  
     ("Рибалка") 

 
"Його сатира не широка і не їдка, хоч зовсім не безідейна, гумор 

вільний і далекий від шаржу...", – писав І. Франко про байки Є. Гре-
бінки. З 27 байок більшу частину поет написав у Ніжині, в останній 
рік свого навчання в Гімназії. Всі вони пізніше увійшли до збірника 
"Малороссийские приказки" (1834). 

Під час навчання в Ніжинській 
гімназії вищих наук Є. Гребінка 
почав займатися перекладом. Але на 
відміну від своїх товаришів, які 
перекладали іноземних авторів ро-
сійською мовою, він перекладав твір 
російської літератури українською. 
Це була його улюблена поема 
О. Пушкіна "Полтава". В одному з 
листів до рідних, датованому 1829 р., 
читаємо: "Досугами я перевожу поэ-
му Пушкина – "Полтаву" на мало-
российский язык и намерен, выйдя 
из заклетов гимназии, ее напеча-
тать, посвятя добрым землякам". 

Свою роботу Є. Гребінка визна-
чив як вільний переклад малоросій-
ською мовою, що дозволило йому 
відхилятися від точного пушкін-
ського тексту. У період роботи над 
перекладом Є. Гребінка перебував 
під сильним враженням від "Енеїди" 
І. Котляревського. Більше того, сам 
юний поет не мав ще чіткого уяв-
лення, якою повинна бути мова 
української літератури. Тому Є. Гре-
бінка зводив героїко-романтичну 
тональність поеми О. Пушкіна до 

бурлескно-травестійної. М. Рильський, оцінюючи переклад "Полтави", 
писав: "В тім-то й річ, що вкрита товстим шаром провінціалізмів мова 
літературного напряму, до якого належав Гребінка, і сама, своїм 
матеріалом, не давала Гребінці змоги достроїтися до пушкінського 
стильового ключа, до того ключа, в якому написана "Полтава". Вуль-
гаризми, бурлескні, травестійні епітети, брутальні слова і звороти – 
все це було виявом літературної традиції, яка існувала за часів 
Гребінки і якої він, при своєму обсязі таланту, перерости не міг. Тому 

Титульна сторінка поеми  
О. Пушкіна "Полтава"  
у перекладі Є. Гребінки. 1836 
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і Гребінка брав свій приклад всерйоз і всерйоз його хвалили читачі, 
всерйоз над ним плакав Квітка-Основ’яненко" [14]. 

Сучасники Гребінки, представники як української, так і росій-
ської літератури, схвально відгукнулися на переклад "Полтави". Цим 
була започаткована перекладацька практика з російської мови україн-
ською. 

Із Ніжином пов’язана ще одна сторінка творчої діяльності 
Є. Гребінки. Невідомо, чи брав участь Гребінка у спектаклях, які 
готували гімназисти, але саме шкільний театр наштовхнув молодого 
поета написати п’єсу. У 1827 р., в період розквіту ніжинського ама-
торського театру в Гімназії вищих наук, з’являється п’єса Є. Гребінки 
"Не в свои сани не садись". Театральна група гімназистів у цьому році 
поставила п’єсу Д. Фонвізіна "Недоросль", яка пройшла з великим ус-
піхом. Тут М. Гоголь блискуче зіграв роль Простакової. Саме під 
впливом цієї комедії і була написана п’єса Є. Гребінки. Автор узяв 
тільки одну лінію п’єси "Недоросль" – любовну – і розвинув її. 

Шістнадцятирічний драматург в основу своєї п’єси поклав відо-
мий трикутник: він (Легкодум) – вона (Миловида) – суперник 
(Хитронов). Молодий поет Легкодум мріє про літературну славу, але в 
нього немає таланту. Все, що пише він, бездарне. Удаваний друг 
Хитронов, який підтримує з ним зв’язки до того часу, поки у Легко-
дума є гроші, вирішив розповісти правду про свого товариша тітці 
Миловиди Незнаємій, яка приїхала із села. Хитронов сам має намір 
одружитися з Миловидою. Але приїздить дядько молодого поета 
Добров і все влаштовує. 

Цій юнацькій пробі пера, безперечно, ще було далеко до п’єси 
Д. Фонвізіна, її соціальної спрямованості. Але все ж деяке літературне 
значення вона мала, принаймні те, що Є. Гребінка вміло організовує в 
п’єсі сюжет, підпорядковує його розвиток відповідним драматичним 
законам. 

Ніжинський період творчості Є. Гребінки був плідним. Те, що 
цікавило його в Ніжині як письменника, знайшло подальший розви-
ток у Петербурзі, куди він переїхав після закінчення в 1831 р. 
Гімназії. Тут будуть написані його віршовані і прозові твори. Своєю 
творчістю Є. Гребінка наближався до "натуральної школи" пер. пол. 
ХІХ ст. Кращі його повісті і романи були високо оцінені В. Бєлін-
ським і Т. Шевченком. 

Про свою юність, про навчання в Гімназії, про Ніжин Є. Гре-
бінка розповів у "Записках студента", віршованій легенді "Нежин-
озеро" та в історичній повісті "Нежинский полковник Золотаренко". 
Ніжин надовго увійшов у творчу біографію письменника. У місті 
юності Є. Гребінка бував декілька разів і після закінчення Гімназії. 
Ніжин був на шляху з Петербурга, де служив поет, до рідного села. У 
травні 1844 р. він їхав в Україну разом із відомим російським пись-
менником, фольклористом та лексикографом В. І. Далем. Цим самим 
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шляхом перевозили тіло померлого Є. Гребінки з Петербурга в село 
Мар’янівка, яке знаходилося поряд із рідним хутором Убіжище [15]. 

Початкову літературну школу в Ніжинській гімназії вищих наук 
пройшло значно більше осіб, ніж вважали до цього часу. Серед тих, 
хто пробував свої творчі сили, хто потім друкував свої твори в 
періодиці, були Іван Андрєєв, Петро Сушков, Степан Гютен, Олек-
сандр і Андрій Бородіни, Єгор Ксенис, Олександр Змієв, Олексій 
Колишкевич, Михайло Ріттер, Леопольд Ланге, Віктор Камінський та 
ін. Не всі вони стали професійними літераторами. Проте багато з них, 
обіймаючи різні державні посади в Україні, а також у Москві, 
Петербурзі та інших містах, продовжували захоплюватися літератур-
ною творчістю,  писали цікаві поетичні та прозові твори. 

У літературу пер. пол. ХІХ ст. 
увійшов випускник Ніжинської гімназії 
вищих наук Микола Якович Прокопович 
(27.ХІ(7.ХІІ).1810–01(12).VІ.1857). Хоча він 
жив вдома в Ніжині, але брав активну 
участь у випуску рукописних журналів і 
альманахів, у підготовці вистав, писав 
вірші і прозу. Він був першим рецензентом 
шкільних творів М. Гоголя, а пізніше і 
першим редактором його "Зібрання творів". 
У одному з листів М. Гоголь нагадував 
своєму другові: "У тебя же, судя по твоим 
школьным, еще написаным в Нежине, по-
вестям есть все свойства повествователя. 
Речь твоя лилась плодовито и свободно, 
твоя проза была в несколько раз лучше 
твоих стихов и уже тогда была гораздо пра-
вильней нынешней моей". Про це говорив і 
В. Любич-Романович, називав М. Прокопо-
вича людиною дуже талановитою, але надто 
лінивою і не заповзятливою, хоча з гарним 
літературним смаком.  

У Ніжині М. Прокопович писав багато як прозою, так і віршами. 
На жаль, їх дійшло до нас дуже мало ("Сон Ротмира" та ін.). Писали 
вони з М. Гоголем і п’єси, які ставилися на гімназичній сцені. 

Після закінчення Ніжинської гімназії вищих наук Микола 
Якович Прокопович працював учителем російської мови і словесності 
в 1-му Кадетському корпусі, що забезпечувало йому постійний 
заробіток. У вільний час писав вірші, які потім були надруковані в 
посмертному збірнику "Стихотворения Николая Прокоповича" (1858), 
підтримував дружні стосунки з М. Гоголем, пом’якшував складні 
стосунки між ним і В. Бєлінським [16]. 

У вірші "Тени Пушкина. 19 февраля  1855 года" М. Прокопович 
висловив свою громадянську позицію: 

М. Прокопович.  
Худ. П. Боррель 
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О, да гляжу вперед, как ты, я без боязни, 
И прореку, как ты, я с раннего утра: 
И дедов верный меч с наукою в приязни, 
И пот благих трудов для правды и добра! 
Заране слышу я племен благословенья,  
Молитвы теплые, молитвы за Того,  
Кто ангельской души нежнейшие движенья  
Все благу посвятит народа Своего. 
 

Став відомим у літературі як поет і 
перекладач творів А. Міцкевича та Дж. Бай-
рона і Василь Гнатович  Любич-Романович 
(24.IV(6.V).1805–29.ІІ(12.ІІІ).1888), твори 
якого друкувались у "Литературной газете" 
А. Дельвіга, журналі "Маяк". Серед них 
були вірші, балади, пов’язані з українською 
історією ("Сказание о Хмельницком", 
"Смерть бандуриста", "Казацкая смерть", 
"Кошевой",  "Пан Каневский", "Запорожье", 
"Алексей Попович", "Запорожец", "Иван 
Коновченко", "Барабаш у Хмельницкого на 
пиру" та ін.). 

Свій поетичний збірник "Стихотворения Василия Романовича" 
(1832) він присвятив Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбо-
родька: 

 
Тебе, святилище наук,  
Питомец вдохновенья юный,  
В златые ударяя струны,  
Свой первый посвящает звук! 

 
Розповідаючи про творчість ніжинських літераторів, не можна 

не згадати про Миколу Івановича Білевича (21.ХІ(3.ХІІ).1812– 
15(27). VІІ.1860), який був у дружніх стосунках з Є. Гребінкою, 
М. Прокоповичем, Н. Кукольником, М. Гоголем. Зближувала їх любов 
до літератури та театру. 

Із віршів ніжинського періоду дійшла до нас поезія "Смерть 
Святослава", яка була написана в елегійному спрямуванні. В ній у 
лірико-романтичній формі автор описує битву Святослава з печенігами 
і його смерть. У Гімназії М. Білевич переклав дві трагедії Шиллера. 

Після закінчення Гімназії М. Білевич поїхав до Москви, де став 
відомим прозаїком, бібліографом, педагогом, автором книг "Святоч-
ные вечера, или Рассказы моей тетушки" (1836), "Петр Иванович 
Короткоумкин" (1853) та ін. М. Білевич зумів увійти в літературне 
життя Москви, зустрічався з О. Пушкіним, В. Жуковським, М. Язи-
ковим, підтримував творчі зв’язки з редакторами журналів 

Обкладинка збірника 
"Стихотворения 

Н. Я. Прокоповича". 1858 
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"Московский телеграф" М. Полевим та "Телескопа" М. Надеждіним. 
Він був улюбленим "ідолом" юного Ф. М. Достоєвського і мав на нього 
деякий літературний та моральний вплив. 

Саме завдяки своїм науково-публі-
цистичним творам "Архипелаг и Греция" 
(1834, у 2-х кн.), "Очерки Константинопо-
ля" (1835), "Босфор и новые очерки Кон-
стантинополя" (1836) став відомим у літера-
турі Костянтин Михайлович Базилі 
(3(15).ІІ.1809–10(22).ІІ.1884),  дипломат і 
літератор, перші твори якого з’явились  у 
ніжинських рукописних альманахах. 

Саме в Ніжині для більшості май-
бутніх письменників проходив перший іспит 
на творчу пробу, на пошук естетичного 
самовизначення. Початківці писали свої 
перші твори у тому загальному руслі, яке 
було характерним для літературного процесу 
пер. пол. XIX ст. Багато фактів свідчать, що 
молоді письменники розвивали не тільки 
традиції романтизму, бароко, а й шукали 
підходи до реалістичного зображення 
дійсності. Саме в творчості М. Гоголя, 

Є. Гребінки, М. Білевича, Н. Кукольника та деяких інших літераторів 
помітні були деталі, притаманні  "натуральній школі". 

Для більшості представників ніжинської літературної школи 
характерні демократичний підхід до зображення дійсності, опора на 
традиції усної народної творчості, зв’язок з романтизмом та реаліз-
мом. Можна з упевненістю стверджувати, що багатьом початківцям 
саме Ніжинська вища школа допомогла сформувати творче лице, а це 
сприяло тому, що більшість із них посіла в літературі помітне місце. 

Значно пізніше стала відома творчість випускника Гімназії ви-
щих наук Якова Петровича де Бальмена (10.VІІІ.1813–14.VІІ.1845), 
відомого українського художника-любителя, офіцера. Він народився в 
селі Линовиці Пирятинського повіту Полтавської губернії (нині 
Прилуцький район Чернігівської області) в сім’ї гвардійського капіта-
на. Батько Якова дотримувався прогресивних поглядів, дружив з 
деякими декабристами, і все це вплинуло на формування поглядів 
сина. Вдома Якову де Бальмену дали ґрунтовну освіту, що дозволило 
зарахувати його на початку квітня 1830 р.  відразу  у сьомий, а через 
місяць перевести у восьмий клас Ніжинської гімназії вищих наук. 

Жив Яків де Бальмен у місті на приватній квартирі. Він уже не 
застав нікого з тих, хто був душею Гімназії, хто організовував виста-
ви, випускав рукописні журнали, дискутував про нові літературні тво-

К. Базилі 
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ри. Через рік відбувся останній випуск студентів Гімназії. Проте і при 
Якові де Бальмену у випускних класах вчилися друг М. Гоголя Іван 
Пащенко, Микола Білевич, Аполлон Мокрицький, Євген Гребінка та 
інші, які ще зберігали деякі традиції попередніх років. 

Яків де Бальмен у цей час подружився з Петром Катериничем, а 
особливо з Леонідом Платоновичем Руданським, який жив у Ніжині у 
своєму будинку  і пізніше вислужився до генерала. Домашнє вихован-
ня Якова мало і свої негативні наслідки. У своєму "Щоденнику", 
який, на жаль, не зберігся весь, Яків де 
Бальмен записав 1 січня 1831 р.: "Мне 
только семнадцать лет и шесть месяцев. 
Да к тому же я не похож на моих 
сверстников. Я и душой и телом моло-
жав. Много моих товарищей-студентов – 
тех же лет – вовсе на меня не похожи. 
И солиднее, и опытнее меня, и кажутся 
гораздо старее. Отчего это так – не знаю. 
Мне часто приходило на мысль – не от 
прежнего ли воспитания? Верно так. 
Вот полгода, как я студент, а до того – 
до семнадцати лет – я жил и учился до-
ма, в деревне, не выезжая почти оттуда. 
Я свыкся, сроднился с сельскими обы-
чаями! Я обожаю их. Что такое свет, – я 
до сих пор не знаю и не любопытен 
узнать. Мне хорошо, и я боюсь лучшего, 
чтобы не попасть в худшее". 

Із щоденника ми дізнаємося, що 
він як вільноприходячий жив у Ніжині 
зі своїми батьками, які по черзі приїз-
дили з села, а також із вихователем 
Юлієм Петровичем. 

Яків де Бальмен мріяв після закін-
чення Гімназії поїхати до Петербурга, 
але доля розпорядилася по-іншому. Він став військовим. У червні 
1832 р. Яків де Бальмен склав останній екзамен, одержав атестат про 
закінчення Ніжинської гімназії вищих наук і через декілька днів 
поїхав до Білгородського уланського полку, який був розташований 
на Харківщині. 

Крім "Щоденника", Яків де Бальмен у 1832 р. написав повість 
"Изгнанник". Прототипами основних героїв повісті були заслані 
декабристи С. Г. Волконський та О. П. Юшневський і їх дружини, а 
також дочки М. К. Юшневської від першого шлюбу. У своєму творі 

Мал. Я. де Бальмена. 
Автор з поетом 

О. Афанасьєвим-Чужбинським 
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Я. де Бальмен уперше розповів про декабристів після 1825 р. і цим 
висловив своє ставлення до подій на Сенатській площі. 

Крім "Изгнанника", Яків де Бальмен написав також повісті "Не 
достанься никому ни мне, ни ему, злодею моему" (1833), "Само-
убийца" (1833), "Мыза" (1834). Ці повісті не були відомі широкому 
колу читачів, бо тільки 1988 р. літературознавець А. Кузьменко 
знайшов рукопис під назвою "Собрание повестей, одна другой глупеє. 
Писанны за службу в Белгородском уланском полку от 1832–1837 
года" у Полтавському обласному архіві. Але це не була остання 
рукописна книга. Продовження її виявлено лише нещодавно. 

Яків де Бальмен у своїх повістях з демократичних позицій 
розповідав про тяжке життя на військових поселеннях, про складні 
ситуації. У деяких з них автор писав про кохання, у якого часто 
трагічний кінець. Читаються повісті з захопленням. У них гострий 
сюжет, гарна мова. Автор уміє глибоко розкривати почуття молодих 
людей, вдало використовує пейзаж, який передає душевний стан того 
чи іншого героя. 

У літературознавців існує версія про те, що Я. де Бальмен 
друкував деякі свої повісті у петербурзьких журналах під псевдонімом 
"С. А. Закревская". Але це не доведено. 

Я. де Бальмен був добре знайомий із Т. Шевченком, Є. Гребін-
кою, О. Афанасьєвим-Чужбинським та іншими діячами культури. 

Доля Я. де Бальмена була схожа на трагічну долю героїв його 
творів. 14 липня 1845 р. талановитий письменник, художник загинув 
на Кавказі, не реалізувавши свого таланту. Йому було лише 32 роки.  

Т. Шевченко,  довідавшись про смерть свого друга, почав писати 
поему "Кавказ", яку і присвятив йому: 

 
І тебе загнали, мій друже  
  єдиний, 
Мій Якове добрий! 
  Не за Україну,  
А за її ката довелось  
  пролить  
Кров добру, не чорну, – 

 
писав поет. 

Творчий шлях Я. де Бальмена був коротким, його твори ще 
глибоко не проаналізовані. Проте зрозуміло одне – це був самобутній 
художник слова і пензля, багатогранний талант. 
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ТВОРЧА ДОЛЯ ВІКТОРА ЗАБІЛИ 
 
Із Чернігівщиною пов’язане творче життя відомого українського 

поета-романтика Віктора Миколайовича Забіли (1808 – листопад 
1869), який народився на хуторі Кукуріківщина (нині Забілівщина) 
Борзнянського повіту. Він належав до відомого ще з козацьких часів, 
але на той час уже збіднілого роду, бо батько рано помер і залишив 
невелику спадщину. 

Навчання Віктор Забіла розпочав 
у Москві, а в квітні 1822 р.  перевівся 
до Ніжинської гімназії вищих наук 
князя Безбородька. Його однокласни-
ками були М. Гоголь, Н. Кукольник та 
інші юнаки, які стали пізніше  відоми-
ми письменниками. Але творча атмо-
сфера, яка була характерна для Ніжин-
ської вищої школи, лише частково 
зачепила його, бо до 1825 р., часу 
навчання В. Забіли, організація теат-
ральних вистав, випуск рукописних 
журналів, перекладацька діяльність бу-
ли лише на початковій стадії. І можна 
тільки жалкувати, що в усьому цьому 
не брав участі поет. Його творчість 
значно б збагатилася. Проте загальна 
атмосфера, характерна для Гімназії, 
визначала інтерес до історії, заохочення 
до написання творів, захоплення роман-
тичною літературою  тощо, не могла не 
вплинути і на В. Забілу. За деякими 
даними, він у Гімназії починав писати вірші українською мовою. На 
жаль, 7 березня 1825 р. В. Забіла змушений був залишити навчаль-
ний заклад, бо нічим було платити за навчання, і піти на військову 
службу в гусарський полк. В. Забілі було вже 18 років. 

Через дев’ять років, у січні 1834 р., у чині поручика В. Забіла 
пішов у відставку й оселився у рідному хуторі на Борзнянщині. Саме 
тут і в Борзні у сестри і прожив своє життя В. Забіла, чудовий поет-
лірик, вірші якого стали народними піснями. Як згадує Б. Грінченко, 
"зросту був середнього, стрункий, обличчя смагляве, рябовате від 
віспи, очі карі, великі, чуб чорний, густий, трохи кучерявий... Натура 
палка, щира, весела і при тому – незрівняний гуморист!" [17]. 

В. Забіла пережив трагічне кохання. Він полюбив дочку місцевого 
поміщика Любов Білозерську (рідну сестру відомої української пи-
сьменниці Ганни Барвінок (Олександри Куліш)). Кохання було вза-
ємним, вони навіть були заручені, але батько Л. Білозерської віддав 
дочку за багатого вдівця. Це дуже вразило Віктора Миколайовича і 

В. Забіла. Худ. В. Штернберг. 
1838
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змінило його особисте життя. Увесь свій біль В. Забіла вилив у свої вір-
ші. Любовна лірика з цього часу наповнилася соціальними мотивами. 

Він був доброю і порядною людиною, "вельми милосердний до 
вбогих і без усякої міри великодушний до своїх друзів" (Б. Грін-
ченко), компанійським у товаристві, грав на скрипці і бандурі. Тому 
його залюбки приймали поміщики-сусіди. Як свідчить М. Комаров, 
він був бажаним гостем. Крім знання багатьох пісень, які він чудово 
виконував, бо мав гарний голос, він умів надзвичайно точно зо-
бражати певних осіб, чим смішив глядачів. Про його гумор П. Куліш 
згадував: "Щедра українська природа надала йому не самий тільки 
дар поезії й музики. Між многими здібностями своїми до великих і 
малих річень, дивував він більш усього своїм комізмом, своїм юмором 
і вмінням поставити на сцену кожну людину, про яку оповідував так, 
мов її бачиш своїми очима і чуєш власними ушами: чи то був 
москаль, чи то лях, чи то піп, купець, мужик, жид, циган, чи то 
дівча, чи стара баба, чи мала дитина. Оповідання ж його були не 
просте балакання: се були такі зрозумовані всякими обставинами 
сцени, які рідко доводиться бачити в театрі. Тут він виявляв розум 
проникливий, чувство глибоке, всеодоливающий комізм і могущу 
сатиру. Хоть, може, хто й здивується, та я скажу, що се в нас був би 
другий Гоголь, ще, може, до того Гоголь український, коли б у нього 
була така дорога, як у Гоголя, і такі приятелі" [18]. 

Неодноразово В. Забіла бував у садибі Г. С. Тарновського в Кача-
нівці. Влітку 1838 р. він тут провів декілька літніх тижнів у това-
ристві композитора М. Глінки, історика М. Марковича, співака 
С. Гулака-Артемовського, художника В. Штернберга та ін. Вечорами 
вони співали українські пісні в чотири голоси. Це було неповторне, 
прекрасне виконання. Інколи В. Забіла сам співав пісні на свої слова, 
грав на бандурі. 

Знаходячись в атмосфері української народної музики, М. Глін-
ка написав на слова поезій В. Забіли пісні "Гуде вітер вельми в полі" 
та "Не щебечи, соловейку". 

За своїм характером ці пісні різні, хоч написані "коломийковим" 
розміром і розповідають про "нещасну долю" молодого героя. Але їх 
ріднить близькість до народних пісень. Мелодика останніх давно 
приваблювала М. Глінку, ще з тих часів, коли він уперше їх почув з 
уст майбутнього відомого історика України Миколи Марковича, з 
яким разом навчався і який приніс перший збірник українських 
пісень М. О. Максимовича, що вийшов у 1844 р. А потім М. Глінка 
збагатився враженнями, коли їхав через українські села. Під час 
тримісячного перебування в Україні М. Глінка часто чув пісні різного 
характеру і настрою. 

Пісні, написані композитором на слова В. Забіли, блискуче вико-
нав у Качанівці С. Гулак-Артемовський. Вони назавжди увійшли до 
його репертуару. В. Забіла подружився з М. Глінкою. Тож композитор 
попросив художника Василя Штернберга намалювати портрет україн-
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ського поета в його альбом. Саме цей портрет і зберіг для нас його 
зображення. 

В. Забіла дружив з Т. Шевченком. Кожного разу він зустрічався 
з поетом, коли той бував на Чернігівщині [19]. Він також був знайо-
мий з Є. Гребінкою, А. Мокрицьким, Я. де Бальменом, О. Афана-
сьєвим-Чужбинським та іншими відомими діячами культури [20]. 

Творчий шлях В. Забіли був пов’язаний лише з Чернігівщиною. 
Тут написані всі його твори. Деякі з них були надруковані в "Черни-
говских губернских ведомостях" за 1857 р., інші розповсюджувалися 
в рукописах, як народні пісні. Але його місцева популярність жодною 
мірою не зменшувала значення творчості письменника. 

Згадуючи поета, Б. Грінченко підкреслював, що "Забіла був поет 
з природи. Ще до появу Шевченка в літературі, писав українські 
пісні, взором звичайних жіночих та й козачих і в інші з них улив 
стільки душі, що співались вони або читалися у рукописі геть широко 
по Вкраїні між панами, а деякі Куліш чув і між простацтвом... Як у 
Харківщині проявилась рідна поезія за приводом Гулака-Артемов-
ського, а в Полтавщині – Котляревського, так само і в Чернігівщині 
повінуло тоді по хуторах поетичнім подихом, і Забіла був самостійним 
органом нового почуття нації. Беручи Забілу в цілості, скажемо, що 
він був з великим природним даром...", він був "по Чернігівщині 
першим провідцем того літературного руху, який тепер розширився 
по всій Україні" [21]. 

На початку 40-х рр. за підтримки В. Тарновського вийшов неве-
личкий збірник віршів В. Забіли, який, на жаль, не дійшов з якоїсь 
причини до широкого читача. В Національній бібліотеці України 
імені В. Вернадського зберігся лише один екземпляр, який став 
відомим у 1936 р. завдяки літературознавцю Є. Кирилюку. У збірнику 
було надруковано 19 віршів. 

В. Забіла, перш за все, лірик. Ліризм його поезії глибокий і 
щирий. Це підтверджують вірші "Вітер", "Соловей", "Пісня", "Туга 
серця", "Голуб" та ін. Пейзажна лірика пройнята глибоким соці-
альним змістом. 

Останні роки В. Забіла жив у сестри в Борзні. Тут він і помер у 
листопаді 1869 р. 

 
ПОЕТИ З НІЖИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

 
У наступні роки, коли в Ніжині закрили Гімназію вищих наук і 

на її місці відкрили спочатку Фізико-математичний ліцей (1832–
1840), а потім Юридичний ліцей (1840–1875), тут також навчалися 
майбутні видатні письменники Олександр Афанасьєв-Чужбинський, 
Костянтин, Олександр та Микола Сементовські, Микола Гербель, 
Олександр Кониський, Леонід Глібов, Франчішек Богушевич, Єгор 
Дріянський та ін. 

У кожного була своя творча доля. Але всі вони починали писати 
свої перші твори саме в Ніжині. Пізніше вони виявлять себе в різних 
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жанрах. Одні писали вірші та прозу, інші займалися перекладами або 
ж збиранням фольклорного матеріалу, але кожний з літераторів відчу-
вав плідний вплив тих, хто працював у цих навчальних закладах, хто 
наставляв їх на літературну діяльність. Це були професор М. О. Ту-
лов, який читав курс російської словесності та поетики, викладач 
німецької словесності і мови І. Ф. Клернер, який мав енциклопедичні 
знання і надихав своїх вихованців на переклади творів Шиллера, 
інспектор Юридичного ліцею П. С. Морачевський, історик І. В. Лаш-
нюков, філологи А. І. Лініченко, Є. М. Бєлобров, який досліджував 
український фольклор і розглядав його як "свідоме вираження народ-
ного духу, народного характеру" та ін. 

Із Ніжином та Чернігівщиною пов’язана життєва й творча доля 
Олександра Степановича Афанасьєва (літ. псевдонім Чужбинський, 
28.ІІ(11.ІІІ).1816–6(18).ІХ.1875). Народився він у селі Ісківці Лубен-

ського повіту Полтавської губернії. По-
чаткову освіту отримав удома, а в 
1829 р. вступив до Ніжинської гімназії 
вищих наук. Оселився він на квартирі 
професора М. Ф. Соловйова, де в той 
час квартирував Є. Гребінка, який на-
вчався уже на старших курсах. 

Вірші О. Афанасьєв почав писати 
рано. У 1831 р. в "Украинском альма-
нахе" з’явилося його оповідання "Не-
жинские греки". 

Події, які були пов’язані в Гім-
назії вищих наук із "справою про 
вільнодумство", зачепили й О. Афана-
сьєва, бо, вступивши до Гімназії, він 
закінчував навчання 1835 р. у Фізико-
математичному ліцеї, відкритому на 
базі Гімназії у 1832 р. Хоч О. Афа-
насьєв і змушений був вивчати мате-
матичні предмети, але залишився на 
все життя прибічником гуманітарних 
наук. 

Після закінчення ліцею О. Афа-
насьєв служив у армії, з якої в 1843 р. 
пішов у відставку в чині поручика. Під 
час служби він писав вірші, друкував 
їх у періодичних виданнях Петербурга. 

На цей час припадає його праця над історичним романом "Чугуевский 
козак". З’являються й інші його прозові твори, які почав підписувати 
псевдонімом Чужбинський.  

У кін. 30-х – на поч. 40-х рр. О. Афанасьєв-Чужбинський писав 
деякі свої твори українською мовою. Найвідомішим серед них був 

О. Афанасьєв-Чужбинський 
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вірш "Скажи мені правду, мій добрий козаче" (1841), присвячений 
Є. Гребінці, з яким він був у дружніх стосунках. Пізніше цей вірш 
став піснею. 

Після відставки він оселився в рідних Ісківцях. 29 червня 
1843 р. у селі Мойсівка на балу в Тетяни Густавівни Волховської 
Є. Гребінка познайомив О. Афанасьєва-Чужбинського з Тарасом 
Шевченком. Поет високо цінував творчість Великого Кобзаря і ще до 
їхнього знайомства присвятив йому вірш "Шевченкові", який був 
надрукований в альманасі "Молодик". 

У 1845–1847 рр. О. Афанасьєв-Чужбинський здійснив подорож 
разом із Т. Шевченком Україною. Були вони в Прилуках, Ніжині, 
Чернігові та інших місцях. Про це він розповів пізніше у своїх 
спогадах. Деякий час поет працював у канцелярії Воронезького 
губернатора, а після відставки у 1849 р. присвятив себе літературній 
творчості. О. Афанасьєв-Чужбинський писав віршовані та прозові 
твори. У 1855 р. він видав збірник віршів українською мовою "Що 
було на серці". І. Франко вважав, що О. Афанасьєв-Чужбинський "у 
своїх українських поезіях був дійсно поет, хоча далеко менший щодо 
об’єму та сили свого таланту від Шевченка". 

Оповідання, повісті та романи О. Афанасьєва-Чужбинського 
висвітлювали гострі питання сучасного йому життя. Письменник 
продовжував розвивати традиції "натуральної школи". 

О. Афанасьєв-Чужбинський завжди з вдячністю говорив про 
Ніжин, ліцей, підтримував зв’язки з його випускниками. У 1850 р. 
він надіслав як подарунок ліцею свої оригінальні та перекладні твори. 
В альбом М. Гербеля 1 квітня 1848 р. поет записав вірш, присвячений 
ліцею: 

 
На берегу пустынного Остра,  
В лицее мирном, незабвенном  
Промчалась и моя счастливая пора.  
Каким-то сном, блестящим, вдохновенным  
В кругу друзей, товарищей – кипел  
Я жизни полн, я им о славе пел  
И посвящал им вольные досуги...  
И где ж они теперь – товарищи и други?.. 

 
З Ніжином переплітається і творча доля Миколи Васильовича 

Гербеля (26.ІХ(8.ХІІ).1827–8(20).ІІІ.1883), відомого російського поета, 
перекладача, видавця і бібліографа. Дитячі роки його минули у 
Шостці. Після закінчення благородного пансіону при 1-й Київській 
гімназії 17-річний Микола Гербель вступив у 1844 р. до Ніжинського 
юридичного ліцею. Тут розкрилися його літературні здібності. Він 
продовжував писати вірші, пародії, послання, поеми, виступав зі 
своїми творами у турнірах. 
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У 1846 р. з’явився його перший друкований вірш. Це була 
поезія "Бокал" у журналі "Библиотечка для чтения": 

 
Друзья разошлись.  
 На столе предо мною 
Стоял недопитый бокал  
 И, пенясь, своей бесконечной игрою 
Мечту за мечтой навевал... 

 
Вірш був привітно зустрінутий крити-

кою, і це надало творчих сил молодому 
поету. Значну роль у формуванні літера-
турних здібностей М. Гербеля відіграв про-
фесор М. О. Тулов, який читав курс росій-
ської словесності та поетики, а також 
викладач німецької словесності і мови 
І. Ф. Клернер, який надихав свого вихо-
ванця на переклади творів Шиллера. Цим, 
мабуть, і пояснюється любов М. Гербеля до 
творчості німецьких письменників. 

Після закінчення у 1847 р. Юридич-
ного ліцею М. Гербель пішов на службу в 
Ізюмський гусарський полк, де прослужив 
декілька років. Але і в цей час він продов-
жував займатися літературною творчістю, 
перекладав "Слово о полку Игоревом", 
видав "Собрание сочинений Шиллера в 
переводе русских писателей".  

У 1859 р. М. Гербель пішов у відставку 
і цілковито поринув у літературну діяльність. Дуже багато він зробив 
для популяризації творів Шекспіра, Байрона, Шиллера, Гете, Гоф-
мана та інших зарубіжних письменників, які виходили в російських 
перекладах. У 1871 р. М. Гербель підготував книгу "Поэзия славян", 
у якій розмістив свої переклади українських і білоруських пісень. 

Багато зробив М. Гербель для пропаганди творчості Т. Шев-
ченка. Він запросив російських поетів для підготовки видання 
"Кобзаря" російською мовою, який з’явився в 1860 р. 

А 1858 р. виходить збірник оригінальних віршів М. Гербеля 
"Отголоски", де поет подав різножанрові твори (балади, лірику, публі-
цистику, поему, переклади). І все ж М. Гербель більше відомий не як 
самобутній поет, а як видавець, пропагандист літератури. Саме завдя-
ки йому були видані твори маловідомих письменників. Особливе місце 
належить виданням творів літераторів, які пов’язані з Ніжином. 
Завдяки йому виходить п’ятитомне "Полное собрание сочинений 
Е. П. Гребинки", збірничок "Стихотворения Н. Я. Прокоповича" та ін. 

М. Гербель 
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М. Гербель був ініціатором випуску книги "Лицей князя Безбо-
родко" (1859), а потім "Гимназия высших наук и лицей князя 
Безбородко" (1881). Відомі також його статті "Николай Яковлевич 
Прокопович и отношение его к Гоголю" (1858), "О рукописях Гоголя, 
принадлежащих Лицею князя Безбородко" (1861), "Афанасьев Алек-
сандр Степанович" (1862), "Н. В. Кукольник" (1873) та ін. 

Після закінчення ліцею М. Гербель ще декілька разів бував у 
Ніжині. У 1851 р. він знову приїхав у місто юності. Як результат 
поїздки у журналі "Современник" (1852) з’явилася його стаття. 
"Нежин! – писав він. – Сколько воспоминаний с именем этого помест-
ного городка, в котором прошли лучшие годы – годы молодости... 
Каждый раз, когда мне приходится подъезжать к Нежину, волну-
ющие чувства охватывают меня, тысячи воспоминаний... мыслей... 
чувств... будоражат кровь и сжимают сердце. Здесь, в этом городке, я 
начал жить, начал думать, изучать жизнь и познавать людей. Здесь я 
впервые почувствовал дружбу и любовь". 

1855 р. у журналі "Современник" був надрукований вірш "В 
дорогу! В дорогу!", присвячений гімназії та ліцею, їх випускникам: 

 
Один я бродил по аллеям густым 
Родного лицейского сада –  
И снова мелькали пред взором моим 
Деревья, дорожки, ограда...  
Я сердцем встречал их, я сердцем следил 
Их мирный полет – и, лелеем  
Заветным прошедшим, мечтал и бродил 
По темным лицейским аллеям... 
 
Перед поглядом поета з’являються ті, хто прославив ліцей своєю 

творчістю: М. Гоголь, Є. Гребінка, Н. Кукольник та ін. 
М. Гербель був у Ніжині і пізніше. У 80-ті рр., уже тяжко 

хворий, він брав участь у збиранні коштів на відкриття пам’ятника 
Гоголю в Ніжині (1881). Це був останній акт, який пов’язував його з 
містом юності. Через два роки М. Гербеля не стало. 

Усе своє життя М. Гербель вів альбом. Це унікальне і своєрідне 
зібрання автографів. Тут є записи не тільки відомих письменників, а 
й давно забутих літераторів, початківців, у тому числі й ніжинського 
періоду. В альбомі є автографи його однокурсників І. В. Лашнюкова, 
пізніше професора ліцею ("25 мая 1846 г. Нежин"), П. Колосовського 
("Думка") та ін. Тарас Шевченко під час перебування в Ніжині з 13 до 
16 лютого 1846 р. зустрічався з М. Гербелем і записав до його альбома 
чотири рядки свого вірша, присвяченого М. Гоголю: 

 

За думою дума роєм вилітає; 
Одна давить серце. Друга роздирає, 
А третя тихо, тихесенько плаче 
У самому серці, може, й бог не бачить. 
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У Ніжинському юридичному ліцеї навчався Єгор Едуардович 
Дріянський (23.IV(5.V).1812–29.XII.1872(10.1.1873)). Український по-
бут, під впливом якого формувався майбутній письменник, закоха-
ність у творчість М. Гоголя, з повістями якого він ознайомився в 
ліцеї, вплинули на характер усієї творчості Є. Дріянського. Про це 
свідчить його перший твір "Одарка Квочка", який був надрукований у 
журналі "Москвитянин" за 1850 р. 

Є. Дріянський належав до гуртка "молодої редакції" "Москвитя-
нина", учасники якого групувалися навколо О. М. Островського. Під 
впливом відомого російського драматурга Є. Дріянський написав п’єсу 
з провінційного побуту "Комедия в комедии" (1855). 

Письменник працював у різних жанрах. Відомі його повісті 
"Квартет" (1858), "Амазонка" (1860), роман "Туз" (1867), детектив 
"Изумруд Сердоликович" (1863). У журналі "Современник" була на-
друкована його автобіографічна повість "Конфетка". Кращим твором 
Є. Дріянського вважають "Записки мелкотравчатого" (1857), де він 
яскраво змалював картини середньоросійської природи й опоетизував 
полювання з гончими. 

Доля закинула до Ніжина й основопо-
ложника нової білоруської реалістичної літе-
ратури Франтішека Казимировича Богуше-
вича (9(21).ІІІ.1840–15(28).IV.1900). Він 
народився у селі Кушляни Віленської губер-
нії в сім’ї дрібного шляхтича. За участь у 
студентських "безпорядках" Ф. Богушевич 
був виключений із Петербурзького універ-
ситету. Повернувшись на батьківщину, він 
брав активну участь у народному повстанні 
під керівництвом Кастуся Калиновського. 
Повстання 1863 р. було розгромлене. 
Ф. Богушевич був поранений і змушений 
тікати з Білорусії в Україну. У 1865 р. він 
вступив до Ніжинського юридичного ліцею, 
гарно навчався, але мав постійну мате-
ріальну скруту. У Ніжині він займався ре-
петиторством, але й це не допомагало йому. І 
він звернувся до дирекції ліцею призначити 
йому стипендію. Ця підтримка дала змогу 
Ф. Богушевичу закінчити Гімназію 26 липня 
1868 р. й одержати чин XII класу. 

Більше 15 років прожив Ф. Богушевич на Чернігівщині (Чер-
нігів, Кролевець, Борзна, Конотоп та інші міста), обіймаючи різні 
юридичні посади. Працював він і в Ніжинському окружному суді. І 
скрізь його високо цінували [22]. 

Перебуваючи в Україні, Ф. Богушевич займався літературною 
діяльністю. У студентські роки він під впливом "Кобзаря" Т. Шев-

Ф. Богушевич 
 



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 229 

ченка писав вірші українською мовою. 
Ф. Богушевич добре знав і любив твор-
чість Т. Шевченка. Писав він у цей 
час, мабуть, і рідною мовою. Але, на 
жаль, поет усе знищив, бо вважав, що 
його вірші "нічого не вартыя". Може, 
були й якісь інші причини. 

У 1883 р. Ф. Богушевич повер-
нувся на батьківщину, працював у 
Вільно, писав свої твори білоруською 
мовою, яка в той час, як і українська, 
була заборонена. Під псевдонімом ви-
пустив дві збірочки поезій "Дудка 
белорусская" (1891), "Смык белорус-
ский" (1894). Вірші поета забороняли-
ся, бо вони революціонізували селян-
ські маси і закликали до соціального й 
національного визволення. Майже всі 
прозові твори Ф. Богушевича втрачені. 
Поет із болем говорив про неможливість донести до народу правду: 

 
Ой, наштож мне дана тая мая мова,  
Як я не умею сказаць тое слова,  
Каб яго пачулі, каб яго позналі,  
Каб яго, то слова, ды праўдай назвалі.  

("Праўда") 
 
Головним героєм творів Ф. Богушевича був народ, який не 

тільки страждав, але й ненавидів своїх гнобителів, намагався вести з 
ними боротьбу. 

Поет переносить у білоруську літературу кращі традиції росій-
ської та української літератури, особливо Т. Шевченка та письменни-
ків революціонерів-демократів. Ф. Богушевич, як зазначив академік 
Є. Ф. Карський, "дав справжній поштовх і білоруському національ-
ному рухові, і розвитку білоруської літератури". 

Найяскравішою постаттю цього часу серед літераторів україн-
ської словесності, пов’язаних із Ніжинською вищою школою та із 
Чернігівщиною, був Леонід Глібов, про якого розкажемо далі. 

Із Ніжинським юридичним ліцеєм пов’язана також і творча доля 
Пилипа Семеновича Морачевського (14(26).ХІ.1806–17(29).ІV.1879), 
поета, драматурга, перекладача, який писав свої твори українською та 
російською мовами. Він народився в селі Шостовиця Чернігівського 
повіту Чернігівської губернії  в дворянській сім’ї. 

У 1828 р. він закінчив Харківський університет, учителював у 
Сумах, Луцьку, Кам’янці-Подільському, а з 1849 р. працював у 
Ніжинському юридичному ліцеї інспектором. 

Ф. Богушевич (ліворуч) 
з українським другом 

М. Носенком. Чернігів. 1867
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До Ніжина він написав чимало віршів та 2 п’єси: "Сумская 
причудница" (1830)  і "Чудаки. Несколько комических сцен" (1833), у 
яких показав стосунки молодих людей у провінційному містечку. 

П’єси Морачевського та його вірші свід-
чать про пошук нових прийомів у традиціях 
того часу [23]. 

Ніжинський період для П. Морачевсько-
го був найбільш творчим. У вільний від 
роботи час він займався літературною та нау-
ковою роботою, активно реагував на військові 
події, які відбувалися в цей час на півдні 
Росії. Першим таким відгуком був вірш "На 
поход 2-й Драгунской дивизии через Нежин к 
Дунайской армии" (1854). Героїзму і мужно-
сті севастопольців у роки Кримської війни 
П. Морачевський присвятив поему "До Чума-
ка, або Война ягло-хранцузо-турецька у 1853 і 
54 роках", яка складається з 5-ти книг. Вона 
була завершена у 1855 р. й опублікована у 
1856 р. Як писала газета "Южный край", 
"поезії в них небагато, проте багато патріо-
тичного захоплення, знання малоросійської 
мови і вміння володіти віршем". 

За стилем вірш поеми П. Морачевського 
нагадував "Енеїду" І. Котляревського, в інших 

місцях – "Полтаву" О. Пушкіна та "Бородіно" М. Лермонтова. Для 
прикладу наводимо уривок зі звернення до французів та англійців:      

 
Адзусь, заморськи гольтяпаки!  
Забули, що було колись? 
Такои вам втремо кабакы     
И пиднесем пид самый нис.   
Якои й дядько ваш не нюхав, 
Хоч довго-довго плечи чухав,  
З гори скатывшися на низ [24].  

 
Описуючи військові події, героїзм і мужність севастопольців, 

П. Морачевський демонструє свої патріотичні поривання. Але все це 
далеке від реальних подій, від того, що знаходимо в "Севасто-
польських оповіданнях" Л. Толстого. Ось як описує ніжинський поет 
страшне кровопролиття у Севастополі: 

 
Над Севастополем зійшов  
В тумани мисяць з зироньками.  
И над окружними полями  
По небу димному пишов.  

П. Морачевський  
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О, подывыся, мисяченьку,  
На Севастопольськи поля!  
Ты ходыш всюды потыхеньку,  
Глядыш на земли, на моря: 
Чи бачив ты на Божим свити,  
Щоб стилькы крови де лылось,  
Щоб стилькы у одним повити  
Могыл высокых пиднялось,  
Щоб так земля була изрыта  
И трупамы людьскимы вкрыта – 
Мов з свиту цилого зійшлысь  
Велыки тысячи народу,  
И, голови одній в угоду,  
Край Севастополя вляглысь?!!  
А хто ж заздалегидь нам скаже,  
Ще скилькы тисяч тут поляже? 

 
П. Морачевський оспівує подвиги кн. Горчакова та Хрульова, 

звертається до пам’яті адміралів Нахімова, Корнілова, Істоміна. 
Уривки з поеми засвідчують, що йшов пошук художньої форми, 

яка допомогла б краще відтворити події, якими жив у той час народ 
Росії. Автор добре володів українською мовою, умів досить виразно 
передати динаміку бою: 

 
И військо гримнуло... ура!..  
И пиднялось на супостата – 
И затряслысь кругом поля,  
И загула, як грим, гармата,  
И кровью залилась земля...  
Й всюди пеклом запалало,  
Заклекотало, затрищало...  
Земля и море аж ревуть...  
Крик, галас, блыскавка и громы.  
Бодай не буть в таким садоми!  
Бодай не бачить и не чуть! 

 
Нині ці вірші сприймаються як літературний факт сер. XIX ст. 

Але не можна забувати і того, що вони написані українською мовою, 
що автор намагався саме цією мовою оспівати героїчний захист міста 
севастопольцями. 

Патріотичні почуття П. Морачевського були помічені і відзна-
чені. 26 серпня 1856 р. він отримав бронзову медаль на Андріївській 
стрічці в пам’ять війни 1853–1856 рр. 

Ніжинський період відзначався тим, що П. Морачевський почав 
писати свої твори українською мовою. Що підштовхнуло його до 
цього, сьогодні важко сказати. Але ми можемо говорити про атмо-
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сферу, яка склалася у цей період у Юридичному ліцеї, де працював 
письменник. 

У цей час у Ніжині проживав відомий уже нам І. Г. Кулжин-
ський, який повернувся до міста у свій будинок, де мешкала його 
сім’я. Він уже опублікував цілу низку різножанрових творів, в тому 
числі й з історичної тематики. П. Морачевський мав з ним якісь 
родинні зв’язки. Як і І. Г. Кулжинський, він звертається у своїй 
творчості до історичних подій, які відбувалися в Україні в минулому, 
зокрема в період Коліївщини. У 1848 р. він завершив романтичну 
поему "Чумаки, або Україна з 1768 року", над якою поет продов-
жував працювати і пізніше. 

У Ніжинський період П. Морачевський написав і декілька творів 
російською мовою, зокрема поему "Мечты и планы" (1858), а також 
роман у листах "Год вперед, если не шесть лет" (1859), вірші, 
комедію. 

У цей час П. Морачевський займався також укладанням "Сло-
варя малороссийского языка по полтавскому наречию" (1853, не вид.). 
У 1853 р. словник був поданий у відділення російської мови і сло-
весності Академії наук. У цьому словнику були зафіксовані всі слова, 
що побутували в живій мовній практиці. Семантика українських слів 
підтверджувалася висловами з пам’яток народної поезії, творів 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, 
а також узятими з народного мовлення. На жаль, "Словарь..." 
П. Морачевського не отримав підтримки в Академії наук, зокрема з 
боку відомого філолога академіка І. І. Срезневського. 

Під час праці у Ніжинському юридичному ліцеї П. Морачев-
ський почав перекладати українською мовою Євангеліє. У вересні 
1860 р. був завершений переклад Євангелія від Матфея й Іоанна і в 
чернетці Євангелія від Луки. 

У листі до митрополита Санкт-Петербурзького і Новгородського 
Ісидора П. Морачевський сповіщав, що на всіх мовах усно й писемно 
проповідується слово Боже, а в Малоросії, мовою якої говорить 
близько 12 млн православних християн, немає свого Євангелія. Тому 
він просить протегувати видання Святого Письма українською мовою. 

П. І. Морачевський не випадково звернувся за допомогою до 
такої авторитетної особи, бо відчував небезпеку щодо видання пере-
кладу. 

Через місяць прийшла відповідь від митрополита Ісидора, який 
сповіщав П. Морачевського: "По частном совещании с Святейшим 
синодом уведомляю Вас, что перевод Евангелия, сделанный Вами или 
другим кем-либо, не может быть допущен к печатанию". 

Таким чином вища церковна влада дала зрозуміти, що будь-який 
переклад, зроблений українською мовою, не буде надрукований. І 
цього Синод притримувався довго, бо й переклад Біблії, зроблений 
пізніше П. Кулішем, теж не був надрукований. Але цей удар не зупи-
нив творчу працю П. Морачевського. Він продовжував перекладати 
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далі Євангеліє. У своїй відповіді митрополиту Ісидору він 
стверджував, що зможе залишити свою працю дітям на пам’ять, "как 
видимий знак своего благословення". А тому просив повернути йому 
надіслані переклади. 

Удосконаливши переклад Євангелія, П. Морачевський послав 
його повністю Російській академії наук із проханням, якщо переклад 
буде схвалено, рекомендувати його до друку. 11 січня, а потім 
8 лютого 1862 р. на засіданні відділу російської мови та словесності 
академік І. І. Срезневський зачитав записку, пов’язану з перекладом 
П. Морачевського. В цій записці академік висловив свій погляд на 
ставлення різних слов’янських наріч до російської мови, а потім дав 
позитивну оцінку праці П. Морачевського. 

Відділ російської мови та словесності Російської академії наук 
доручив трьом академікам – А. Х. Востокову, А. В. Никитенку та 
І. І. Срезневському, які знали українську мову, зробити висновок і 
подати його президенту академії. Академіки теж дали позитивну 
оцінку перекладу і радили звернутись до Синоду із проханням 
опублікувати його. 

Але замість підтримки у 1863 р. міністр внутрішніх справ Росії 
граф П. Валуєв заявив: "Малороссийского языка не было, нет и 
никогда быть не может". Ці слова неодноразово цитувалися й повто-
рювалися, але мало хто знав, що вони були сказані у зв’язку з 
проханням інспектора Ніжинського юридичного ліцею кн. Безбо-
родька П. С. Морачевського, який протягом 20 років перекладав 
українською мовою текст Євангелія та інших книг Святого Письма, 
опублікувати свою працю. Священне Писання українською мовою не 
тільки не дозволили друкувати, а й незабаром підготували сумнозвіс-
ний циркуляр про заборону українського слова взагалі. 

І лише на поч. XX ст. у результаті клопотання визначних діячів 
культури І. Франка, І. Срезневського та професора Віталія Віталі-
йовича Морачевського, який особисто звернувся до президента 
імператорської Академії наук великого князя К. К. Романова за допо-
могою, цар Микола II дозволив друкувати Євангеліє українською 
мовою. За декілька тижнів 1911 р. було продано близько 200 тис. 
екземплярів. 

Праця П. Морачевського над Святим Писанням та "Священною 
історією" (1862), яку він написав теж українською мовою, припадала 
на останній період його творчості. До речі, в цей час над перекладом 
Святого Письма працював і Пантелеймон Куліш – "П’ять книг Мусіє-
вих", "Йов" (обидві 1869), "Псалтир, Євангеліє" (1873, у співавторстві 
з І. Пулюєм). 

Паралельно і незалежно П. Куліш на хут. Мотронівка (Борзнян-
ський повіт Чернігівської губернії), а П. Морачевський у Ніжині, а 
після відставки у 1859 р. – у селі Шняківка Ніжинського повіту до 
кінця свого життя працювали над перекладами Святого Письма. 
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У 1879 р. П. С. Морачевський помер. Він похований на цвинтарі 
у селі Шняківка, залишивши по собі пам’ять як перший перекладач 
Святого Письма українською мовою і як людина, що думала в тих 
складних умовах про розвиток української мови, її визнання й 
функціонування в усіх галузях знань. 

Художні твори, написані ним українською мовою, переклади, 
підручники підтверджують цю думку. Все добре, що творить людина 
для народу, буде обов’язково ним оцінене. Тож і праця Пилипа Мора-
чевського через тривалий час забуття знову повернулася українському 
народу і посіла гідне місце в історії української культури. 

Літературне життя Ніжина XIX ст. було тісно пов’язане з 
гімназією та ліцеєм. Тут училися майбутні відомі письменники, які 
пробували свої творчі сили, друкували свої перші твори. Для деяких 
із них ніжинський період нічим особливим не визначався, для інших 
же, як для Є. Гребінки, Л. Глібова, це був один із важливих етапів 
творчості. 

У пер. пол. XIX ст. літературне життя в Чернігові не було таким 
багатогранним, як у Ніжині. Воно, в основному, зосереджувалося 
навколо редакції газети "Черниговские губернские ведомости", яка  
виходила з 1838 р. щодня, з 1865 – двічі, а з 1866 р. – тричі на 
тиждень. Складалася вона з двох частин: офіційної, де друкувалися 
різноманітні постанови, накази, розпорядження центральної та місце-
вої влади, та неофіційної, у якій розміщувалися статті з історії краю, 
його культури, економіки, фольклору, етнографії тощо. Тут же 
друкувалися й деякі літературні твори.  

Розкриваючи літературне життя на Чернігівщині, ми лише 
назвали імена тих письменників, які брали в ньому безпосередню 
участь. І за його межами залишилися художники слова, які лише 
бували в краї. Це Г. Сковорода, О. Радіщев, І. Котляревський, 
О. Пушкін, А. Міцкевич, О. Грибоєдов, М. Лермонтов та ін. Але тут 
слід згадати той вплив, який зробили їх твори на формування 
громадської думки в краї та на збагачення творчого доробку молодих 
літераторів, бо це було очевидним. І цей вплив можна підтвердити 
багатьма прикладами. 

 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

 
Літературне життя Чернігівщини не буде повним, якщо ми не 

згадаємо Тараса Шевченка, який об’єднував багатьох письменників 
цього краю, що проживали в різних місцях. 

Під час своїх відвідин Чернігівщини у 1843, 1844, 1845–1847, 
1859 рр. він побував у Чернігові, Седневі, Березні, Бігачах, Городні, 
Борзні, Кукуріківщині, Сороках, Мотронівці, Оленівці, Батурині, 
Качанівці, Ічні, Прилуках, Густині, Іржавці, Власівцях, Линовиці, 
Сокиринцях, Дігтярях, Козельці, Ніжині та інших населених 
пунктах. 
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До кола знайомих входило й чимало літераторів: Євген Гребінка, 
Олександр Афанасьєв-Чужбинський, Яків де Бальмен, Микола Марко-
вич, Віктор Забіла, Панте-
леймон Куліш, Ганна Барві-
нок, Микола Гербель та ін. 
[25]. 

На Чернігівщині Тара-
сом Шевченком написано де-
сятки портретів та акваре-
лей, поетичних творів. Різні 
причини спонукали його до 
цього. Але є незаперечний 
факт: чернігівська земля та 
гостинні її господарі сприяли 
розвиткові творчості поета й 
художника, надихали його 
на написання нових творів і 
на втілення в життя попе-
редніх планів. "Сон", "Чиги-
рин", "Сова", "Хустина" – 
ось лише деякі твори, історія 
написання яких пов’язана з Чернігівщиною. 

У переважній більшості враження від знайомства з життям 
селян були гнітючі. Не всі поміщики ставилися по-людськи до своїх 
навіть талановитих кріпаків. Тож тяжке життя простого народу 
Чернігівщини Т. Шевченко відтворив у своїх російських повістях 
"Художник", "Музикант", "Княгиня", які були написані на засланні 
у 1854–1855 рр. 

Кожний приїзд Т. Шев-
ченка, кожну його зустріч 
можна відтворити сьогодні, 
як це зробили у своїх книж-
ках Г. Неділько "Тарас Шев-
ченко і Чернігівщина" (Ні-
жин, 1992) та С. Реп’ях 
"Тарасові сліди. Марево" 
(Чернігів, 1993). Цьому допо-
магають і спогади про поета, 
епістолярна спадщина. 

Перед нами стоїть дещо 
інше завдання: з’ясувати 
вплив Т. Шевченка на літера-
турне життя краю. Мов 
свіжий нектар творчого Шевченкового здобутку, всмоктували в себе 
його сучасники Віктор Забіла й Олександр Афанасьєв-Чужбинський, 

Т. Шевченко серед селян в Україні. 
Худ. Є. Усикова

 

Т. Шевченко на Чернечій горі. 
Худ. К. Трохименко
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Яків де Бальмен і Микола Гербель, Пантелеймон Куліш і Микола 
Вербицький та ін. 

Деякі поети Чернігівщини висловили своє ставлення до Т. Шев-
ченка у своїх творах. О. Афанасьєв-Чужбинський у вірші "Шев-
ченкові" писав: 

 
Гарно твоя кобза грає,  
Любий мій земляче.  
Вона голосно співає, 
Голосно і плаче. 

 

Пантелеймон Куліш, згадуючи тяжку долю поета, в своєрідній 
формі передав почуття туги: 

 

Вітер віє над Києвом,  
 Сади нахиляє; 
Синій Дніпр старих сусідок, 
 Німих гір, питає: 
"Де гуляє, бенкетує  
 Син  наш незабутній?  
Вже й солов’ї одспівали,  
 А його не чути! 
Уже і дух, і купало, 
 І Петро минулись  
І чумаки із первої 
 Дороги вернулись; 
Уже й жито половіє, 
 Час затого жати; 
А він не йде – біля мене 
 Сісти заспівати!" 
Обізвались німі гори: 
 "Дніпре, старий друже!  
Не питав ти України, 
 По кім вона тужить,  
Не прислухавсь, що дівчата 
 Плакали-співали,  
Про що хвилі з берегами 
 Нищечком шептали.  
Розпитай же буйних вітрів 
 З далекого краю.  
Як наш кобзар з важким ранцем 
 Під ружжем гуляє!" 

 
Вплив Т. Шевченка на літераторів Чернігівщини був багато-

гранним, і ця тема заслуговує на особливу увагу. І вищеназвані книги 
Г. Неділька та С. Реп’яха допоможуть в цьому розібратись. Але слід 
пам’ятати, що буде лише невеличка часточка того епохального, 
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збуджуючого, натхненного діяння, яке взагалі мала творчість велик-
ого поета на тих, хто навіть не був знайомий із ним особисто, а лише 
доторкався до його поетичного слова і назавжди залишався під його 
чарівною силою. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.  

 
У січні 1851  р. до Чернігова приїха-

ла Марія Олександрівна Вілінська, 
майбутня Марко Вовчок (10(22).ХІІ.1833–
28.VІІ(10.VІІІ.1907)), яка щойно вийшла 
заміж за Опанаса Васильовича Марковича 
(27.І(8.ІІ).1822–20.VІІІ(1.ІХ).1867), якого 
за зв’язок з Кирило-Мефодіївським това-
риством відправили в Орел, де він і по-
знайомився зі своєю майбутньою дружи-
ною. Подружжя оселилося на Сіверян-
ській вулиці, але через деякий час молоді 
переїхали в село Сорокошичі Остерського 
повіту (тепер Козелецький р-н), де лісни-
ком служив брат Опанаса Васильовича – 
Василь. Тут вони цікавилися життям 
селян, записували їх цікаві висловлю-
вання, приказки, пісні. 

Марковичі їздили Остерщиною, де 
записали думу про полковника Івана 
Нечая, історичну пісню про Івана Бонда-
ренка та ін. Протягом літа й осені вони 
мандрували  Чернігівщиною і Полтавщи-
ною, побували в Борзні, Конотопі, Прилуках. У Ніжині в листопаді-
грудні зупинялись у М. Номиса (М. Т. Симонова), українського 
етнографа, фольклориста, письменника, педагога. 

У цей час Марія Олександрівна записала пісні "Ой Морозе, 
Морозенку, праведний козаче", "Не так тая Україна, ой, як молода 
дівчина" та ін., які були надруковані у збірнику А. Метлинського 
"Народні південно-російські пісні" (К., 1854). Як свідчать дослідники, 
композитор Е. Мертке з голосу Марка Вовчка записав 200 пісень. Ви-
вчаючи фольклор, Марія Олександрівна ознайомлювалася з побутом і 
звичаями українського народу, манерою розповіді, які потім вико-
ристала і відтворила в своїх повістях та оповіданнях. У грудні 1851 р. 
Марковичі переїхали до Чернігова, де Опанас Васильович влашту-
вався коректором газети "Черниговские губернские ведомости", про-
довжував збирати і друкувати в газеті фольклорний матеріал, а також 
статті з історії, етнографії. В Чернігові вони познайомилися з пред-
ставниками місцевої інтелігенції. 

Марко Вовчок
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У цей час визначальну роль у житті й творчості Марковичів 
відігравала не Марія Олександрівна, а Опанас Васильович, бо майбут-
ня письменниця Марко Вовчок лише вивчала життя простого народу 
України, яке згодом і відтворила у своїх "Народних оповіданнях". 

Навесні 1853 р. Марковичі пере-
їхали до Києва. Декілька разів вони 
відвідали разом Чернігівщину, у серпні-
вересні 1854 р. жили в Качанівці у 
В. В. Тарновського, а в 1857 р. – у Бо-
рзні. Життя Опанаса Марковича пізніше 
буде тісно пов’язане з Чернігівщиною, 
де він буде працювати і брати активну 
участь в культурному житті. Помер він 
1 вересня 1867 р. у Чернігові. 

Як бачимо, не Марко Вовчок віді-
грала на початку другої пол. XIX ст. 
об’єднуючу роль у літературному житті 
Чернігівщини. Це здійснив Леонід Глі-
бов, який з 1858 р. жив у Чернігові. Лео-
нід Іванович Глібов (21.ІІ(15.ІІІ).1827–
29.Х(10.ХІ).1893), видатний український 
поет, байкар і видавець, народився в селі 
Великий Подол на Полтавщині. З 
1840 р. він навчався в Полтавській гім-
назії, захоплювався літературою, творчі-
стю О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, О. Ко-
льцова. Перші вірші писав російською 

мовою. У 1847 р. виходить збірник "Стихотворения Леонида Глебова". 
Хоч більшість творів має ще учнівський характер, проте зустрічаємо й 
оригінальні вірші, які свідчать про талант їх автора. 

Після невдалої спроби вступити до Київського університету на 
медичний факультет Л. Глібов у 1849 р. склав іспит до Ніжинського 
юридичного ліцею. Тут він зацікавився класичною поезією, читав 
"Кобзаря" Т. Шевченка, "Малороссийские приказки" Є. Гребінки, тво-
ри О. Афанасьєва-Чужбинського та інших українських письменників. 
Першим твором, написаним у Ніжині 1849 р., був вірш "Чужбина". 

Л. Глібов цікавився культурним життям не тільки у ліцеї, а й у 
місті, виступав на концертах. У цей час він познайомився з 
П. Ф. Бордонос, активною учасницею ніжинського драматичного гурт-
ка, і в 1852 р. одружився з нею [26]. Це були щасливі для поета роки, 
хоч він і часто хворів. Про місто своєї юності дещо пізніше в 
гумористичній формі він розповів у вірші "Счастливый уголок": 

 
Кипела там студенческая жженка, 
И пил ее не раз 
И Кукольник, и Гоголь, и Гребенка, 

Л. Глібов 
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И многогрешный аз. 
Живи мой городок, и будь покоен 
В родной тиши своей. 

 
У 40–50-ті рр. Л. Глібов багато писав російською і українською 

мовами. З’являються його ліричні, пісенно-романтичні й публіцис-
тичні вірші ("Ясне сонечко, втомившись", "Чужбина" (1849), "Про-
стите мне..." (1849), "Я полюбил ее одну чистосердечно" (1849), "Я не 
забыл ее и позабыть не в силах..." (1850), "Вечором 11 февраля 1851 
года", "Ты в мире одна у меня" (1851) та ін.). 

Л. Глібов відгукнувся на події, які відбувалися у Ніжині у 
зв’язку із Кримською війною 1853–1857 рр., формуванням ополчення 
у місті. Молодий поет написав вірш "Остапова правда" (1855), 
присвячений переходу загонів Московського, Нижньогородського та 
Володимирського ополчення через місто. 

У Ніжині Л. Глібов захопився байками І. Крилова і деякі з них 
переклав українською мовою. Першими були перекладені у 1853 р. 
"Вовк і Кіт", "Вовк і Вівчар", "Лебідь, Щука і Рак". Цього ж року 
вони були надруковані у "Черниговских губернских ведомостях". У 
1853 р. Л. Глібов написав ще 24 байки. Хоч під назвами деяких із 
них стояла помітка "Із Крилова", проте у більшості своїй це 
оригінальні твори, в яких помітно самобутній талант поета. Май-
стерність Л. Глібова виявилась і в оригінальній виразній мові, і у 
вмінні по-своєму розповісти відомий сюжет і виділити якимись 
окремими побутовими деталями те, що було характерне для життя 
українського народу. 

Хто не пам’ятає із шкільної лави початку байки Л. Глібова 
"Вовк та Ягня", яка є свідченням цього: 

 
На світі вже давно ведеться,  
Що нижчий перед вищим гнеться.  
А більший меншого кусає та ще й б’є  – 
Затим що сила є... 

 
Потяг Л. Глібова до жанру байки знайшов підтримку серед 

викладачів ліцею. Професор М. А. Тулов першим у пресі вказав на 
оригінальний художній талант молодого поета-байкаря. З Ніжином 
Л. Глібов не поривав зв’язків і після закінчення у 1855 р. ліцею. 

Перші три роки Л. Глібов працював на Поділлі у місті Чорний 
Острів у дворянському училищі, де він викладав історію. Перебува-
ючи там, письменник постійно підтримував зв’язки з О. Шишацьким-
Іллічем, редактором "Черниговских губернских ведомостей", листу-
вався з ним, посилав йому свої байки та статті для публікації, 
повідомляв йому, що коли його твори, про видання яких піклувався 
О. Лазаревський та Г. Милорадович, не вийдуть у  Санкт-Петербурзі, 
то він перешле їх до Чернігова для публікації в газеті. Л. Глібов 
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сумував за рідним краєм. В одному із листів від 17 травня 1858 р. він 
пише: "Во время оно, под влиянием подобной грусти (натура, знаете, 
козача!) я написал однажды маленькие стихи (из Дмитриева), под 
заглавием: "Нетутешня билина": 

 
Сказав  раз Кущ Билині: 
"Билинонько! чого така ти стала,  
Мов рибонька в’яла: 
Пожовкла, не цвітеш; 
Живеш, як не живеш, 
Твоя головонька, мов скоро зляже?" 
"Гай, гай!" – Билина каже: 
"Я на чужині..." [27]. 

 
1858 р. Л. Глібов переїхав до Чер-

нігова і там жив уже до кінця свого життя. 
У Чернігівській гімназії він викладав 
історію та географію, вів журнально-публі-
цистичну діяльність. У 1861 р. домігся 
дозволу на видання тижневої газети "Чер-
ниговский листок". Поет запрошував бага-
тьох діячів культури до співпраці у газеті. 
Відгукнулися на прохання Л. Глібова й 
професори Ніжинського ліцею М. А. Ту-
лов, І. В. Лашнюков, A. I. Лініченко. 

У цей час Л. Глібов продовжував 
підтримувати творчі стосунки з україн-
ським письменником і етнографом, редак-
тором неофіційної частини "Черниговских 
губернских ведомостей" О. Шишацьким-
Іллічем, етнографом і фольклористом 
О. Марковичем, письменниками П. Кулі-
шем, О. Кониським, С. Носом та іншими 
діячами літератури та культури, що 
проживали на Чернігівщині. 

1861 р. у Чернігові на посаді землеміра почав працювати 
І. А. Андрущенко, який займався пропагандою ідей "Землі і волі", 
розповсюджував твори та періодичні видання О. Герцена і М. Ога-
рьова. І. Андрущенко був у приятельських стосунках із сім’єю 
Л. Глібова, брав участь у виданні "Черниговского листка" [28]. 

Під час арешту в І. Андрущенка знайшли листи Л. Глібова, і це 
дало можливість порушити справу проти українського поета. Газета 
"Черниговский листок" була закрита. 

Губернатор Чернігова Голіцин писав до III відділу: "Из лиц, с 
коими переписывались Андрущенко и Hoc и письма коих находятся в 
числе представляемых мною к дознанию приложений, особенною пло-

Л. Глібов 
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довитостью и велеречивостью отличается учитель здешней гимназии 
Глебов. Это человек, на мой взгляд, совершенно пустой, преподаватель 
весьма плохой, а между тем, здесь в своем кружке, он пользуется 
незаслуженною репутацией умного человека. 

Из писем его к Андрущенку можно видеть и его направление и 
изнанку его мыслей; эта изнанка бессознательная, но безусловная 
ненависть ко всем, кто выше и богаче его. 

Жена его также не без греха; собою она недурна и в кружке 
здешних, так называемых, свитников играет довольно важную роль; 
но с другой стороны, по свойственной женскому полу многоречивости, 
она, так сказать, І’enfant terrible de la troupe; напитанная тем, что 
слышит в этом кружке, она без толку и весьма некстати повторяет 
слышанное и проводит мысли о каком то резком отличии, будто бы 
существующем между "москалями" и "малоросами". 

Я полагал бы полезным удалить от должности учителя г. Глебо-
ва, отнять у него право издавать "Черниговский листок" и сделать ему 
строжайшее внушение" [29]. 

23 серпня 1863 р. губернатор з дозволу Валуєва офіційно закрив 
газету, хоча фактично він це зробив ще 6 серпня, з 14 номера часо-
пису. Було також дано розпорядження зробити обшук у Л. Глібова і 
надіслати всі підозрілі листи й книги до III відділку. "При самом тща-
тельном обыске огромнейшей переписки и рукописей разных 
сочинений, большею частью на малороссийском языке, от множества 
лиц, подозрительных бумаг и писем, а также запрещенных книг 
мною не найдено... Огромная переписка Глебова состоит почти вся 
по предмету издаваемого им Листка, беспорядок же оной ... занял 
обыск мной более 6 часов",  – доносив жандармський полковник 
Шульговський [30]. 

Директор шкіл Гудима, який знав Л. Глібова і добре ставився до 
нього, намагався якось пом’якшити ситуацію і в листі до куратора 
Київської шкільної округи Вітте 22 серпня 1863 р. висловив своє 
нерозуміння, через що припинено часопис і чим скомпрометував себе 
Глібов. Тут же він дав цілком позитивну характеристику письмен-
нику: "Глебов никогда не принадлежал к числу этих малоросов, 
которые заявляют свою национальность и свои особенные тенденции 
ношением местного костюма; что он, сколько мне известно, также 
никогда не обнаруживал предосудительных идей относительно этого 
предмета; но он был близок с Андрущенком и Носом, квартира его 
нередко посещалась многими из принадлежащих, по-видимому, к 
одной партии с Носом и Андрущенком" [31]. 

Л. Глібова 1863 р. вислали в Ніжин під нагляд поліції. Поет жив 
у свого тестя. Ніжинський поліцмейстер постійно переглядав його 
листування. У цей час Л. Глібов майже нічого не надрукував. Лише у 
1865 р. в журналі "Воскресный досуг" він опублікував вірш "Зима". 
Але поет продовжував працювати над новими творами. У 1864 р. він 
написав 12 байок ("Деревце", "Ведмідь-пасічник", "Осел і Хазяїн", 
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"Муха і Бджола", "Вовк і Зозуля", "Квіти", "Хмара", "Громада", 
"Собака і Кінь", "Бджола і Муха", "Гадюка і Ягня", "Вівці та 
Собаки"). Це був найбільш плідний рік у творчому значенні. 

Щоправда, всі ці байки при підготовці їх у 1872 р.  до видання у 
збірнику Л. Глібов доопрацював. Були також написані ліричні твори 
російською мовою. 

Є підстави говорити і про роботу Л. Глібова над п’єсою "Веселые 
люди, или Кровь – не водица", над якою розпочав працювати ще на 
поч. 60-х рр. Цензура дозволила ставити п’єсу 17 листопада 1867 р. 
Працював Л. Глібов у Ніжині і над п’єсою "Типические сцены с 
живыми картинами". 

Здоров’я дружини Парасковії Федорівни під час перебування у 
Ніжині погіршувалося. 4 листопада 1867 р. вона померла. Л. Глібов 
написав епітафію: 

 
Сокрыто здесь так много чистых грез.  
Любви и светлых упований,  
Неведомых для мира слез,  
Никем не понятых страданий. 

 
У поета в цей час почала прогресувати хвороба очей. Л. Глібову 

довгий час не вдавалося влаштуватися на роботу, про що свідчать його 
листи з Ніжина. Він декілька разів їздив до Чернігова, але всі зусилля 
були марними. Перебуваючи у  Ніжині під час одного із своїх приїздів 
у липні 1867 р., Л. Глібов написав вірш "Городок", зміст якого 
відповідав тому настрою, який був характерний для поета у період 
його перебування в місті. 

 
Есть на Руси старинный городок. 
С песком и грязью неизбежной. 
Порою скучен он, как хуторок. 
В своей дремоте безмятежной. 
И на меня наводит он тоску, 
Хоть многим весело живется, 
Хоть, может быть, иному чудаку 
Порой он мило улыбнется. 
Мне очень жаль потухшего огня. 
Светильника надежды милой; 
Давно она покинула меня, 
И стал мне городок могилой. 
И грустно мне теперь и больно в нем 
Пить горе чашею разбитой. 
И хочется поплакать о былом, 
Душе непонятой, забытой... 
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Тільки в кінці вересня 1867 р. вирі-
шилася доля Л. Глібова. Він обійняв поса-
ду завідувача Чернігівської земської 
друкарні. Ні вчителювати, ні випускати 
газету йому вже не дозволили. 

У 70–80-х рр. Л. Глібов був у центрі 
уваги літературної громадськості. Він про-
довжував працювати над новими творами. 
У 60–90-х рр. написав нові байки, фель-
єтони, п’єси, створив чудові ліричні пісні. 
Вірші "Журба", "Вечір", "Пісня" ("Ска-
жіть мені правду, добрії люди"), "Пісня" 
("Летить голуб понад морем") стали народ-
ними піснями. У своїх творах поет по-
рушував гострі соціальні проблеми. Його 
байки "Лев на облаві", "Танці", "Жаби" 
були спрямовані проти утисків людини 
праці, проти розтлінної моралі експлуа-
таторів. А в байках "Муха і Бджола", 
"Бджола і Мухи", "Собака і Кінь" та ін-
ших поет піднімає на вищий щабель прос-
того трудівника, з повагою висловлюється 
про його працю. 

У 1881 р. Л. Глібов брав участь у 
міру своїх можливостей у різних громад-
ських заходах. Так, коли у 1880 р. відзна-
чали 60-річчя Ніжинської вищої школи, 
поет приїхав до Ніжина  і на святковому 
вечорі прочитав свої вірші "Господа 
студенты старые" і "Альма матер бла-
годатная". 

Л. Глібов збирав кошти на відкриття 
пам’ятника М. Гоголю у Ніжині. Він орга-
нізовував виставку картин відомих худож-
ників. Тоді подали свої роботи М. М. Гe, 
B. B. Верещагін, C. I. Васильківський. Із 
особистих галерей надіслали картини 
поміщики-меценати В. В. Тарновський із 
Качанівки і Г. П. Галаган із Сокиринців. 

4 вересня 1881 p. відбулося відкрит-
тя пам’ятника. 6 вересня на обіді в Ні-
жинському історико-філологічному інсти-
туті Л. Глібов виголосив тост: 

 
Был Гоголь с нами много лет,  
И ныне Гоголь перед  нами.  

Л. Глібов
 

Обкладинка третього видання 
байок Л. Глібова. 1882 
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Ему почет, ему привет  
Достойным делом и речами.  
И видит ныне дух его.  
Куда стремится Русь родная.  
Так оценившая его,  – 
И старая, и молодая!  
Зарею новых, лучших лет  
Да озарится наша сфера! 
 
Помер Л. Глібов 10 листопада 1893 р. і похований у Чернігові.  
Значну роль в об’єднанні літературних сил на Чернігівщині в 

50–60-х рр. відіграла газета "Черниговские губернские ведомости", з 
якою у 1855–1859 рр. підтримували тісні зв’язки О. Лазаревський, 
П. Єфименко, С. Ніс, Л. Глібов та ін. 

Із 1854 р. редактором неофіційної частини газети "Черниговские 
губернские ведомости" був Олександр Васильович Шишацький-Ілліч 
(1828–18.ІІ.1859), поет, фольклорист. Народився він у селі Краси-
лівка, але через деякий час його батька-священика перевели до села 
Олишівка, де й минули його дитячі роки. Закінчивши духовну 
школу, а потім семінарію, О. Шишацький-Ілліч не пішов шляхом 
батька, а почав працювати в Чернігівській губернській управі писа-
рем. Ще під час навчання на канікулах робив записи фольклорних та 
етнографічних матеріалів. У результаті цієї роботи у 1854 р. була 
надрукована в газеті, а потім вийшла окремим виданням книга 
"Местечко Олишевка (Козелецкого уезда Черниговской губернии) в 
историческом и этнографическом отношении" [32]. 

Торкаючись історії свого рідного села, дослідник вивчив офіційні 
джерела, архівні матеріали, відомості про різноманітні заняття селян 
та козаків. Але найбільшою цінністю є перекази, історичні пісні, 
зокрема пісні про свавілля татар ("Згвалтовали лиху чутку"), про 
мужню боротьбу з польськими загарбниками та смерть народного 
месника козака Данила Нечая ("Не вспів та Нечай козак щуки-риби 
з’їсти") та інші фольклорні джерела. "Ці та інші подані перекази я 
записав із уст сповідників слово в слово", – зазначав О. Шишацький-
Ілліч [33]. Праця була високо оцінена сучасниками, бо нею він 
започаткував дослідження, які не втратили свого значення і нині. 

Саме в цей час О. Шишацький-Ілліч познайомився з П. Кулі-
шем, В. Білозерським, О. Лазаревським, Ф. Бодянським, С. Носом, 
М. Маркевичем та ін. З деякими він мав дружні стосунки. Багато 
записаних ним дум, пісень, приказок надсилав П. Кулішу та А. Мет-
линському. Також він видав і окремими виданнями в Чернігові 
"О памятниках местной народности" (1855), "Сборник малорусских 
пословиц и поговорок" (1857), хоч тут зустрічаються не тільки оригі-
нальні твори, а й підробки. 

О. Шишацький-Ілліч писав також оригінальні поетичні твори, 
для яких були характерні риси народних пісень. Деякі вірші й опові-
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дання "Лубок" (1852), приказку "Шкідливий цап" (1853) він надру-
кував у "Черниговских губернских ведомостях". 

Писати вірші він почав ще в семінарії. У 1856 р. О. Шиша-
цький-Ілліч підготував поетичний збірник "Українська квітка", а 
через рік видав другу його частину. Тут було надруковано 20 поезій та 
2 поеми: "Олеся" і "Юлиця, або Галя простоволоса". 

Леонід Глібов, отримавши ці книги з Чернігова в Чорному 
Острові, де працював у гімназії, 1 лютого 1858 р. писав О. Шишацько-
му-Іллічу: "Искренно благодарю Вас за Ваш милый подарок. Дві 
квітки, расцветшие в вашей душе, согретые поэтическим увлечением, 
доставили мне большое удовольствие. Ваши песни, ваши думки 
перенесли меня на своих крыльях, як того Ивася, на поля родные. 
Впечатление, произведенное в душе моей вашими стихотворениями, 
прежде всего породило мысль, что в сокровищнице поэзии вашей 
затаились такие перлы, которые скрывались не простительно... Из 
думок и песен мне чрезвычайно понравилась имеющая заглавие "До 
могил". С удовольствием прочел я также песню "Кажуть люди – я 
щаслива". Эта песня, кажется, ровесница моей: "Скажіть мені, добрі 
люди". Особенное наслаждение доставила мне ваша псальма "Юлыця, 
або Галя Простоволоса". Очень хороша семейная картина, довольно 
верно изображена вечерняя жизнь парубоцтва и дивоцтва. Нельзя не 
сочувствовать описанню семейной катастрофы. Но, выше всех красот 
поэмы – это описание ночи во время свидания Василия с Галей. Как 
хорош  этот момент ночи: 

 
Ще раз сходить місяць ясний,  
Степи задрімали, 
Задумались ті могили,  
Що в полі стояли; 
 
Дві тополі, при дорозі  
Листом шамотіли,  
Та дві пташки серед неба  
Стиха пролетіли!.. [33а]. 

 
О. Шишацький-Ілліч писав свої ліричні твори в традиціях, які 

склалися в 40-х рр. XIX ст. і помітні в творчості А. Метлинського, 
М. Костомарова, В. Забіли, П. Куліша, Т. Шевченка, Л. Глібова, 
Я. Щоголіва, М. Петренка та інших українських поетів цього часу. 
Поети-романтики розробляли мотиви, використовували образи, які 
були спільні для них. Як і інші поети-сучасники, О. Шишацький-
Ілліч розробляв тему сирітства ("Моя туга", "Тяжко в світі сиротині", 
"Думка"), самотності, знедоленості ("Пісня", "Що є на серці", "Доля", 
"Щира правда"). Вірші з цієї теми пройняті сумом, роздумами про 
безрадісне життя. "А я на цім світі, як та сирота", – пише поет. 
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"Тяжко в світі сиротині", бо "ні з ким мені порадитись ні з ким 
гомоніти". 

У цих елегійних віршах наштовхуємося на елементи таємни-
чості, які тісно переплітаються з образами місяця, темної ночі, ясних 
зірок тощо. 

Щоб мати уявлення про поетику творів О. Шишацького-Ілліча, 
наведемо уривок з досить великого вірша "Місяць": 

 
Як  засвітить  повний  місяць 
Ясно  над  горою, 
Щось  таке  чудне,  таємне 
Діється  зо  мною: 
Мовби  серце  хто  ворушить, 
В  небо  переносить, 
Душу  кличе,  дає  крила, 
Геть  од  землі  просить. 
Ось  і  вище  сплива  місяць, 
Притухають  зорі... 
Він  сам  собі,  як  той  човен 
Без  весла  у  морі; 
Ніхто  його  не  проводить, 
Ніхто  не  стріває. 
Світлий,  ясний,  але  йому 
Дружини  немає. 
Отак  і  я  на  світі 
Сам-один  бідую!.. 
Усякому  назначена 
Своя  путь-дорога: 
Птичка  літа,  рибка  плава, 
Вітерець  гне  лози... 
Кому  щастя – таки  щастя, 
А  сльози  –  так  сльози. 
Я  вже  знаю  свою  долю, 
Що  мені  припала, 
Вона  ж  мене,  як  мачуха, 
Змалку  сповивала, 
Годувала,  як  мачуха, 
На  лиху  годину, 
Та  й  прогнала:  "Іди  собі, 
Куди  хочеш,  сину!" 
Шукай  собі,  чого  хочеш, 
Хоч  і  вітра  в  полі, 
Усе  знайдеш,  кажу  тобі, 
Та  не  знайдеш  долі!.." 

 

Критики відзначають, що лірика смутку й туги, яка характерна 
для цього вірша, відповідає елегійним настроям не тільки україн-
ських поетів-романтиків, а й російських романтиків Козлова, Лєрмон-
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това, а також Гейне. "Це романтичне стильове нашарування пере-
мішане в Шишацького-Ілліча з іншою стильовою спрямованістю, що 
йде від Квітки-Основ’яненка, від його сентиментально-реалістичної 
повісті. Цей стиль глибоко вкорінюється в твори Шишацького, при-
чому переломлюється немовби крізь призму шевченкових зразків – 
"Наймички", "Катерини" тощо. Ця стильова течія щонайліпше вияв-
ляється в двох поемах Шишацького, видрукуваних в "Українській 
квітці" [34]. 

Іван Миронець, який досліджував збірники О. Шишацького-
Ілліча, вказує, що в образах Олесі й Галі (поема "Юлиця, або Галя 
Простоволоса") знаходимо спільні риси з героїнями повістей Квітки-
Основ’яненка: в описах портретів, одягу, авторській характеристиці, 
навіть у розробці самого сюжету. Але при цьому поет залишався 
самобутнім, хоч у творах О. Шишацького-Ілліча і спостерігалося 
стильове змішання. 

Не так просто було друкувати свої твори поету навіть у газеті, 
яку він редагував. Прикладом цього може бути уривок з вірша "Дві 
могили". В рукописі він звучав так: 

 
Чи є де так багатий край, 
Як наше руськеє Гетьманство, 
Щоб так і вшир, щоб так і вдаль  
Півсвіта цілого, мо, царство? 

 
У друкованому варіанті цей уривок звучав по-іншому: 
 

Чи є де в світі такий край.  
Як наше Руське Государство, 
Щоб так він цвів, неначе рай,  
Й на півсвіта мав він панство? 

 
На жаль, поет не зміг розкрити свій талант: сухоти не давали 

можливості нормально працювати. На 31 році життя поет помер, 
залишивши по собі добру пам’ять. 

Літературна діяльність О. Шишацького-Ілліча передувала періо-
ду активної творчої праці Л. Глібова чернігівського періоду і розвива-
лась у контексті традицій романтично-сентиментального спрямування 
в українській літературі. 

О. Шишацький-Ілліч, Л. Глібов, С. Ніс, П. Кузьменко в  
50–60-х рр. активізували літературне життя в Чернігові, сприяли його 
зв’язкам із загальними процесами, які відбувалися в літературі 
України цього часу. 

Активним збирачем і пропагандистом фольклору був Степан 
Данилович Ніс (26.IV(8.V).1829–28.XII.1900(10.І.1901)). Свої матері-
али він друкував у "Черниговских губернских ведомостях", "Черни-
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говском листке", а також у збірниках А. Л. Метлинського та 
П. П. Чужбинського. 

Родом Степан Ніс був із села Понори (нині Талалаївський р-н) із 
родини нащадків сотенного старшини. У 1854 р. він закінчив 
медичний факультет Київського університету. Деякий час працював 

військовим лікарем у Таганрозі, а потім у 
Чернігові. Захоплювався народною медици-
ною, опублікував про це декілька своїх 
розвідок: "Про хвороби та як їм запомогти", 
"У всякого народа своя природа" та ін. 

Степан Ніс дуже любив фольклор, 
етнографію, зібрав чимало приказок, при-
слів’їв, народних пісень, гарно їх співав, 
знав багато мелодій, майстерно грав на 
бандурі та скрипці. Брав участь у драматич-
ному гуртку "Товариство кохаючих рідну 
мову". Особливо запам’ятався він у виставі 
"Наталка Полтавка", виконуючи роль 
Миколи. З великим почуттям С. Ніс співав 
пісню "Гомін, гомін по діброві". Саме цим 
він привернув до себе увагу. Як свідчать 
сучасники, у нього виник намір "опрости-
тися", щоб наблизитися до народу. Тому він 
почав носити простий український одяг. 

Писав С. Ніс й оригінальні літературні 
твори з життя селян та козаків. Відомі його оповідання "Хуртовина", 
"Шворин рід", "Про Конотіп", "Запорожець Абиух" та інші, що 
ґрунтувалися на народних переказах і життєвих ситуаціях людей, 
яких гарно знав. 

Степан Ніс був людиною прогресивних поглядів, а тому швидко 
увійшов у коло представників "Громади". Часто вони збиралися у 
його будинку на Богоявленській вулиці, що мав назву "Курінь", щоб 
вирішити важливі програмні питання. 

Постійно відвідували "Курінь" Л. Глібов, П. Куліш, В. Білозер-
ський, О. Лазаревський та ін. Вони розповсюджували українські 
книжки, портрети українських письменників, збирали фольклор, ко-
лекціонували різні речі української старовини, влаштовували вистави, 
носили український одяг. В усьому цьому активну участь брав і 
Степан Ніс. Ця діяльність викликала невдоволення чернігівського 
губернатора і третього відділення, які розглядали діяльність "грома-
дівців" як вияв "малороссийских тенденций". Тим, хто одягав свитку, 
губернатор давав "негласну прочуханку". "Громада" на основі "Куре-
ня" С. Носа діяла до 1863 р., коли приїхав народоволець Іван 
Андрійович Андрущенко, який зупинявся у С. Носа, залишав у нього 
свої речі. Серед них була валіза з революційною літературою "Землі і 
волі", зокрема 110 примірників брошури М. Огарьова "Что нужно 

С. Ніс 
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народу", 5 примірників відозви "Свобода № 1", 30 примірників 
відозви до селян, 214 примірників "Колокола" 1858–1861 рр., 
31 примірник брошури "Под суд", книги О. Герцена "С того берега". 

У зв’язку з тим, що квартира С. Носа виявилася місцем збере-
ження революційних відозв "Землі і волі", а також через те, що під 
час жандармського обшуку господар, "ошаленівши", вдарив поліцмей-
стера Ляшенка бандурою, він був заарештований і засуджений. 

Степана Носа вислали на поселення в село Бєлозерське Новго-
родської губернії на 10 років. Після закінчення терміну у 1872 р. він 
виїхав до Болгарії, де прожив майже до кін. 70-х рр., допомагаючи 
своїм братам-слов’янам у боротьбі проти турків. Але весь цей час він 
прагнув повернутися на Чернігівщину разом із дружиною та двома 
синами. А. І. Ханенко допоміг йому влаштуватися на казенне місце 
лікаря в містечку Городня, що на Чернігівщині. Тут він сумлінно 
виконував свої обов’язки, боровся проти епідемій, займався трепана-
цією мертвих, обслуговував базари, в’язниці, призовні комісії, отри-
муючи за все це 16 крб 66 коп на місяць. Десь за два роки до смерті 
був вражений нервовим ударом і вже не видужав. 29 грудня 1900 р. 
за старим стилем він помер у Городні, де й був похований [35]. 

Після смерті залишив десятки зошитів із записами фольклорних 
матеріалів із поясненнями. В одному з листів від 18 вересня 1897 р. 
до О. Лазаревського С. Ніс писав: "34 твори в різних видах літератури 
(по нашому) вже переписаних мною лежать і немає кому підняти їх до 
друку... Куліш і Білозерський читали, відгукувалися з 
похвалою" [36]. 

Деякі твори С. Носа були надруковані в журналі "Основа", інші 
так і залишились у рукописах. Особливий інтерес становить історико-
психологічна повість "Данько Грабина (з Канальського року 1723)", у 
якій розповідається про те, як "топила імперія вільний козацький дух 
у гнилих болотах Петербурга". Чи не вперше тут сказано про різню, 
яку влаштував Меншиков у Батурині, про те, як козацька старшина 
за чварами забула про долю України, залишила простий народ, який 
використовували на "канальській" роботі при будівництві Петербур-
га", як завелась "ізмена", як повелось чванствопанування, як брат 
брата став у неволю горнути да волю батьківщини на ласий кусок на 
бригадирство мінять, – пише С. Ніс, – то й дожили до свого остан-
нього часу". Ці гнівні слова з повісті нагадують нам не тільки про 
далеке минуле.  

Слід тут назвати і щоденникові нотатки С. Носа, які він робив на 
засланні. Він їх називав "іскринками", "мріями й сновидіннями", 
"краплинками мого бігучого життя". В них відбилось усе те, що 
спливало в пам’яті і збуджувалось в реальності, викликане певними 
настроями, спогадами, асоціаціями. 

Вражає мова усіх творів. Вона наближена до народної, селян-
ської. Але при цьому не втратилися її багатство, гнучкість, соко-
витість.  
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У коло діячів культури Чернігівщини 50–60-х рр. входив і 
письменник Петро Семенович Кузьменко (1831–1874), який наро-
дився в містечку Понорниця Кролевецького повіту (нині Коропський 
р-н). У 1859 р. закінчив Чернігівську духовну семінарію. Деякий час 
служив дяком, а потім – учителем у народній школі Понорниці. 
Збирав і записував фольклор, обрядові сценки, друкувався у "Черни-
говских губернских ведомостях". 

Літературну діяльність розпочав у 1861 р. Свої твори друкував у 
"Черниговском листке", а також альманасі "Хата", журналі "Основа". 
Він написав романтичні вірші "Журба", "Три дороги", "Кохання" та 
ін., у яких говорить про нерозділені почуття, нездійснені мрії, а 
також оповідання "Не так здалося, да так склалося". Поезія "Сердень-
ко, бабусю, чи правда, що кажуть" стала народною піснею. 

Помер на колишньому хуторі Потітківський на території сучас-
ного Коропського району [37]. 

Кореспондентом "Черниговского листка" 
був також Митрофан Миколайович Алексан-
дрович (Олександрович) (літ. псевдонім – 
Митро Олелькович) (1837–1881). Родом він 
був із Остерського повіту, с. Калита. По діду і 
бабі Митрофан був онуком київського козаць-
кого полковника Антона Танського і славно-
звісного Семена Палія. Таким чином, він 
представляв відомий козацький рід [27]. Бать-
ко, Микола Антонович, служив підполков-
ником, а тому і своєму сину він вирішив дати 
військову освіту. У 1851 р. його направили до 
Петербурзького військового училища, після 
закінчення якого у 1855 р. Митрофан Мико-
лайович вступив до Миколаївської інженерної 
академії, де навчався до 1857 р., отримавши 
звання офіцера-інженера. 

Як зазначають дослідники, М. Алексан-
дрович під час навчання цікавився літератур-
ним та соціально-історичним процесами, зо-
крема історією Французької революції, читав 
твори російської, польської і французької 

літератури. Проживаючи в Петербурзі, він познайомився з видавцями 
журналу "Основа". Після закінчення навчання М. Александровича 
направили на службу у 5-й саперний батальйон, який був розкварти-
рований спочатку у Каневі (1857–1858), а потім в Острі (1859–1860). 
Це дало йому можливість займатися історією України і збиранням та 
вивченням фольклору. В одному із творів він писав: "Повернувшись 
після семилітньої відсутності на батьківщині, я всією душею бажав 
познайомитися з її історією, мовою та побутом. Більше за інше мене 
цікавили історичні пісні і перекази…" [28].  

М. Александрович  
та І. Андрущенко 
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У травні 1860 р. М. Александрович подав у відставку, зазна-
чивши в рапорті про складні домашні обставини. Оселившись у 
батьківській садибі в с. Калита, він почав займатися вивченням істо-
рії, фольклору та етнографії. Першою його значною працею були 
дорожні нотатки "Из Канева в Чигирин и обратно", опубліковані в 
"Черниговских губернских ведомостях" (1860, № 30–34). В основу 
цього твору були покладені враження від поїздки, здійсненої навесні 
1858 р. Він відвідав тоді чимало історичних містечок, зокрема Межи-
річчя, Черкаси, Суботів, Смілу, Городище, записав кілька переказів, 
історичних пісень. М. Александрович не лише пропонував читачам ці 
тексти, а й коментував їх, виявляючи прекрасні знання з історії та 
фольклору. 

У "Черниговских губернских ведомостях" у рубриці "Памятники 
украинской народной словесности" були також опубліковані обробки 
козацьких сюжетів "Про городянку та бублики" (№ 28), "Семилітка" 
(№ 35). Вони сприймалися в контексті опублікованих тут фольклор-
них творів П. Кузьменка, І. Дорошенка, О. Тищинського, П. Єфимен-
ка та інших поціновувачів усної народної творчості. 

Протягом 1861–1862 рр. М. Александрович під псевдонімом 
Митро Олелькович опублікував у журналі "Основа" декілька творів, 
зокрема: "П’яниця", "Три пани", "Антін Михайлович Танський", 
"Проскурка", "Пожежа", а також два нариси – "Жидівська дяка" та 
"Дещо про жидів". Деякі твори – це данина фольклорним традиціям 
літератури 50–60-х рр. Але М. Александрович іде далі. Він поглиблює 
соціальну тематику, виступає як майстер зображення психологічного 
стану представників простого народу. Автор не залишає зло безкар-
ним, навіть якщо воно здійснене представниками його роду. М. Алек-
сандрович виступає поборником справедливості, засуджує все 
негативне, що породжується протистоянням простого люду і панства. 
Твори мають антикріпосницьке спрямування. Саме ця спрямованість 
творів, а також правдивий реалістичний показ життя викликали 
позитивну оцінку критики та читачів. Утвердженню народного харак-
теру творчості сприяла і мова творів письменника. І. Франко у перед-
мові до збірника творів М. Александровича писав: "Мова його чиста, 
стиль простий і ясний, як кришталь, далекий від усякої манірності та 
сентиментальності" [29].  

Звільнившись від військової служби, М. Александрович у по-
дальшому служив мировим посередником у Мінській губернії, а потім 
працював у межовій комісії в Острі, був обраний головою Остерського 
земства. 

Під час роботи в межовій комісії в Острі з М. Александровичем 
познайомився народоволець Іван Андрущенко. Збереглася світлина 
1861 або 1862 р., на якій сфотографовані обоє: М. Александрович у 
формі офіцера, а І. Андрущенко – у шароварах та накинутій на плечі 
свитці. Очевидно, останній і мав розмову про співробітництво пись-
менника з "Черниговским листком" Л. Глібова, бо, як свідчить лист 
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І. Андрущенка до байкаря, він надіслав йому статтю і вірш 
М. Александровича. Їх отримання Л. Глібов підтвердив у листі-відпо-
віді: "Стихи и статья Александровича получены" (т. 2, с. 356). Стаття 
"Заметка о г. Остре (По поводу статьи "Остер", напечатанной в 
"Киевском курьере")" і невеличке повідомлення в рубриці "Новости, 
вести и слухи" були надруковані у 1862 р. (№ 13, с. 97, 102–103). Про 
вірш відомості не збереглися. 

Чому не активізувалося співробітництво М. Александровича з 
"Черниговским листком" і Л. Глібовим, важко сказати, але те, що 
байкар читав твори письменника, опубліковані в "Основі", то це факт, 
бо журнал систематично приходив до Чернігова. 

Відомо, що М. Александрович був знайомий з деякими чернігів-
цями. Очевидно, через І. Андрущенка він познайомився і зі Степаном 
Носом. Дослідник В. І. Дудко розшукав у Московському архіві лист-
відповідь М. Александровича до С. Носа від 11 (23) липня 1861 р., у 
якому просить вставити в текст його комедії пісню: "Де зоставлено 
місце для пісні, там і зоставите, коли будете переписувати, через те, 
що тієї пісні в мене теперечки нема, а у Чернігові знайдемо, або до 
того часу пришліть мені Губ(ернские) Вед(омости), там вона є, тільки 
я упишу не той варіант, а так, як чув від Білозерського" [30].  

У др. пол. XIX ст. літературне життя на Чернігівщині було 
пов’язане не лише із самим губернським містом, а й деякими іншими 
осередками  культури. 

У Ніжині у 1875 р. на базі Юридичного ліцею був відкритий 
Історико-філологічний інститут кн. Безбородька. І хоча навчальний 
заклад мав гуманітарний характер, він не став базою для формування 
письменників. У ньому переважало наукове спрямування. Саме тут 
формується відома далеко за межами України ніжинська філологічна 
школа, з якою пов’язані імена видатних учених-філологів, академіків 
та членів-кореспондентів Академії наук М. О. Лавровського, П. В. Нікі-
тіна, М. Н. Сперанського, Р. Ф. Брандта, А. С. Будиловича, Г. А. Ільїн-
ського, В. І. Рєзанова, професорів М. І. Соколова, І. І. Іванова, 
В. В. Качановського та ін. Їх праці, надруковані в "Известиях 
Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине", 
"Вестнике славянства", "Сборнике Историко-филологического обще-
ства", які видавалися в інституті, розходилися по багатьох країнах 
світу, доходили навіть до далекої Америки [38]. 

Саме в Ніжині переважна більшість вищеназваних викладачів 
сформувалися як відомі вчені, тут захистили магістерські і докторські 
дисертації, визначили напрями своїх наукових пошуків. Праці ніжин-
ців відзначались академічними преміями. 

Ніжинська дореволюційна філологічна школа мала великий 
вплив на ґрунтовну підготовку молодих учених-славістів. Із порівняно 
невеликої кількості випускників (за 43 роки було випущено 632 
особи) відзначилися своїми науковими працями близько 70 вихован-
ців інституту. Серед них визначні філологи: основоположник 
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білорусознавства академік Є. Ф. Карський, учений-славіст, академік 
М. С. Державін, учений-фольклорист В. В. Данилов, члени-кореспон-
денти Академії наук В. І. Рєзанов та І. М. Кириченко, відомі україн-
ські і російські літературознавці професори Р. М. Волков, П. К. Во-
линський та багато інших. 

Серед тих, хто займався літературною 
творчістю, слід назвати відомого вченого 
професора Романа Федоровича Брандта 
(4(16).ХІІ.1853–2.ІІІ.1920), який знав 
20 мов, мав творчі здібності, тому перекла-
дав російською мовою твори болгарських, 
чеських, словацьких, польських, серб-
ських, словенських письменників, а та-
 кож"Сонети" В. Шекспіра та "Лузиады" 
Л. Камоенса. 

Р. Брандт писав оригінальні байки, а 
також займався їх перекладами. Вийшли 
його збірники "Басни переводные, подра-
жательные и оригинальные" (М., 1899), 
"Басни (свои, перепевы и переводы 2-й 
ряд)" (М., 1910). Байки Р. Брандта мали 
свою специфічну особливість: вони були 
без моралістичної кінцівки. Професор 
М. Сперанський так оцінював творчу ді-
яльність поета: "Як у перекладах, так і у самостійних віршах поет 
Брандт залишався філологом, який дуже уважно, часто майстерно і 
своєрідно розробляв форму, намагався вводити нове у ці формальні 
особливості російської літературної мови, але якщо й не завжди 
вдало, то кожного разу оригінально: і тут проявлявся любитель 
дотепів та "новинок", а це визначало його і як вченого". 

У 1865–1867 рр. у м. Прилуки у повітовому казначействі служив 
діловодом Панас Якович Рудченко – Панас 
Мирний (1(13).V.1849–28.І.1920). Саме тут 
він і розпочав свою літературну діяльність. 
Написав вірші "Ну що з того, що шіст-
надцять мені вже минуло" (1865) та ін. 
Збирав сам і допомагав збирати брату 
І. Я. Рудченку українські народні казки та 
чумацькі пісні, які пізніше вийшли двома 
збірками. Уважно вивчав життя чиновни-
ків, селян. Свої спостереження він викорис-
тав потім у своїх творах. 5 березня 1870 р. 
Панас Мирний занотував у своєму "Щоден-
нику": "Пригадалась моя служба і в Гадя-
чому, і в Прилуках... Невесело, і як неве-
село зробилось на душі, – наче камінь хто 

Р. Брандт
 

Панас Мирний 
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звалив на хилі груди. Задумався я над життям свого брата чиновника. 
Непривітне воно само по собі, – те сидіння з дня у день над столом, те 
брязкання на щотах, те составленія усяких сведеній та відомостів, 
само тоді уїдається у серце, а коли ж нема хіті того робить, коли 
робиш ради куска хліба, – о, яке невеселе і тяжке таке життя!" 

Те, що Панас Мирний бачив і пережив у Прилуках, він викорис-
тав у своєму романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" та інших 
творах. 

Значним літературним гніздом в 70– 
90-х рр. XIX ст. був хутір Мотронівка (поруч 
із селом Оленівка Борзнянського р-ну), де 
жили Пантелеймон Олександрович Куліш 
(26.VІІ(7.VІІІ).1819–2(14).ІІ.1897) та Ганна 
Барвінок (Олександра Михайлівна Куліш) 
(23.ІV(5.V).1828–23.VІ(6.VІІ).1911). Це була 
садиба сім’ї Білозерських, до якої належала 
й Олександра Михайлівна. Тут вона народи-
лася і тут в січні 1847 р. побралася з 
П. Кулішем. Зіграли весілля, на якому боя-
рином був Тарас Шевченко. Брат молодої 
Михайло Білозерський, через якого П. Ку-
ліш і познайомився з Олександрою Михай-
лівною, згадував: "Мою матір особливо 
чарував Шевченко своїм співом... Ось його 
найулюбленіші тоді пісні: 1) "Ой, зійди, 
зійди, ти зіронько та вечірняя"; 2) "У Києві 
на риночку п’ють чумаки горілочку..."; 
3) "Ой, горе, горе, який я вдався, брів через 
річеньку та й не вмивався...";  4) "Де ж ти, 
доню, барилася? – На мельника дивилася, 
дивилася..." 

Цих пісень він навчив і моїх сестер, і мати, бувало, сердиться на 
нього за останню, вважаючи її непристойною" [39]. 

Згадував про цей епізод і Т. Шевченко. Пізніше він зробив запис 
про цей випадок у своєму "Щоденнику". 

1847 р. був роком, коли поета і його друзів – П. Куліша, 
В. Білозерського та інших – заарештували за участь у Кирило-Мефо-
діївському братстві. У П. Куліша з Т. Шевченком пізніше були досить 
складні стосунки, але Пантелеймон Олександрович цінував поета. 
Третю частину своєї поезії "Три сльози дівочі" він присвятив Т. Шев-
ченку. 

У Мотронівці подружжя Кулішів бувало і в 50–60-х рр. Але це 
були короткі відвідини. І лише з 1883 р. в останній період свого 
життя, уже відомим у літературі, автором багатьох романів, поетич-
них збірок, історичних наукових досліджень тощо, Пантелеймон 
Куліш оселяється на постійне мешкання у Мотронівці.  

П. Куліш та Ганна Барвінок 
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Життя на хуторі сприяло поглибленню його роздумів про пере-
ваги патріархально-хуторського життя над міським, де людина може 
безпосередньо спілкуватися з природою ("Хуторськая философия и 
удаленная от света поэзия" (1879) та ін.). Хоча сама дійсність, 
ставлення царського уряду до України, її культури вплинули і на 
зміну поглядів П. Куліша ("Зазивний лист до української інтеліген-
ції" (1882)). Письменник виступив проти насильницької політики 
царизму відносно української мови, культури. Він переглядає і свої 
погляди на стосунки  українців з поляками ("Крашанка русинам і 
полякам на Великдень 1882 року" тощо). Проте в цей час П. Куліш  
іноді припускався помилок в індивідуальних трактуваннях окремих 
історичних явищ, зокрема в оцінці козаків, поляків тощо. 

На час проживання у Мотронівці припадає його робота над 
поетичним збірником "Дзвін" (1893), який продовжив проблематику 
"Хуторської поезії". І. Франко писав про останні: "Від часів Шевченка 
поезія українська не промовляла такою чудовою, енергічною мовою, 
яку отце на старості літ віднайшов Куліш" [40]. А поет і критик 
М. Зеров пізніше назвав другу частину збірки "однією з вершин 
української лірики взагалі" [41]. І це не випадково, бо в цьому збір-
нику П. Куліш часто порушував проблему поета-творця, незалежного 
від влади, натовпу, поборника істини, а також 
інші соціальні питання. 

На хуторі П. Куліш написав також ліро-
епічні поеми "Магомет і Хадиза" (1883), "Мару-
ся Богуславка (1620)" (вид. 1899), друга час-
тина останньої згоріла під час пожежі в Мотро-
нівці 1885 р., "Адам і Єва", "Нагай", "Куліш у 
пеклі", "Грицько Сковорода" (90-ті рр.) та ін. 
Були створені й деякі п’єси. У цей час він 
багато перекладає творів О. Пушкіна, А. Міцке-
вича, Г. Гейне, Дж. Байрона, а також У. Шекс-
піра. Серед перекладених п’єс останнього 
"Король Лір", "Ромео і Джульєтта", "Багато 
галасу знечів’я", "Гамлет", "Макбет" та ін. 

Особливо багато він приділяв уваги пере-
кладу Святого Письма українською мовою. На 
це пішли майже всі останні роки письменника. 

Спадщина П. Куліша сприймалася сучас-
никами як основа розвитку української літе-
ратури на новому етапі. "Я чула, – писала 
П. Кулішу в 1890 р. Марія Вовк-Карачевська, – 
як Ви казали, що переконані в будущині нашої особистості, 
самостійної української літератури, зовсім окремої від російської. 

"Отечество собі грунтуйте в ріднім слові, воно одно від пагуби 
втече" – ось що завіщаєте Ви молодим українським силам і тим 
самим показуєте, що треба працювати на користь рідному краю його 
літератури" [42]. 

П. Куліш
 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 256 

Велику роль у житті П. Куліша відігравала його дружина 
Олександра Михайлівна, відома в літературі як Ганна Барвінок. 
Вона була його помічницею, вірним другом і порадницею, добре 
розуміла, яке значення мала його творчість для української літе-
ратури, бо "дуже доволі за сі роки виявила життя Куліша, не яко 
дружина, а яко і Українка, трепечучи за своє слово, і збирала його, 
як перлинки по полю і тим часом, оберігаючи спокій своєї дру-
жини, щоб вона більше, глибше риси зоставила на своїй ріллі для 
полегкості орати молодим силам" [43]. 

Олександра Михайлівна оберігала П. Куліша, турбувалася про 
створення йому спрятливих умов для праці, хвилювалася, що він не 
шкодує себе. У своїх "Спогадах" вона писала: "... Я знаю, як серце 
його слабло од сидні за Біблією, і лікар констатирував, що сидня 
ізогнувшись йому гибельна. Да хіба ж і можна здержати такого 
чоловіка, що для Святого діла і обідать не згадає... 

Сам працює, а моє серце, мов у горобця, – оте все почуваю, пере-
живаю, стоячи в другій хаті, і дивуючись, чаруючись тією силою 
змоги величавої, в такому тілі немощному, а духом великий моєї 
держави... 

Він любив її, Україну, більш самого себе. 
І Бог же нам і допоміг всі неправди вкупі нести і якомога на 

всякім кроці дбати тілько про Україну, нищивши себе морально і 
матеріально, забути і про тепло, і про холод-голод, знущання... 

Мета наша: служити Богові і Україні" [44]. 
Після смерті  П. Куліша Олександра Михайлівна робила все, 

щоб увіковічити пам’ять "своєї дружини", видати його твори, збе-
регти все, що стосувалося його життя й творчості. 

 
ЖІНОЧІ ЛІТЕРАТУРНІ ПОСТАТІ  

ЧЕНІГІВЩИНИ 

 
Ганна Барвінок (О. М. Білозерська-Куліш) перші свої літератур-

ні твори надрукувала у 1858 р. в альманасі "Хата" та журналі 
"Основа". Перебуваючи більше п’ятдесяти років у літературному 
житті, вона як дружина, а потім і як відома письменниця після його 
смерті у 1897 р. була свідком та активним учасником громадсько-
літературного  життя, складного і неповторного. Вона спілкувалася з 
багатьма відомими представниками української та російської куль-
тури, в тому числі з Т. Шевченком, Марком Вовчком, В. Забілою, 
М. Костомаровим, І. Тургенєвим, Л. Жемчужниковим, О. Вересаєм, 
М. Лазаревським, І. Пулюєм, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою, 
М. Лисенком, І. Шрагом, В. Тарновським, Б. Грінченком, М. Коцю-
бинським та багатьма іншими. До цього списку варто додати імена її 
близьких: братів Михайла та Василя Білозерських, племінниць, онук, 
хрещениць-письменниць Надію Кибальчич, відому в літературі як 
Наталка Полтавка, Любов Яновську та ін. 
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Писала Ганна Барвінок переважно опові-
дання, в яких своєрідно, психологічно тонко 
розкривала тяжку безрадісну долю селянки, 
яка жила надією, що і в її сповненому драма-
тизму житті засвітиться вогник радості й 
щастя. Перечитуючи її невеликі за розміром 
твори, відчуваєш, із яким співчуттям ставилася 
письменниця до долі простої жінки, як боляче 
їй було за тих, хто не по любові з волі батька 
виходив заміж ("Батькова помилка"), був при-
речений на вічне бідування з чоловіком-п’яни-
цею ("Жіноче бідування") або жив у постійному 
сімейному стресі ("Хатнє лихо"). 

Ганна Барвінок згадувала про свої перші 
кроки в літературі: "Живши уже в Петербурзі, 
я взялась знов за перо. Я мала доволі у себе 
матеріалу, накопившегося за якийсь час. Я 
була самостійна і своєрідна письменниця. Іще і 
нечувала, що і жіноцтво пише. А хтось з наших 
ворогів уже в "энциклопедический лексикон" 
заніс брехню, що Ганна Барвінок, глядя на Вовчка, і собі. А я раніше 
трьома роками од її уже писала, її чоловік в Орлі познайомився з нею, 
як був у 1847 році після арестування туди посланий. Да й не моя тема 
зовсім. Хоча деякі оповідання Марка Вовчка мені дуже подо-
бались" [45]. 

Ганна Барвінок належала до етнографічно-побутової школи в 
українській літературі. В її творах з фотографічною точністю від-
творювалося життя селян, їх побут, звичаї, мова. В її оповіданнях 
надзвичайно тонко передана психологія селян. Про це свідчать опові-
дання "Не було змалку, не буде й доостанку", "Перемогла", "Ру-
салка", "Лихо не без добра", "В осені – літо", "Вірна пара", "Квітка з 
сльозами, сльози з квітками". Професор С. Єфремов назвав Ганну 
Барвінок "поетом горя і бідування жіночого" [46]. 

Особливо вражала читачів мова письменниці, назичена при-
слів’ями та приказками, народними висловами, піснями. В мові своїх 
творів Ганна Барвінок використовувала чернігівські та полтавські 
говірки. 

Б. Грінченко, перечитуючи її оповідання, писав: "А я сьогодні Ваші 
оповідання перечитую. Перечитав уже кілька (не всі ще). "В осені – літо", 
"Лихо не без добра", "Не було змалку", "Хатнє лихо" – се справжні 
перли. Ви – щирий поет горя жіночого. Друкуйте швидше їх одним 
томиком, вельми добрий подарунок буде нашому письменству" [47]. 

Б. Грінченко береться за підготовку і видання збірки оповідань 
Ганни Барвінок. 23 грудня 1900 р. він сповіщає письменницю: "Ваші 
оповідання всі поперечитую і впорядкую – як здолію до друку... 
Силкуватимусь зробити се якомога швидше, да і самому хочеться, 

Ганна Барвінок
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щоб книги Ганни Барвінок швидше побачили добрі люди. Але не 
ремствуйте, коли може трохи не так швидко зроблю як і хотілось би... 
Роботу сю робитиму залюбки, шануючи й люблячи автора!" [48]. 

Восени 1902 р. у Києві за редакцією Б. Грінченка виходить 
книга Ганни Барвінок "Оповідання з народних уст". Збірник тепло 
зустріли читачі та літературна громадськість. 

Ось деякі з них: "Се тепер читаю Ваші оповідання. І скільки к то 
Ви зібрали народної поезії у цю скорбовню. Інше так кілька раз пере-
читую, то се була пісня..." (Н. К. Кибальчич). 

"Оповідання Ганни Барвінок "З народних уст" ціни своєї не 
згублять, бо гарні. Напишіть ще з "Народних уст". Ваше ім’я уже 
увійшло в славу" (М. Лободовський). 

"... що-небудь порозпитайте у бабів і напишіть... Щоб мову 
полтавську ще Ви нам показали, як показана в оповіданнях Ваших 
чернігівська" [49]. 

Після смерті П. Куліша Олександра Михайлівна дуже багато сил 
віддала популяризації та виданню творів "своєї дружини", увіковічен-
ню його пам’яті. Вона проводить відносно цього активне листування. 
Письменниця менше за все турбувалася про свою творчу спадщину. Її 
хвилювало те, щоб твори П. Куліша дійшли до читача, були видані 
рукописи. Особливо її турбувала майбутня доля Біблії, перекладеної 
П. Кулішем українською мовою. Вона навіть продала садибу в 
Мотронівці, в якій все нагадувало про "любу дружину", і використала 
кошти на видання творів П. Куліша. 

Важко відокремити життєву долю Ганни Барвінок від долі 
Пантелеймона Куліша. Під час їх життя П. Куліш наполегливо пра-
цював, а Олександра Михайлівна робила все, щоб створити йому 
умови для цього, хоча і важко це було зробити, бо особливих статків 
не було. Багато біди принесла пожежа, під час якої згоріла бібліотека. 

Тяжко переживала О. Куліш смерть свого чоловіка, але свій біль 
вона зменшувала турботами про його спадщину. Саме на цьому 
ґрунтувався зв’язок Ганни Барвінок з літераторами Чернігівщини та 
України. В Мотронівці бувало не так багато людей, але листування 
Олександри Михайлівни було дуже інтенсивним. Це пов’язано не 
тільки з виданням творів П. Куліша, а й увіковіченням його пам’яті, 
створенням музею письменника в Кунашівці у 1907 р. у маєтку 
М. Кочубея. Один із їх сучасників писав Олександрі Михайлівні 
27 липня 1907 р. в село Заріг, де вона тимчасово жила у своєї сестри: 
"Великий жаль мене бере, що я не можу почтить пам’ять на могильці 
великого і незабутнього нашого учителя українця Пантелеймона 
Олександровича Куліша, в день його Ангела, як се привик було я 
робить за останні роки... Хоча я далеко від Вас тепер, но думкою я з 
Вами. 27.07. – на могильці кладу вінок, слухаю панахидную одправу, 
чую пахощі ладану і щиро-щиро вітаюся до Вас, цілую Ваші руки і 
благаю об однім: бережіть здоров’я своє, любая і дорогая Олександра 
Михайлівна! Бережіть його поки перейде се трудне лихоліття, таки 
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настане спокій у нашій державі. Тоді ж я міцно вірю, що слава Кулі-
ша, а з нею і Ваша воспряне з великою силою, і стежка од могилок 
Куліша і Білозерського не заросте... Пам’ять покійника і Ваша не 
помре, не поляже. Я кажу і "Ваша" через те, що Ваша жизнь і покій-
ника були  міцно зав’язані єдиною мрією і єдиною працею. Ви перша 
із всіх українців зуміли оцінить його талант, і кожну його працю 
берегли, як святиню, і багато дечого зберегли для потомків. Без Вас 
багато б пропало праці, да і менше зробив би. 

Ще раз благаю, бережіть своє здоров’є... Бувайте здоровенькі. 
Ваш прихильний і покорний слуга – О. Саєнко"  [50]. 

Вплив П. Куліша і Ганни Барвінок на літературне життя Черні-
гівщини своєрідний. Уже сама присутність їх на цій землі, їх творча 
праця збагачували його, створювали специфічну атмосферу. Відчуття 
того, що поруч живе і працює відомий письменник, надавало сучасни-
кам певної відповідальності і за їх творчість. Деяка відчуженість від 
того, що робилося в Чернігові, Ніжині, невелике коло тих, з ким вони 
листувалися і спілкувалися, пояснювалися напруженою роботою 
П. Куліша і в жодному разі не зменшувало його значення в творчому 
житті краю.  

Поруч з Ганною Барвінок знаходяться письменниці Наталка 
Полтавка та Надія Кибальчич, які перебували у тісних родинних та 
творчих зв’язках із подружжям Кулішів. 

Наталка Полтавка (Надія Матвіївна 
Кибальчич) (1857–1918) була дочкою відо-
мого етнографа, громадського діяча Матвія 
Номиса (Симонова) та Надії Михайлівни 
Забіли-Білозерської, рідної сестри Ганни Бар-
вінок. Вона народилася в Лубнах, там і закін-
чила гімназію. Була заміжня за К. Кибаль-
чичем, але не змогла винести жорстокості 
чоловіка і втекла від нього разом з дочкою. 
Деякий час вони проживали в садибі Кулішів 
у Мотронівці. Ганна Барвінок була хрещеною 
матір’ю для обох Надій, матері і дочки, яку 
називали Адею. Кожна із них відчула мате-
ринську любов Олександри Михайлівни і 
батьківську теплоту Пантелеймона Олексан-
дровича. Подружжя Кулішів велику увагу 
приділяло вихованню та освіті обох Надій, і 
кожна відчувала турботу про них. 

Під впливом батька М. Симонова, Ганни Барвінок і П. Куліша 
Надія Матвіївна, яка взяла собі псевдонім Наталка Полтавка, почала 
писати свої оповідання із народного життя. Вона, як і Ганна Барвінок, 
була яскравим представником етнографічно-побутової течії в україн-
ській літературі. Наталка Полтавка писала оповідання, нариси, в 
яких розповідала про тяжку жіночу долю, про страждання та поневі-

Н. М. Кибальчич 
(Наталка Полтавка)
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ряння різного віку жінок. Про це свідчать її твори "Баба Яга", 
"Самовродок", "Драма у хаті", "Його право", "Чайка", "Трагічний 
малюнок", "Анонімний лист" та ін. В них відтворені правдиво, з фото-
графічною точністю різнобічні епізоди з повсякденного життя україн-
ської жінки. 

Наталка Полтавка пробувала себе у жанрі драми. У 1893 р. вона 
взяла участь у конкурсі, і її п’єса "Катерина Чайківна" отримала 
першу премію від журналу "Зоря", яка сприймалася близькими як 
"літературний паспорт". 

І. Франко у статті "З останніх десятиліть ХІХ ст." писав: "Дуже 
інтересне явище пані Наталка і Надія Кибальчич, перша з них 
авторка драми "Катря Чайківна", що одержала першу нагороду на 
конкурсі галицького відділу крайового, опублікувала ряд гарних 
оповідань і написала декілька драматичних нарисів досі не друко-
ваних. Усі ті писання визначаються вірним схопленням життя і 
доброю технікою" [50]. 

Поруч з нею розквітав творчий талант її 
дочки Надії Костянтинівни Кибальчич (1878–
1914). Як і матір, вона надовго залишила в своїй 
пам’яті теплоту і турботу Олександри Михай-
лівни та Пантелеймона Олександровича Кулі-
шів, яких називала у своїх листах "дедушка, 
дядя в шляпе" і "мама, бабушка Саша". 

У Н. Кибальчич рано розвинувся талант до 
написання поезії. Як і мати, вона закінчила Лу-
бенську гімназію, читала багато різної літера-
тури, а тому через своїх рідних та близьких була 
знайома з багатьма українськими письменника-
ми, літературним процесом, співпрацювала у ба-
гатьох періодичних виданнях, де друкувала 
власні твори. У своїй поезії вона розкривала 
гострі епізоди життя ліричних героїв, проникала 
в сутність їх буття та душевний стан (вірші 
"Спогад", "Астри", "Шелестіння очерету", "Вес-
няна ніч", "Душно… ні руху… не може ніч 
спати" та ін.). 

 
Сонце в хмарі. Пахне в’ялим листом, 
Всохли квіти, що цвіли колись; 
А на грядці килимом барвистим 
При негоді айстри розцвілись. 
Дощ дрібненький падає росою, 
Мокрі пелюстки в саду летять; 
Горді, гарні, сяючи красою, 
На морозі айстри ті тремтять. 
("Астри") 

Н. К. Кибальчич  
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На початку творчості Н. Кибальчич значну підтримку надали їй 
працівники альманаху "Літературно-науковий вісник" та І. Франко, 
яким вона послала свої нарис і вірші. З цього часу і почалася їх 
творча дружба. Саме тут побачили світ її твори. Вона також переклала 
російською мовою оповідання І. Франка. Поступово розширилося коло 
знайомих літераторів, до якого увійшли Б. Грінченко, М. Загірня, 
Леся Українка, Науменко. 

"Гарні надії подає Надія Кибальчич, що, крім новелістичних 
нарисів, опублікувала досі ряд удатних поезій", – зазначав І. Франко. 
Про молоду письменницю І. Франко згадував і в інших своїх статтях. 
Її ім’я стоїть поруч з іменами М. Коцюбинського, Б. Грінченка, 
А. Кримського: "В области новеллы, рассказа, – зауважує І. Франко, 
– украинская литература имеет ряд молодых работников, которые 
могли бы занять почетное место в любой более богатой письменности" 
[51]. 

Надія Кибальчич писала, крім віршів, художньо витончені нари-
сові малюнки, присвячені природі, порам року ("Місячне сяйво", 
"Нарис", "На полюванні", цикл "Весною", "Смутна пісня"), проник-
нуті філософським осмисленням життя, а також оповідання і повісті 
про представників інтелігенції, селян, про їх життєві перипетії, конф-
ліктні ситуації, викликані соціальними подіями (повість "Пропащі 
сестри"). 

Соціальна загостреність багатьох творів, постановка актуальних 
питань, на які необхідно було відповідати, уміле розкриття складних 
життєвих ситуацій, проникнення в психологію людських відносин, 
підняття людини, пригніченої обставинами життя, на висоту, яка 
вимагає дивитися на неї як на людину, що потребує поваги, доброго 
або ж співчутливого ставлення до неї – ось те, що вражає нас у творах 
Н. Кибальчич. 

Письменниця добре знає тих, про кого пише: селяни, представ-
ники інтелігенції (зокрема вчителі), діти. А тому уміє виділити таку 
життєву ситуацію, яка дає можливість найповніше розкрити героїв 
твору, передати їх болючі тривоги, висловити сподівання. Особливо 
приваблює в творах Н. Кибальчич уміння авторкою своєрідно ліпити 
образ, використовуючи при описові портрета багаті художні засоби. 
Особливо вражає тонке і в той же час глибоке, своєрідне проникнення 
в душу героя, уміння передати і душевний неспокій, і тривогу, а то й 
радість, молодий життєрадісний запал. 

Можна лише шкодувати, що рано пішла із життя обдарована 
значним талантом молода письменниця. 

До жіночої плеяди українських художників слова належала й 
Одарка Володимирівна Романова (1853–1922), яка народилася у 
с. Сальне Ніжинського повіту у сім’ї священика Гаврильцова. Це була 
красива, всебічно обдарована жінка, яка захоплювалася музикою, 
літературою, живописом. Але, як і в інших жінок, що пов’язали свою 
долю з літературою, її особисте життя було досить складне [52]. Жити 
довелось у різних містах – Бандерах, Кишеневі, під Києвом та в 
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самому місті. А під час Першої світової війни 
допомагала пораненим у Чернігові. Нестатки су-
проводжували майже все її життя, і це відбило-
ся у її творах, хоча вона жила надією на краще. 

 
Життя коваль ланцюг кує. 
По струнах серця доля б’є. 
О доле, бий та не глуши 
Сі струни вільної душі… 
Співай же, серце! Ще одна 
зосталась вільная струна. 
("Жива струна") 

 
Коло її взаємин було досить багате. Вона 

підтримувала зв’язки з родинами М. Стариць-
кого, М. Лисенка, Косачів, була знайома з 
І. Франком, Марією Заньковецькою знаходи-
лася у родинних зв’язках, бо велика актриса 
була її двоюрідною тіткою. Також вона неодно-
разово бувала в сім’ї Адасовських у селі Заньки. 

Одарку Романову М. Садовський та М. Заньковецька запрошували 
піти на сцену, проте сімейні обставини не дозволили це зробити. 

Літературна творчість О. Романової розпочалася з написання п’єс 
та віршів для домашнього використання, бо в неї було троє своїх дітей. 
Так з’явилася її п’єса "В Абруцьких горах" та цикл віршів для дітей. 

Основними жанрами у її творчості були балади, ліричні твори, 
оповідання, казки для дітей тощо. Це вже наслідок пережитого, 
омріяного, філософськи продуманого життя, яке було обрамлено у 
художньо-образну форму. 

 
Не піду я лугом, гаєм не піду, 
До людського серця стежечку знайду. 
Щирим словом вдарю я об серце-скелю, 
Там знайду я, певне, рідную оселю. 
("Надія") 

 
Незважаючи на труднощі, вона любила життя, відстоювала свою 

громадську національну позицію. В центрі її уваги була також барви-
ста чарівна природа, а тому зображувала її яскраво, колоритно, з 
філософським наповненням. Внутрішній стан Одарки Романової спри-
яв її потягу до поетичної творчості. Їй близькі були пісенно-музичні 
мотиви, про що свідчать її вірші "Колисанка", "Симфонія", "Баркаро-
ла". Саме тому деякі композитори зверталися до її поезії. М. Лисенко 
у 1893 р. написав музику до ліричної пісні "Де ти?" 

 
 

О. Романова 
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Зозуля веселую пісню співала, 
Неначе сміялась та все промовляла 
Так весело, весело: "Де ти?" 
Береза схилилась, здається зітхала 
І наче у вітра з журбою питала 
Тихенько, тихесенько: "Де ти?" 
Сміялась я з тебе, тебе проклинала, 
Мій враже, мій любий, 
А серцем питала 
Тихенько, тихесенько: "Де ти?" 

 
Поетичні твори О. Романової – це лірика почуттів і переживань, 

пройнята щирим співчуттям до людей. 
Одарка Володимирівна відвідувала гурток М. Лисенка. Тут були 

переважно студентська молодь та молоді літератори: Леся Українка, 
Сергій Шелухін, Максим Славинський, Михайло Обачний, Людмила 
Старицька, Одарка Романова. 

У 1894 р. у Києві вийшов перший збірник поезій "Пісні, думки, 
легенди", до якого увійшло 22 твори. У деяких віршах відчуваються 
філософські роздуми Ф. Тютчева ("Крига") та пейзажно-психологічні 
настрої А. Фета з його ритмо-інтонаційною побудовою твору ("Мов 
струни арфи"), образні картини, створені Шевченком в народно-
поетичних формах ("Прилетіла літня нічка"). О. Романова захоплю-
валась усною народною творчістю, глибиною, музичністю та різно-
барв’ям почуттів ліричної пісні, мелодіями трагічного кохання. Це 
відчувається у її віршах "Літня ніч", "Думка", "Дівочі пісні" та ін. 

 
          Нічко цікавая, 

          Нічко лукавая, 
          Нащо людей чарувать? 
          Квітами віяла, 
          Зорями сіяла – 
          Як тії зорі дістать? 

          Їх не спіймаємо, 
          Нічку спитаємо, 
          Що вона людям дала? 
          Мрією новою 
          Пісні чудової 
          Наче отруту влила. 

          Ні, не отрутою – 
          М’ятою-рутою 
          Віяла нічка в вікно. 
          Спать не хотілося, 
          Серцю приснилося 
          Все, що минуло давно. 

           ("Літня ніч") 

Літня ніч 
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До цих слів народ склав глибоко ліричну мелодію, вона про-
никає в душу і надовго залишається в пам’яті. 

Поетеса кохалася в барвах чаруючої природи. Вона створює ідилію 
навколишнього світу, коли сяють зорі в нічному небі, поглядає над 
вербою повний ясний місяць і тихесенько вітер віє, хитаючи гіллячко. 
Струни душі і серця відтворюють мелодію болю, надії і сподівань. 

Крім поетичних творів, Одарка Романова писала й оповідання, 
нариси. Лесі Українці подобалось "Акула": "... оповідання се дуже 
гарне", – зазначала вона у листі до матері 12 (24) грудня 1893 р. 
В центрі уваги письменниці – доля простої людини, яка потрапляє у 
різні соціальні перипетії та катаклізми ("Віко забуття", "Про оранку 
чужого чоловіка", "Віковічна кріпачка", "Ой, що скоїла війна" та ін.). 

Деякі прозові твори мають авто-
біографічний характер ("Івашко", "Баба 
Марина") або ж написані "З уст на-
роду". Як і Ганна Барвінок, Одарка 
Романова використовувала у своїй твор-
чості прийом безпосереднього спілку-
вання з простими людьми, і це напов-
нювало її творчу натуру новими темами 
та життєвими ситуаціями, які потім 
знаходили художньо-образну обробку. 
Так, у селі Хвилівка, що розкинулась 
під Ніжином, авторка записала із 
народних уст, зокрема Василини Нако-
нечної, сюжет майбутніх оповідань 
"Литвин од чарів визволяє", "Як 
Литвин дівчину покарав", "Як Литвин 
поробив, що москаль летів", "Як чорт 
посварив чоловіка з жінкою" та ін. 

Особливе місце в творчості О. Романової займають вірші, опові-
дання та казки для дітей, в яких вона розповіла малечі про далекі кра-
їни, казкових героїв, які шукають щастя поза морями і горами, там, "де 
діти не плачуть, бідних немає". 

 
– Розкажіть, дідусю, казку!– 
Діти вголос всі кричать. – 
Про Омелька і Параску. 
– Вам вже час лягати спать. 
– Ми не хочем спать, дідусю!.. 
Розкажи, як голубочок 
До пустельника летів… 
("Легенда про Чорногуза, або Бусила", 1894) 
 
Твори О. Романової друкувалися у різних журналах та альма-

нахах, зокрема "Акорди", "Українська муза", "Зорі", "Рідний край", 
"Багаття", "Літературно-науковий вісник", "Сяйво", "Молода Украї-

О. Романова  
та М. Заньковецька 
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на" тощо [53] і захоплювали читачів своєю щирістю, поетичністю, 
душевністю почуттів та життєвою правдою. Разом з іншими худож-
никами слова вона утверджувала право на існування самобутньої 
української літератури. 

 
ГРОМАДСЬКЕ ТА ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. 
 
У 70–80-х рр. XIX ст. у Чернігів повертаються ті діячі культури, 

які були вислані з міста у зв’язку зі справою І. Андрущенка. 
З 1872 р. О. А. Тищинський, активний діяч "Громади" 60-х рр., 
обійняв посаду старшого помічника правителя канцелярії губернатора 
і намагався продовжити культурну діяльність, використовуючи своє 
додаткове доручення редагувати "Особое прибавление к "Чернигов-
ским губернским ведомостям". Разом із викладачем Чернігівської 
гімназії Миколою Константиновичем він звернувся із проханням 
відновити видання "Черниговского листка". Але губернатор йому 
відмовив. Громадська робота  О. Тищинського не залишилася поза 
увагою. Його звільнили від редагування "Особых прибавлений...", а 
потім і з роботи. Після цього він зайнявся науковою діяльністю, 
створенням книгарень і бібліотек. Його обрали головою повітового 
Чернігівського земства. Значну увагу він приділяв освіті й медицині. 

 

 
 

Члени чернігівської "Громади". Фото 1898 р. 
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Активну діяльність у "Громаді" виявляли письменник Л.  І. Глі-
бов, статист В. Є. Варзар, член статистичного бюро земства 
О. О. Русов та його дружина педагог С. Ф. Русова, статист 
П. П. Червінський, економіст О. П. Шликевич та ін. 

Як свідчить Софія Русова, серед чернігівського громадства в кін. 
70-х рр.  визначилося кілька відокремлених течій і було декілька ви-
значних осіб. Вона називає вчителя літератури в гімназії поета Мико-
лу Вербицького та лікаря земської лікарні Івана Федоровича Рашев-
ського, "одну з найпопулярніших постатей у Чернігові і як доброго 
лікаря, і як видатного своєю чесністю і прямотою діяча" [54]. До дру-
гої течії, більш чільної, належали працівники Земської губернської 
управи. На чолі цієї групи стояв видатний земський діяч, у минулому 
повітовий лікар Олександр Павлович Карпинський, який "одверто, 
чесно тримався лівого напрямку в діяльності земства, повсякчас всту-
пав у конфлікт зо всіма губернаторами Чернігівської губернії, або як 
їх звали тоді (за Щедріним) – "помпадурами". Мав дуже добре серце, 
всім допомагав і хоч одержував велику платню, був у вічних боргах. 
Він надавав великої ваги земству й кілька трьохліть з успіхом голо-
вував у губернській управі" [Там само, с. 46]. 

Серед членів цієї управи був також "свідомий українець" 
Микола Константинович, член української "Громади". Кілька років 
поспіль головою повітової земської управи був "щирий українець" 
О. Тищинський. "Його всі цінили за непідкупність переконань та щи-
ру працю в земстві. Для нього інтереси повіту становили зміст цілого 
життя й за них він гаряче заступався і на земських зборах і перед 
"помпадурами". Його дружина була французького походження, а 
дочка – українка. 

Увесь цей гурток був тісно зв’язаний особистими і родинними, 
дружніми взаєминами" [Там само, с. 46]. Сюди Софія Русова відно-
сить і Леоніда Глібова, завідувача земської друкарні, а також 
губернського урядовця, художника Івана Григоровича Рашевського. 

Як бачимо, чернігівська "Громада" 1872–1876 рр. спиралася на 
діяльність окремих своїх представників у земстві, міській управі, 
статистичному бюро і помітно впливала на вирішення національно-
культурних та суспільних проблем. Завдяки інтенсивній праці членів 
"Громади" в Чернігові вдалося створити книгарню, бібліотеку, органі-
зувати виступи театральних труп. Діяльність членів "Громади", що 
працювали в статистичному бюро, поклала початок економічному 
вивченню Чернігівської губернії. 

У статистичному бюро в кін. 70-х рр. працювали О. Русов, 
В. Варзар, відомий публіцист "Недели" П. Червінський. Усі троє, 
поділивши власну  Чернігівщину на три регіони, почали описувати її, 
виробивши свою методику опису краю. "Вони були щирими народ-
никами, робітниками та людьми високої моралі" (С. Русова). "Русов, 
як українець, радів знайомитися з народом українським, з його 
життям, радів працею для полегшення його економічного становища. 
Варзар більше цікавився промисловою діяльністю населення, а 
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Червінський перевірив на безпосередніх враженнях свої народницькі 
теорії" [Там само, с. 43]. 

Великі землевласники боялися статистів, бо вважали, що під час 
об’їздів та дослідів буде зроблена  переоцінка землі не на їх користь, а 
тому заважали їх роботі, називали їх революціонерами, що їздять по 
селах і "мутять народ". 

"Взагалі, – зауважувала С. Русова, – статистичне бюро було тоді 
неначе культурним центром Чернігова: ініціатива у всіх громадських 
інтелектуально-мистецьких справах виходила від статистів" [Там 
само, с. 44]. 

Говорити про специфіку літературного життя цього періоду 
важко, бо в цей час у Чернігові майже не було письменників. Леонід 
Глібов уже завершував свій творчий шлях. З його іменем пов’язане 
все краще, що було на той час у літературному житті міста протягом 
майже півстоліття: діяльність "Громади", виникнення "Черниговского 
листка" (1861–1863), театрального гуртка "Товариство кохаючих 
рідну мову", звучання українського слова. Він входив у коло куль-
турних діячів Чернігова, до якого належали С. Д. Ніс, І. О. Андру-
щенко, О. В. Маркович, Марко Вовчок, М. А. Вербицький, М. О. Ла-
заревський, П. С. Єфименко, О. В. Шишацький-Ілліч та інші, які 
пробуджували провінційне життя цього древнього, але невеликого, 
хоч і губернського, міста. 

Молодому поетові Миколі Андрійовичу 
Вербицькому (1(13).ІІ.1843–27.ХІ(10.ХІІ).1909) 
не дали розкритися в цей час повною мірою. 
Він був родом із Чернігова. Після закінчення 
Чернігівської гімназії, де почав писати вірші 
під впливом Т. Шевченка, Я. Полонського, 
Л. Глібова, продовжив навчання у Київському 
університеті, але за участь у студентському 
русі був виключений. Через рік його відра-
хували і з Петербурзького університету й 
вислали у Київ. Тут Микола Вербицький 
підготував програму і склав екстерном екза-
мени у Київському університеті. Після цього 
працював учителем у Полтаві, а потім у Чер-
нігові, де його ученицею була М. Занько-
вецька. 

Микола Вербицький брав активну участь 
у громадському житті Чернігова 60-х  – поч. 
70-х рр., спілкувався з Л. Глібовим, В. Забі-
лою, П. Кулішем, О. Марковичем, В. Біло-
зерським та іншими діячами культури. Писав і друкувався в журналі 
"Основа", "Зоря", "Черниговском листке", "Черниговских губернских 
ведомостях", альманахах. "Тоді серед Чернігівського громадянства, – 
згадувала Софія Русова, – визначалось кілька відокремлених течій і 

М. Вербицький
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було декілька видатних осіб. Униз по Десні, в т. зв. Лісковиці жила 
родина Вербицьких: батько – учитель літератури гімназії, нігіліст, 
представник крайньої лівої, три сини: Федя, Коля і Гриша та дочка, 
не пам’ятаю вже, як її звали, що стала потім дружиною Вороного". 

Але у 1874 р. Миколу Вербицького заарештували і вислали до 
Рязані, а потім перевели до Орла. Там минули його роки життя, 
заповнені педагогічною працею. Серед його учнів був письменник 
Леонід Андрєєв. 

І в цей час М. Вербицький продовжував писати вірші, оповідання, 
нариси, які користувалися популярністю, зокрема з мисливського 
життя  (Очерки из охотничьей жизни. – Ч. 1–2. – Тула, 1898). 

Микола Вербицький мріяв повернутися на рідну Україну, знову 
оселитися у Чернігові. Але це йому вдалося зробити, коли він уже 
вийшов у відставку. У 1904 р. після тридцятирічного вигнання 
знесилений душевно, надломлений фізично, хворий, він повернувся у 
Чернігів. У 1905 р. М. Коцюбинський запросив поета взяти участь у 
виданні збірника "З потоку життя",  для якого той подав свою поезію 
"І вдень мені бридко". В Чернігові М. Вербицький написав цикл 
віршів "Пісні старості". 

Слід згадати ще одне ім’я, яке тісно пе-
реплітається з культурним та літературним 
життям Чернігівщини, – це Олександр 
Якович Кониський (6(18).VІІІ.1836–
29.ХІ(12.ХІІ).1900). Народився він у селі 
Переходівка, що на Ніжинщині, і належав 
до знаного роду Кониських, із якого вийшов 
і відомий історик, релігійний діяч, ректор 
Києво-Могилянської академії Георгій Ко-
ниський. 

Олександр рано втратив батька. Першим 
його вчителем був дід по матері Корній 
Малинка. У 1845 р. мати віддала сина у черні-
гівський "Сирітський дім", діти якого ходили 
навчатися до гімназії. Захопився Шевчен-
ковим "Кобзарем" (1840), переписав у свій 
зошит усі вірші з нього. Під впливом Т. Шев-
ченка почав сам писати українською мовою, 
за що був відрахований із гімназії. Сашку 
було лише 13 років. Згодом О. Кониського 
влаштували у дворянське училище в Ніжині. 

Бідність і хвороба очей не дали йому змоги закінчити його. Друкуватися 
почав у 1858 р. в "Черниговском листке". 

Трудова діяльність О. Кониського розпочалася в Полтаві. На поч. 
60-х рр. діячі української культури в Петербурзі почали видавати 
український журнал "Основа", в якому активну участь брали П. Ку-
ліш, В. Білозерський та ін. Вони думали про надання дітям освіти 
рідною мовою. Почали готувати підручники. Т. Шевченко написав 

О. Кониський 
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"Буквар", О. Кониський теж підготував декілька підручників, але за 
"распространение малороссийской пропаганды" його заарештували і 
вислали до Вологди. У 1865 р. йому дозволили жити у Воронежі. 
Здоров’я вимагало лікування, і він домігся дозволу виїхати за кордон. 
Після повернення жив у Єлисаветграді, потім у Катеринославі, а з 
1872 р., коли з нього було знято поліцейський нагляд, – у Києві. 

Багато уваги письменник приділяв громадській роботі. Це був 
час виникнення "Громад", недільних шкіл, написання і видання 
підручників. Тривала боротьба за повернення української мови в шко-
ли. Плідною була і його літературна діяльність. Іван Франко писав 
про нього: "... Кониський ані у нас, ані на Вкраїні школи не зробив і 
глубокого сліду не лишив в літературі, але його особистий вплив і 
його різностороння праця дуже багато спричинилися до засипання тої 
прірви, що мала бути смертельною раною для нашого національного 
руху. Він причинився дуже багато до розворушення думок у Галичи-
ні, призвичаїв публіку до літератури хапаної, так сказати, по гарячим 
слідам життя; навіть його хиби були тим добрі, що їх добачував 
кожний і вони будили бажання чогось ліпшого..."  [55]. 

Плідна літературна та громадська діяльність О. Кониського мали  
вплив на інших людей, які ознайомлювалися з його творами чи мали 
змогу спілкуватися з ним. Письменник деякий час був пов’язаний і з 
Чернігівщиною, любив приїздити до Чернігова і спілкуватися із 
своїми однодумцями. У своїх нотатках "З літньої подорожі по Черні-
гівщині" О. Кониський писав: "Перш за все забажала душа моя 
побачити Чернігів, ту криницю, де вперше напився я тієї просвітньої 
води, якою жив і житиму довіку... Чернігівщина з давніх-давен була і 
є колискою наших письменників. Вона дала нам Кулішів, Білозер-
ських, Шишацького, Тулуба, Кузьменка, Огієвського, Носа, Лаза-
ревського, Чалого, Вовчка, Волкова, Забілу і т. д. 

Не дивуйтеся ж моїм гордощам, з якими мушу сказати, що й 
мене грішного сплодила і вигодувала Чернігівщина. І нині ні в одному 
з провінціальних міст українських нема стілько наших письменників, 
як в Чернігові... 

Вже ж не можна мені скінчити своїх заміток, не згадавши про 
Л. І. Глібова. Кожного разу, коли трапляється мені нагода бути в 
Чернігові, я не минаю хати нашого лірика і байкаря, щоб поклонитися 
його музі і подякувати їй. Роблю се не з самого тільки почуття 
морального обов’язку свого: сего потребує моя душа... Коли я роз-
мовляю з нашим старим поетом, якесь побожне почуття переймає моє 
серце; я чую велику повагу до його таланту, до його потужного духу, а 
ще більше до його благої, глибокої любові до України, до людей! 

Аналогічну кебету з аналогічним трохи і "благом" життєвим 
бачу я у другого нашого молодого ще за віком поета, Сивенького 
[В. Самійленко – Г. С.]. Кілька років назад я висловив, що 
Сивенький – видатніший з наших сучасних молодих поетів. Мене 
дорікали за "оптимізм", казали мені, що з творів Сивенького не знати 
такого таланту, про який я мовив, але ж я тепер певен, що я не 
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помилився. Знати се якраз з творів Сивенького, та з того "блага", 
яким і його наділяла досі доля. Коли те "благо" досі не приголомшило 
поета, не зломало його музи, не обірвало струн на його бандурі, не 
пригнобило його думок і почуттів, так я на віки певен, що у 
Сивенького талант глибокий, потужний і не розвіють його, не зіб’ють 
на інший шлях жодні фрази". 

Олександр Кониський добре розумів, що літературне життя 
Чернігова 50–60-х, а потім і 80-х рр. – це благодатний час тієї 
насиченої діяльності його учасників, що служила справі України.  

 
РОСІЙСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

 
Літературне життя Чернігівщини др. пол. XIX ст. не буде пов-

ним, якщо не згадати тих письменників, які бували чи проживали тут. 
Так, на хуторі Іванівський (нині село Шевченко Бахмацького району), 
де жив видатний російський художник Микола Ге, у травні 1884 р. 
побував Лев Толстой і провів тут у нього декілька днів. Письменник 
пішки ходив у село Івангород, відвідав там амбулаторію, школу, 
побував на уроці в учителя Т. Л. Дрохваня, а також на засіданні волос-
ного суду, слухав вечорами пісні хлопців і дівчат, про яких сказав: 
"Скільки в них краси і грації, скільки могутнього молодого почуття і 
сили". Враження від перебування на Чернігівщині відбилися не тільки 
в листуванні Л. Толстого і М. Ге, а й у деяких художніх творах. 

А коли в 1901 р. Л. Толстой захворів, за станом його здоров’я 
слідкували чернігівські любителі творчості письменника на чолі з 
М. Коцюбинським. Вони надіслали авторові "Войны и мира" адрес, в 
якому писали: "Надеемся, что в течение еще многих лет Ваше мощное 
и правдивое перо будет служить на благо нашей несчастной, растер-
занной всевозможным насилием родины и идеалам правды и истины, 
которая есть вместе с тем и идеалом добра". 

А в селі Погорільці (нині Семенівський р-н) жив і працював 
російський письменник Антоній Погорельський (О. О. Перовський) 
(1787–1886), автор відомої книги "Двойник, или Мои вечера в Мало-
россии" (1828), казки "Чорна куриця" (1829), фантастичної повісті 
"Лавортовская маковница" (1825), роману "Монастырка" (1830). В 
своїх творах письменник використовує прийоми романтизму і реалізму. 
Його повісті спрямовані проти егоїзму і безгуздості дворянського 
життя. Твір "Монастырка" відзначається живістю картин, точністю 
описів у Малоросії. Критика назвала його "справжнім першим мо-
ральним романом", відзначивши при цьому чимало нового, що було на 
шляху до реалізму: психологізм образів, розробка характерів, точність 
деталей у зображенні побуту України, життєвість мови, тонкий гумор. 

Тут проживав і його племінник, російський письменник Олексій 
Костянтинович Толстой (1817–1875). Тут минули його дитячі роки, 
тут він жив та бував пізніше, написав чимало творів. Читачі добре 
пам’ятають його романси "Колокольчики мои...", "Средь шумного 
бала", повість "Князь Серебряный", трагедію "Царь Федор 
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Иоаннович" та ін. Саме завдяки О. Перовському О. Толстой сформу-
вався як художник слова, який глибоко розумів і знав не лише 
історію, а й сучасне йому життя. 

У Погорільцях бували й проживали двоюрідні брати О. Толстого 
Олексій і Володимир Жемчужникови, які утрьох створили у  
40–50-х рр. ХІХ ст. широковідомий образ Козьми Пруткова. Під цим 
псевдонімом вони  друкували гумористичні твори, в яких висміювали 
негативні явища в суспільстві і літературі. 

Слід назвати ім’я ще одного відомого російського письменника, 
життя якого було пов’язане з Черніговом. Це Гліб Іванович Успен-
ський. Його родина з 1856 р. проживала в місті на Десні. У 1861 р. 
він закінчив Чернігівську гімназію, його вчителем був Л. Глібов. Саме 
в цей час Г. Успенський пише свої перші твори і друкує в 
рукописному журналі "Молодые побеги". У "Фельетоне из провинци-
альной жизни" (1865) письменник зазначав, що "Чернигов смертельно 
скучает, болеет отсутствием общих интересов... Дальше так продол-
жаться не может". І тут же Г. Успенський стверджує, що "есть другой 
Чернигов – молодых людей". Саме завдяки їм "в нашем маленьком 
городе четвертый год работает библиотека". 

Гліб Успенський неодноразово бував у Чернігові, Батурині та 
ніших містах Чернігівшини, де проживали його брати і сестри. Кож-
ного разу після відвідин міста Г. Успенський писав нове оповідання 
чи нарис ("Акимка", "Михалыч", "Идиллия. Отцы  и дети" та ін.). 
Він створив цикл нарисів "Нравы Растеряевой улицы", які були 
надруковані в "Современнике" (1866), та повістей, розміщених у книзі 
"Разоренье" (1869–1871) та ін. Одним із кращих творів був цикл "Из 
деревенского дневника" (1877–80). У ці цикли нарисів включалися і 
ті, що були написані у Чернігові, бо він відвідував місто юності, а 
також у Батурині та інших містах Поліського краю. 

Глибоке знання життя простого народу, підняті важливі проблеми 
пореформеного села, місця інтелігенції в суспільно-громадському проце-
сі, капіталістичні відносини в Росії тощо, уміння створювати узагаль-
нюючі картини суспільного життя, яскраві образи, публіцистична при-
страсть, багата палітра художньо-образної системи, мова дали право 
Г. Успенському зайняти провідне місце в літературі демократичного  
спрямування. Незважаючи на те, що про чернігівський період життя 
Г. Успенський відгукувався критично, він все ж дав письменникові 
чимало цікавого матеріалу, який знайшов художнє втілення в його 
нарисах, оповіданнях та повістях. 

У 1903 р. Чернігівська губернська архівна комісія почала збирати 
матеріали про життєву і творчу долю Г. Успенського. 29 липня, 
25 серпня та 4 жовтня 1903 р. відбулися засідання комісії, на яких 
були прочитані архівні документи, спогади і реферати про пись-
менника. Деякі матеріали опубліковано у чернігівських виданнях. 

На Чернігівщині бував і Максим Горький. Під час своєї подоро-
жі по Русі він відвідав у 1891 р. Прилуки, Ніжин, Чернігів. Пізніше 
він хотів оселитись у Чернігові. У листі до А. Чехова у 1900 р. він 
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писав: "... недавно  чуть-чуть не пе-
реехал на жительство в Чернигов". 
Але найголовніше те, що Максим 
Горький дружив із Михайлом Коцю-
бинським, неодноразово вони зустрі-
чалися на острові Капрі, обгово-
рювали літературні питання, в тому 
числі і подальшого розвитку  україн-
ської літератури, творчості молодих 
письменників, зокрема чернігівця 
Павла Тичини. 

Після смерті М. Коцюбинського 
Максим Горький написав зворушливі 
слова: "Для мене смерть Михайла 
Коцюбинського відзначилась як тяж-
ка, особиста втрата, я втеряв сер-
дешного товариша. Одцвіла прекра-
сна, незвичайна квітка, згасла лагід-
на зоря. Важко жилося йому: бути 
чесною людиною на Русі коштує 
дуже дорого і  морально і матеріаль-
но. Переводяться в наш час добрі 
люди, – і хай буде нам насолодою 
сум спогадів про них, спогадів про 
красу сих ясних душ, що любили без 

краю людей, весь світ, про дужих людей, що вміли працювати для 
щастя краю свого!" 

 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ В ЧЕРНІГОВІ  

В КІН. ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ. 
 
Суспільно-громадське життя Чернігова цього періоду було досить 

насиченим. Продовжувала нелегально діяти "Громада". Марія Грін-
ченко, активний її член, пригадувала, що вибирали лише українців 
таких, які могли бути корисні українській справі. Дуже пильно, щоб 
не були люди скомпроментовані антигромадськими вчинками, щоб це 
не були обскуранти, ретрогради, щоб не були язикаті, бо необережне 
слово могло було навести жандармів на громаду". 

Завдяки такому відбору її членів протягом усього часу не було 
зрад і провокацій. Усі члени "Громади" оплачували членські внески, 
які йшли на благодійні справи організації. Найчастіше збиралися в 
активного її члена, майбутнього депутата Першої Державної Думи 
Іллі Людвиговича Шрага (1847–1919), який був "осередковою постат-
тю місцевого українства", "взагалі найбільш популярною особою в 
Чернігові та далеко за його околицями в губернії" (О. Лотоцький). 
Збори відбувалися раз на два тижні у визначені день і час. 

Максим Горький  
і М. Коцюбинський 
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Чернігівська "Громада" підтримувала зв’язки з такими ж 
"Громадами" інших міст. 

До складу чернігівської "Громади" на той час входило 22 члени: 
А. В. Верзилов (секретар Чернігівської міської думи), О. А. Тищин-
ський (директор міського банку), В. П. Андрієвський (урядовець 
селянського банку), О. Л. Глібов (директор земської друкарні), 
І. Л. Шраг (адвокат), В. І. Самійленко (поет), О. О. Русов (статист), 
С. Ф. Русова (педагог), С. В. Васильківський (директор селянського 
банку), Б. Д. Грінченко (письменник), М. М. Грінченко (письменниця), 
Г. О. Коваленко (письменник, художник, діловод Чернігівської місь-
кої думи), М. М. Коцюбинський (письменник), В. У. Коцюбинська, 
О. Руденко (керівник сирітського дому в Чернігові), В. П. Степаненко 
(коректор), Є. К. Тимченко (працівник статистичного відділу Чернігів-
ського земства), В. І. Харченко (член міської думи), М. Ф. Черня-
вський (письменник, працівник статистичного бюро Чернігівського 
земства), А. П. Шелухін (працівник музею ім. В. Тарновського), 
Ф. С. Шкуркіна (вчителька дівочого сирітського дому), О. П. Шлике-
вич (член губернської земської управи). 

Допомагав їм у роботі, і не знаючи про існування товариства, 
голова Чернігівської земської управи Федір Миколайович Уманець, 
автор монографії  "Гетьман Мазепа". Він обіймав цю посаду з 1897 р. і 
до вирішення українського національного питання ставився з 
прихильністю. 

Саме робота в "Громаді" й визначала особливості літературного 
життя Чернігова. Письменники Б. Грінченко, М. Коцюбинський, 
В. Самійленко, М. Грінченко, Г. Коваленко, М. Чернявський брали 
активну участь у різних заходах, які проводила "Громада", а з 1905 р. 
почала діяти "Просвіта", легальна організація української інтелі-
генції, яка продовжила розвивати традиції громадівців. 

Суспільно-громадське життя, яке збагачувалося революційними 
подіями на поч. XX ст., теж впливало на діяльність чернігівської інте-
лігенції. Літературне життя визначалося тими суспільними проце-
сами, які відбувалися у цей час, і тією громадською діяльністю, якою 
займалися художники слова, хоча це і нелегко було проводити, бо за 
ними постійно стежили жандарми й поліція. Не менший опір чинили 
й "вірнопіддані українці", які разом з царськими урядовцями прагну-
ли утвердження колоніальної політики в Україні. Доноси, цькування, 
використання службового становища – усе це спрямовувалося проти 
прогресивної інтелігенції Чернігівщини. 

Що ж було характерним для літературного життя Чернігова 
цього часу, чим воно відрізнялося від попередніх періодів та інших 
літературних регіонів? 

Щоб відповісти на це запитання, слід охарактеризувати 
творчість його учасників. 

Велику роль в активізації суспільного, культурного та літератур-
ного життя Чернігова відіграли письменники Борис Грінченко, 
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Михайло Коцюбинський, Володимир Самійленко, Микола Вороний та 
інші, які жили в місті в кін. ХІХ – на поч. XX ст. 

У 1893 р. у Чернігові з’явився молодий поет Володимир Самій-
ленко, який обійняв посаду секретаря земської управи. А через 
декілька місяців після нього за його ж таки ініціативи у Чернігів 

приїхав Борис Дмитрович Грінченко 
(27.ХІ(9.ХІІ).1863–23.IV(6.V).1910) із дружи-
ною Марією Миколаївною (літературний псев-
донім Загірня), яких уже добре знали в 
літературі. 

Це були талановиті педагоги, які, по-
чинаючи з 1881 р., працювали в сільській 
школі, де відчули на собі всі поневіряння й 
приниження сільського вчителя, який віддавав 
усього себе справі освіти. Життя сільської 
школи і її вчителів Б. Грінченко показав у 
своїх оповіданнях та повісті "Сонячний про-
мінь" (1890), яку написав у селі Олексіївка у 
вільний від уроків час. У творчому доробку 
Б. Грінченка чимало ліричних віршів, балад, 
поем, сатиричних поезій, оповідань, значна 
частина яких була вже опублікована. Побачи-
ли світ перші три поетичні збірки, які він 

перед приїздом до Чернігова у 1893 р. об’єднав в одну  – "Під 
хмарним небом". 

Переїжджаючи до Чернігова, подружжя Грінченків мріяло 
повністю присвятити себе розвиткові української літератури. У листі 
до дружини 29 грудня 1893 р. Б. Грінченко писав: "Яке диво підняти 
велику вагу тому, хто має велику силу! А мудро і дивно занепалого з 
занепаду підняти, затоптаному образ людський вернути, безсилого до 
буссилів великих зміцнити. Оце мета висока, життє людського варта, 
бо коли вже мусимо жити, то повинні жити так, щоб знать було, що 
живемо, що людський дух у сяйві підносили! Коли вже мусим жити, 
то треба вибірать мету велику і високу, щоб варто було боротися за 
неї, а не якусь нікчемную "златую середину" – якусь од учорашньої 
печені підливу скислу; пильнуймо зорі, не каганці! Йдімо до сонця, а 
не до заяложеного лихтаря!" [56]. 

У Чернігові Б. Грінченко спочатку влаштувався діловодом 
оціночної комісії губернського земства, а з 1898 р. обійняв посаду 
секретаря земської управи. З приїздом Бориса та Марії Грінченків до 
Чернігова змінилася атмосфера духовного та літературного життя в 
місті. Подружжя Грінченків, перш за все, почало проводити велику 
просвітницьку роботу. І це для них було головним. Саме це навело 
Б. Грінченка на думку відкрити в Чернігові видавництво, викорис-
тавши друкарню земства, яка була потрібна народу. Він звернувся до 
губернатора. Дозвіл було отримано. За період з 1894 до 1902 р. тут 
вийшло 45 видань загальним накладом 200 тис. екз. 

Б. Грінченко 
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Серед виданих книг було чимало науково-популярних брошур 
("Про грім та блискавку", "Велика пустеля Сахара", "Робінзон", 
"Фінляндія", "Жанна Д’Арк"  та ін.), біографій видатних письменників 
(І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки та ін.), а також  
художніх творів. Саме тут побачили світ твори Т. Шевченка, П. Грабов-
ського, Є. Гребінки, Ю. Федьковича, Л. Глібова, М. Коцюбинського та 
інших письменників, а також твори Б. Грінченка і М. Загірньої. 

Один за одним почали виходити за редакцією Б. Грінченка 
альманахи "Вірна пара та інше" (1895), "Криничка" (1896), "Батькове 
віщування та інше" (1898), "Степові квіти" (1899), "Хвиля за хвилею" 
(1900). Тут друкувалися твори різних українських письменників: Лесі 
Українки, М. Старицького, І. Франка, П. Грабовського, Я. Щоголева, 
а також тих, хто уже пішов із життя: О. Афанасьєва-Чужбинського, 
І. Манжури,  С. Руданського, В. Кулика, П. Гулака-Артемовського, 
Є. Гребінки та ін. 

В альманахах було представлено й твори письменників Черні-
гівщини: Л. Глібова, П. Куліша, Ганни Барвінок, В. Самійленка, 
Б. Грінченка, М. Коцюбинського, М. Вороного. 

Б. Грінченко організував у Чернігові дійсно народне видавниц-
тво, яке трималося на ініціативі та праці його самого і його дружини, 
невтомної трудівниці. Це була подвижницька праця, яка не оплачу-
валася, але на яку витрачався весь вільний від роботи в земстві час. 

Значення їх праці полягає в тому, що вони продовжили 
розвивати традиції 50–60-х рр., зуміли об’єднати навколо себе людей, 
які підтримували їх у просвітницькій діяльності, у роботі з пробу-
дження національної свідомості, розгортання боротьби за утвердження 
української культури, за повернення народу рідної мови, якою він міг 
навчатися в школі, вільно спілкуватися в усіх установах, писати 
художні твори, говорити зі сцени. Ті, хто включився у цей процес, 
понесли естафету українізації далі, хоч це було нелегко. 

Багато уваги Б. Грінченко приділяв збиранню та пропаганді 
фольклорних матеріалів. У чернігівському видавництві вийшла бібліо-
графічна праця письменника "Література українського фольклору. 
1777–1900" (1901). А в 1895–1899 рр. були опубліковані у 3-х томах 
"Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с 
ней губерниях, Б. Гринченка". Вийшли тут також збірки фольк-
лорних творів "Живі струни" та "Думи кобзарські" (1897), "Колоски" 
(1898), "Великий оповідач" (1898). Жанровою і тематичною різнома-
нітністю відзначається збірка "Из уст народных. Малороссийские 
рассказы, сказки и пр." (1900). 

Але не все вдавалося видавати Б. Грінченку. За період з 1894 до 
1899 рр. цензура не дозволила опублікувати 29 рукописів. Дуже 
важко було видавати книги українською мовою, бо діяв Емський указ 
1876 р. І все ж Б. Грінченку багато чого вдалося зробити і за цих 
складних умов. Він мріяв дати народу книги, які б його просвітили, 
навчили і збагатили. Справою життя Б. Грінченка, "найважливішою 
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його заслугою" І. Франко вважав органі-
зацію видань книжок для народу. 

Жилося Грінченкам у Чернігові важко. 
Неодноразово у своїх листах письменник 
зазначав: "Ми сьогодні в Чернігові, а де 
будемо завтра – я не знаю". В іншому листі 
до Д. Ткаченка: "Живемо ми тут, як сорока 
на тину", залежачи від людей, котрим нічого 
не спадає почати "вичищати" управу от 
таких "неблагонадежных" елементів, як я, 
наприклад" [57]. Були й жандармські обшу-
ки у 1896 р. У листі цього року до І. Зозулі 
Б. Грінченко писав: "Нашу братію потурять 
з управи... Вже ми вдвох із Сивеньким дума-
ємо про "подорож". Сивеньким письменник 
називав В. Самійленка, з яким він працював 
разом в управі і підтримував найтісніші 
дружні взаємини. 

Як свідчать документи, Б. Грінченко 
міг жити в Чернігові завдяки заступництву 
голови губернської управи Ф. М. Уманця, 
який цінував письменника як порядну лю-
дину і прекрасного працівника, котрий 
зумів за короткий час навести лад в управі, 
запровадивши нову систему ведення секре-
тарських журналів, досконалішу форму 
звітів. І все ж у грудні 1899 р. Б. Грінченка 
звільнили з посади, і він залишився без 
роботи. 

У 1900–1902 рр. Б. Грінченко не мав 
ніякого заробітку, крім творчого, тому пра-
цював багато, не шкодуючи здоров’я. Жили 
бідно, достатку не було. Єдиною відрадою 
для родини Грінченків була публікація 
творів, за яку отримували копійки. 

Б. Грінченко над усе любив Україну, 
віддав їй свої творчі сили, талант, життя. 
Його дружина Марія Миколаївна писала в 
одному з листів: "Знову згадалося мені, як 
ти писав колись, що любиш мене більш 
усього на світі після України. Але це не 
тільки тепер, це часто згадується мені, і я за 
це ще більше люблю тебе. Коли б ти сказав, 

що любиш мене більше України, я не порадувалась би цьому, ні – для 
мене це було дуже тяжко. Ми любимо один одного, у нас тепер одна 
душа, але любов до України і спільна праця на користь їй ще дужче 

В. Самійленко та Б. Грінченко.
Чернігів. 1902 
 

Б. Грінченко з дружиною 
Марією Миколаївною 
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з’єднують нас і дадуть силу перемогти усе. Але ти це й сам розумієш, 
ще краще мене..." [58]. 

За  час проживання в Чернігові з 1894 до 1902 рр.  Б. Грінченко 
виявив себе не тільки як видавець, а й самобутній поет, прозаїк, 
драматург. У 1884 р. у Харкові вийшла збірка поезій під псевдонімом 
"Пісні Василя Чайченка", а у 1895 р. в Чернігові – "Пісні та думи". 

 

 
 

Сидять: Б. Грінченко, М. Коцюбинський, В. Степаненко.  
Стоять: В. Самійленко, О. Глібов. Чернігів. 1898 

 
 
Остання була скороченим варіантом збірки "Під хмарним 

небом", яка вийшла у 1893 р. у Львові і була найповнішою, бо вклю-
чала в себе 122 оригінальні поезії та 17 перекладів, взятих із попе-
редніх та перероблених. Б. Грінченко мріяв видати подібну книгу і в 
себе вдома, а не за кордоном. Скориставшись послабленням цензури, 
він підготував такий збірник, включивши до нього 75 віршів. Значна 
частина з них раніше не входила до збірників і друкувалася лише на 
сторінках періодичних видань. 

Поезії Б. Грінченко друкував також і в інших збірниках: "Під 
сільською стріхою. Збірник пісень і оповідань Василя Чайченка" (К., 
1886), "Нові пісні і думи Василя Чайченка" (К., 1887), "Хвилини" 
("Писання". – К., 1903. – Т. І.). 

У цей період Б. Грінченко в Чернігові написав декілька драма-
тичних та прозових творів, зокрема оповідання "Підпал" (1894), 
"Хатка в балці" (1895), "Дядько Тимоха" (1895), "Дзвоник" (1897), 
"Покупка" (1900), "Палії" (1900), "Як я вмер" (1902), повісті "Серед 
темної ночі" (1900), "Під тихими вербами" (1901). 

У своїх творах чернігівського періоду Б. Грінченко порушував 
важливі соціальні проблеми з життя селян. Соціальна гострота опові-
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дань та повістей неодноразово ставала причиною цензурних втручань і 
переслідувань. Оповідання "Без хліба", "Олеся", "Украли", "Грицько" 
були заборонені цензурою. 

Звертався письменник і до інтернаціональних мотивів, зокрема в 
поемі "Матільда Аграманте" (1897). Це був відгук на повстання 
кубинського народу проти іспанських колонізаторів. Б. Грінченко 
написав перший в українській літературі твір, присвячений волелюб-
ному народу Куби. 

Тема борців за свободу стала в творчості письменника цього часу 
однією з основних. Про це свідчить поема "Лесь, преславний гайда-
мака" (1900), вірш "Марусі Вітровій" (1897) тощо. Від багатьох поезій 
віє протестом проти рабського стану, в якому знаходиться людина. 
Особливо гостро він виступав проти тих, хто став рабом із власної волі 
("Боязким"). 

Плідно працював Б. Грінченко і в жанрі байки. Вийшло декіль-
ка збірочок. Серед них книга "Байки. Поскладав Борис Грінченко 
(В. Чайченко)" (Чернігів, 1895), яка з’явилася одночасно із збіркою 
"Василь Чайченко. Байки. Накладом редакції "3орі" (Львів, 1895). 

Переважна більшість творів Б. Грінченка друкувалася за кордо-
ном у львівських виданнях "Зоря", "Дзвіночок", "Зеркало", "Літе-
ратурно-науковий вісник", де письменник отримував невеликий гоно-
рар і де він міг вільніше висловлювати свої думки, хоч і шкодував, 
що його твори значно менше виходять на Батьківщині. 

Б. Грінченка називають Хліборобом на 
ниві національної культури. І це так. Різно-
бічна діяльність письменника підтверджує це. 

Багато сил Б. Грінченко віддавав роботі в 
чернігівській "Громаді". Борис Дмитрович 
виступав на засіданнях зібрання з доповідями з 
актуальних тем, читав лекції для різних верств 
населення з української історії, писав брошури 
про український народ, які видавав за кордо-
ном ("Народ в неволі", "Нова сім’я"). 

Вірним помічником Б. Грінченка була 
Марія Миколаївна Грінченко (Загірня) (1863–
15.VІ.1928), письменниця, перекладачка, педа-
гог, громадський діяч. 

Під час проживання в Чернігові вона 
багато часу віддавала редагуванню і підготовці 
книг до видання в друкарні Б. Грінченка, вив-
чала потреби читачів, писала художні та 
науково-популярні книги. В цей час М. Грін-
ченко видала свої збірки прозових творів "Під 
землею. Оповідання про шахти" (1897) і 

"Чередник та дівчата" (1898). Багато уваги приділяла написанню і 
виданню брошур для народу. В них вона розповідала про визначних 

М. Грінченко (Загірня) 
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державних та культурних діячів А. Лінкольна, Дж. Стефенсона, 
Жанну Д’Арк, Сократа, П. Сагайдачного, про українських письмен-
ників. Деякі праці були присвячені соціальним питанням, а також 
іншим темам. 

У Чернігові Марія Грінченко займалася перекладом творів 
російських та зарубіжних письменників українською мовою, зокрема 
Л. Толстого, І. Тургенєва, Д. Маміна-Сибіряка, Г. Ібсена, М. Твена, 
А. Доде та ін. 

Як згадує Д. Лукіянович, під час його відвідин родини Грінчен-
ків Марія Миколаївна "коротко, але переконливо говорила про по-
требу для народу популяризації знань і перекладів з іншомовних 
літератур... У Загірньої в обличчі було більше чоловічих рис, ніж у 
Грінченка. Енергією, робучістю, знаннями, популярністю вона не 
поступилася Грінченкові. Я вперше пізнав таку бойову жінку..." [59]. 

У 1896 р. до Чернігова приїхав 
Михайло Михайлович Коцюбинський 
(5(17).ІХ.1864–12(25).ІV.1913). Він та його 
дружина Віра Устимівна, яка уже добре була 
відома серед інтелігенції міста ще до їх 
приїзду як В. У. Дейша, активно включи-
лись у громадське життя Чернігова та 
округи. Спочатку М. Коцюбинський працю-
вав діловодом при Чернігівській губернській 
земській управі, а з 1900 р. – статистом У 

статистичному бюро, де його обов’язком було 
також упорядковувати й редагувати "Сель-
скохозяйственные обзоры по Черниговской 
губернии", що виходили раз на рік. 

Одразу ж після приїзду М. Коцюбин-
ський та його дружина стали членами "Гро-
мади". Програмний напрям цієї організації 
їм був близьким, тому вони включилися в 
активну діяльність за національне відро-
дження українського народу, його культури 
й політичного самовизначення, за права українців навчатися в 
школах своєю рідною мовою, користуватися підручниками, худож-
ньою літературою цією мовою. 

Не все вдалося зробити у цьому напрямі й М. Коцюбинському та 
іншим членам "Громади". І все ж перший крок був зроблений – у 
Чернігові були створені гуртки самоосвіти, де лекції з історії України 
читали Б. Грінченко та Г. Коваленко, а з літератури – М. Коцюбин-
ський та М. Чернявський. 

М. Коцюбинський не стояв осторонь створення бібліотечок для 
населення, які складалися із зібрання художніх творів української, 
російської та зарубіжної літератури, а також науково-популярних 
видань. Тут були і книги, які з’явились у Чернігові у видавництві 
Б. Грінченка. 

М. Коцюбинський 
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Приділяв увагу М. Коцюбинський і громадській бібліотеці Черні-
гова, на засіданні правління якої виступав із палкими промовами, у 
яких порушував питання про відміну урядом цензури на видання 
книг мовами інших народів Росії, про стан української літератури, 
про відкриття нових шкіл у губернії, організацію бібліотек і читалень 
для народу. Посилення реакції після революції 1905 р. призвело до 
того, що громадську бібліотеку в 1908 р. закрили. 

М. Коцюбинський брав активну участь у роботі вченої архівної 
комісії, "Товаристві сприяння народній освіті в Чернігівській губер-
нії" та ін. 27 грудня 1906 р. в Чернігові булоа засновано "Просвіту", 
яку очолив М. Коцюбинський і потім приділяв роботі в ній велику 
увагу, незважаючи на переслідування поліції та місцевого губер-
натора. 

Маючи велике завантаження в управі, різнобічні громадські 
доручення, М. Коцюбинський багато працював як письменник. У 
Чернігові були написані основні твори: "Fata morgana" (1903–1910), 
"Дорогою ціною" (1901), "Коні не винні" (1912), "Intermezzo" (1909),  
"На камені" (1902), "Тіні забутих предків" (1911) та ін. М. Коцю-
бинський намагався іти в ногу з тим високим мистецтвом, яке 
помітно було як у рідній, так і в російській та зарубіжній літературі.  

Високу оцінку отримали твори М. Коцюбинського з боку росій-
ських літераторів початку ХХ ст. Амфітеатров писав у журналі 
"Современник": "Красотой и грацией веет от прелестных рассказов 
талантливого украинского писателя. Просты они, как сама жизнь, и 
так же серьезны и глубоки". 

М. Коцюбинський очолив літературне життя в місті, у якому в 
цей час брали участь Борис Грінченко, Марія Загірня, Володимир 
Самійленко, Іван Вороньківський (Коновал), Микола Вороний, Ми-
кола Чернявський, Михайло Жук, Григорій Коваленко, перекладач 
Леонтій Шрамченко та ін. 

На поч. XX ст. місцем зібрання літераторів стала садиба 
М. Коцюбинського, де спочатку в понеділок, а потім у суботу прихо-
дили письменники та творча молодь і ознайомлювали присутніх із 
новими творами. 

"Суботи" проходили під виглядом приватних вечірок за склян-
кою чаю. Майже постійно тут бували Борис Грінченко з дружиною 
Марією Загірньою, Володимир Самійленко (Сивенький), Микола 
Вороний, Микола Чернявський, Григорій Коваленко, Євген Тимченко, 
Іван Вороньківський (Коновал), Леонтій Шрамченко, Михайло Моги-
лянський, Олексій Глібов, Ольга Андрієвська, лікар Базилевич, учите-
лі Феодосія Шкуркіна, Персида Денилевич, 3оя Петусь, Борис Дани-
левич, художники Михайло Жук, Петро Циганко, Валентин Зінченко 
та ін. 

"Суботи" були поетичною школою для молоді, насамперед для 
Павла Тичини та Василя Елланського (Блакитного), Олександра 
Соколовського, Аркадія Казки, Івана Цитовича та ін. 
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"Суботи" не були суто літератур-
но-освітніми вечорами. На них часто 
розглядалися суспільно-політичні пи-
тання, читалася марксистська літера-
тура, підпільні прокламації, обговорю-
валися питання про видання альма-
нахів, проведення музичних вечорів, 
організацію виставок чернігівських ху-
дожників тощо. І все ж це було зібран-
ня тих, хто цікавився літературою, брав 
у ній безпосередню участь і міг поділи-
тися з іншими своїми напрацюваннями. 

М. Коцюбинський постійно думав 
про стан розвитку української літера-
тури, про підняття її авторитету. Саме з 
цією метою він продовжив традиції 
Б. Грінченка у підготовці та виданні 
літературних альманахів. Разом були 
видані збірники "Хвиля за хвилею" та 
"Дубове листя" (останній був присвя-
чений П. Кулішеві). Проте М. Коцю-
бинський хотів більшого. І в 1903 р. він 
почав готувати збірник "З потоку жит-
тя", до участі в якому він запросив 
відомих сучасних письменників і хотів 
продемонструвати якісний рівень укра-
їнської літератури. Щоправда, не всі до 
кінця зрозуміли творчий намір М. Коцюбинського. І все ж збірник, 
пошматований цензурою, вийшов. Тут були надруковані твори Лесі 
Українки, І. Франка, О. Кобилянської, Б. Грінченка, М. Вороного, М. 
Старицького, А. Кримського, Панаса Мирного, М. Вербицького, 
Л. Яновської та ін. 

М. Коцюбинський, спостерігаючи за новими публікаціями і 
розвитком української літератури, помічав, що в Україні з’явилося 
чимало талановитих письменників. Він розумів, що треба піднімати 
якість української літератури, і сам багато працював у цей час. Він 
написав такі яскраві твори, як "Для загального добра", "Дорогою 
ціною", "На віру", "На камені", "Цвіт яблуні", "Поєдинок", про які 
Микола Вороний писав: "Я люблю їх за легкість стилю, прозорість 
колориту, гарну мову, за їх поетичність". В іншому листі: "Прочитали 
ми й "Дорогою ціною" і тішились, як діти, під кінець засумували  – 
жалко стало Соломії. Враження колосальне! Особливо приємно, що, 
читаючи Вас, здається, ніби й не українського письменника читаєш, а 
бери вище! Бігме. Нема ані кострубатої репаної мови, повної самих 
провінціалізмів, ані заїжджених порівнянь..., ані старого шаблону. Усе 
правдиво, натурально, просто і напрочуд гарно, свіжо й цікаво" [60]. 

Сидять: О. Глібов, В. Самійленко. 
Стоять: В. Степаненко, 

М. Коцюбинський, Б. Грінченко. 
Чернігів. 1898 
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І ці слова про М. Коцюбинського міг би повторити кожний, хто 
любив українську літературу і цікавився нею. 

Твори М. Коцюбинського 900-х рр. не тільки були виявом 
особистісних міркувань, а й співзвучні передовим ідеям, що відсто-
ювали в українській, російській літературі, несли в собі велику силу 
соціального узагальнення.   

М. Коцюбинський розкривається і як видатний письменник-
новеліст, художник-психолог. Підіймаючись тернистою дорогою укра-
їнської словесності все вище і вище, він за своїм талантом твердо став 
в один ряд із відомими письменниками європейської літератури. 
Твори Михайла Коцюбинського, які з’явились у перекладах на іно-
земні мови ще за життя письменника і були одними з перших серед 
інших українських літераторів, засвідчували, що є самобутня і не всім 
відома українська література. Переклади творів, статті про М. Коцю-
бинського, що виходили в Росії та інших країнах, були немовби 
повноважним представником української літератури у світовій. 

М. Коцюбинський жив українським літературним життям, під-
тримував тих, хто продовжував випускати альманахи та збірники, 
турбувався про видання повної збірки творів Л. Глібова, відверто 
говорив про свої симпатії до творчості В. Стефаника, І. Франка, 
Панаса Мирного, О. Кобилянської, Лесі Українки, В. Самійленка, 
рекомендував  включати їх твори у список для читання. 

 

 
 

М. Коцюбинський з дружиною Вірою Устимівною. Фото. 1897 
 

 
Михайло Коцюбинський добре розумів, що треба використо-

вувати будь-яку можливість для ознайомлення читачів різних країн з 
українською літературою. І це втілював на практиці. 

На жаль, здоров’я М. Коцюбинського було підірване, і він дуже 
рано пішов із життя. 
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Активним учасником літературного життя в 
Чернігові в кін. ХІХ – на поч. XX ст. був 
Володимир Іванович Самійленко (Сивенький, 
3.ІІ.1864–12.VІІІ.1925). У Чернігів він приїхав у 
1893 р. завдяки прихильності до нього О. Кони-
ського, який просив І. Шрага допомогти моло-
дому письменникові після декількох років 
поневірянь по закінченні Київського університету, 
бо не мав  диплому. В Чернігові В. Самійленко 
мріяв  влаштувати своє сімейне та літературне 
життя, а тому досить швидко познайомився з 
літераторами міста. Працював він у земській 
управі і редагував "Земский сборник Чернигов-
ской губернии". Ці обов’язки пізніше перейшли 
до М. Коцюбинського, коли у 1900 р. В. Самій-
ленко вирішив звільнитися з посади. Особливо 
близько Володимир Іванович зійшовся з Леонідом 
Глібовим. Вони не тільки спільно вирішували 
літературні справи, а й разом грали на народних інструментах, до речі, 
байкар майстерно грав на гітарі. А 14 листопада В. Самійленко 
проводжав його в останню дорогу і прочитав на його могилі вірш 
"Пам’яті Л. І. Глібова", який був написаний експромтом. Пізніше на 
пам’ятнику байкаря викарбували дев’ять останніх рядків з цієї поезії. 

Хоча знайомство В. Самійленка з Л. Глібовим було коротким, 
останній познайомив молодого поета з деякими культурними діячами 
Чернігова. У цей час у творчій долі поета важливу роль відіграв   
Б. Грінченко, з яким В. Самійленко познайомився заочно завдяки 
листуванню і сприяв його переїзду до Чернігова. З Б. Грінченком вони 
сиділи деякий час за одним столом у земській управі. Це спілкування 
продовжувалося протягом шести років і після роботи, коли вони 
ділилися думками про випуск літератури для народу, про культурно-
мистецьке та літературне життя, подальшу долю України. 

Марія Грінченко пояснювала назву псевдоніма письменника: 
"Сивеньким був у його пишний чуб, сивеньке безкровне обличчя, 
сивеньке вбрання, мало не завжди притрушене сивим попілом з 
папіроси, сиві од чернігівського пороху чоботи. Маленький, вельми 
неставний і непоказний сивенький, але приємний і любий" [61]. 

Таким Грінченки його побачили, коли приїхали у січні 1894 р. У 
Чернігові В. Самійленко жив на Миколаївській вулиці (неподалік від 
Червоного мосту) у невеличкому одноповерховому будинку Медушев-
ської і одразу ж познайомив їх з обставинами життя. "Небагато часу 
довелося потратити Сивенькому на те, щоб увести нас в курс україн-
ських справ у Чернігові, бо справ тих було дуже обмаль. Так саме за 
малий час познайомив він нас із чернігівськими "свідомими" 
українцями, бо їх теж було обмаль. Зате значно більше часу потратив, 
щоб познайомити нас з чернігівськими лібералами та лівішими, із їх 
поглядами на українців, на українські справи" [62].  

В. Самійленко 
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Працюючи діловодом оціночної комісії Чернігівської губернської 
земської управи, В. Самійленко приділяв увагу і культурним заходам, 
творчій роботі. Ще до приїзду у Чернігів у 1890 p. поет розпочав 
працювати над віршованою драмою "Маруся Чураївна", яку завершив 
у жовтні 1894 p. "Цю драму, – згадував В. Самійленко, – я читав на 
вечірці в господі І. Шрага під час приїзду до Чернігова М. Кропив-
ницького. Драма йому сподобалась. Він тоді зробив мені деякі уваги 
сценічні, якими я скористався". В. Самійленко ще п’ять років працю-
вав над п’єсою, змінив деякі сцени, переробив діалоги й монологи. "У 
цій останній редакції, – засвідчував її автор, – Маруся не труїть 
героя, як було раніше, а вона уявляє собі, що отруїла його, а коли 
опам’яталася, то зарізує себе". У 1904 р. поет завершив роботу над 
п’єсою і подав її до цензурного комітету. 

Образ Марусі Чураївни привернув до себе увагу ще в першій 
редакції Марії Заньковецької. Один із примірників, який дозволила 
цензура, В. Самійленко віддав актрисі, інший через Б. Грінченка – 
комусь із антрепренерів. 

Крім драми "Маруся Чураївна", В. Самійленко написав у Чер-
нігові сатиру-жарт "Химерний батько" (1897), "Драму без горілки" 
(1894–1895), комедію "Дядькова хвороба" (1896). Деякі із цих п’єс 
були надруковані у львівському журналі "Зоря", а також у збірнику 
"Складка" та "Хвиля за хвилею" (1900). 

В. Самійленко, як висловився жандармський генерал Нови-
цький, "занимается малороссийскими гадостями", тобто написанням 
віршів українською мовою. А він писав про те, що особливо його 
хвилювало чи боліло йому, а вуста уже самі просилися висловити 
думку. І. Франко у передмові до першої збірки поета зауважував: 
"Самійленко не випускає своїх поезій так, як многі молодші поети, 
що ллють їх як воду, любуючися самим шумом і плюскотом і не 
дбаючи про те, що в них нема нічогісінько продуманого, а тим менше 
прочутого і прожитого самим поетом". 

Першим значним поетичним циклом чернігівського періоду була 
"Посвята Зінаїді Р-ській". Він складався з 9 поезій, написаних 15 серп-
ня – 5 вересня 1894 р., і був присвячений учительці з Полтавщини, яка 
приїхала на педагогічні курси в Чернігів і з якою познайомився ще не 
одружений В. Самійленко. Вперше він був надрукований у 1896 р. в 
альманасі "Складка" і більше ніколи за життя поета не з’являвся. 

 
Як згадую личко твоє чарівниче,  
Як голос твій любий, мов здалека, кличе,  
Тоді в моїм серці натхнення палає,  
Тоді моє серце піснями лунає. 
Тоді я гадаю, що, може, здолаю  
В піснях змалювати тебе, мій ти раю,  
І вроду чудову, й чудовую душу,  
І тими піснями всім серце порушу. 
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Марія Грінченко згадувала: "Наслідком кохання був цикл 
прекрасних віршів, присвячених Зінаїді Р-ській. Їх не надруковано в 
збірці "Україні". І цього разу вірші були мабуть єдиним виявом 
кохання, та й невідомо, чи хоч дав він їх тій, до кого писав. Взагалі 
на вияв свого почуття, своїх переживань він був дуже скупий. І той 
куточок, який буває в душі у людини і куди мало кого пускають, або 
й зовсім не пускають, був у його добре захований від усякого ока. Але 
почувалося, що він є і що Сивенький його пильно оберігає" [63]. 

В. Самійленко був у добрих приятельських відносинах із Мико-
лою Лисенком. Проживаючи в Чернігові, поет у 1893 р. відвідав компо-
зитора у Києві. "М. Лисенко сказав мені, – згадував В. Самійленко,  –  
що написав "Запорозький марш" і прохав мене під музику написати 
текст. Я тут же написав йому такий марш. Це був вірш "Гей, за наш 
рідний край". Серед інших творів слід виділити шедевр ліричного 
таланту поета "Вечірню пісню", яка посіла провідне місце серед 
народних пісень. Вона написана під впливом ліричних поезій Л. Глі-
бова, які так любив В. Самійленко. 

 
Тихесенький вечір  
На землю спадає, 
І сонце сідає  
В темнесенький гай. 

Ой, сонечко ясне,  
Невже ти втомилось,  
Чи ти розгнівилось?  
Іще не лягай!.. 

 
Цей вірш на музику К. Стеценка і нині можна почути не тільки 

зі сцени, а й у теплому товариському зібранні. 
В. Самійленко писав також сатиричні та гумористичні твори. До 

тих, що написані у Чернігові, належать поезії "До поета" (1893), 
опубліковані в альманасі "Хвиля за хвилею" (1900), "Сон" (1893), 
"Всеросійське свято" (1896), "Поет-віршошкряб", "По Шевченку" 
(кін. 90-х), "На печі" (1898), "Діалог Грінченка і Самійленка (Сивень-
кого)" (1897) та ін. Багато віршів не датовано, тому важко нині 
визначити місце їх написання. Переважна їх більшість була опубліко-
вана за кордоном у львівських журналах. Царська цензура не могла 
їх пропустити не тільки через зміст, а й через те, що вони написані 
українською мовою. 

В. Самійленко брав участь у громадському житті Чернігова, від-
відував, як зазначила М. Грінченко, "збіговиська", конспіративні 
вечірки, які відвібувалися в домі І. Шрага чи Грінченків і на які "схо-
дилися люде поступових напрямків різних націй, де читались рефе-
рати, проводилися дискусії". На них В. Самійленко інколи читав свої 
верші: "Ельдорадо", "Цар Горох" та ін. Але, як згадує М. Грінченко, 
"ніколи не декламував таких, як "О, де набрати слів", "Те Dеum", 
"Людськість", "Поступ", "Весна" та ін. І почувалося, що він добре 
робить, що їх не декламує, бо не зможе він узяти відповідного тону, 
бувши серед людей. Почувалося, що єсть два Сивеньких: один той, що 
писав ці вірші, той що може їх писати й декламувати тільки з самим 
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собою бувши; і другий, той, що вештається поміж людьми і декламує 
"Ельдорадо" в такому комічному тоні, як він це робить" [64]. 

Пробував письменник виступати і на сцені в аматорських виста-
вах. У "Мартині Борулі" він зіграв нареченого в червоній жакетці, в 
"Степовому гості" – Яся, молодого шляхтича. "В обох ролях це був 
справжнісінький Сивенький, тільки не в звичайному сивенькому 
вбранні. Чула я, що в ювілейний рік (1903) у "Наталці Полтавці", – 
писала М. Грінченко, – він грав Возного. Думаю, що з цією роллю 
йому могло дужче пощастити" [65]. 

За сімейними обставинами В. Самійленко у 1900 р. виїхав із 
Чернігова. Знаючи про скрутне матеріальне становище поета, М. Ко-
цюбинський неодноразово звертався до своїх знайомих підшукати 
йому кращу роботу. Про це він писав у листі до Г. Мачтета у Жито-
мир, даючи характеристику поету: "Тут, у Чернігівському земстві на 
посаді секретаря редакції "Земского сборника" служить Володимир 
Іванович Самійленко, один із видатних нині поетів, переклaдaч Данте 
і Мольєра, людина освічена, талановита, глибоко чесна і симпа-
тична" [66]. 

У 1900 р. В. Самійленко переїхав у Катериноград на Кубані. Але 
й там він не зміг знайти кращої посади, щоб забезпечити сім’ю 
матеріально, і повернувся у Миргород. У листі до Б. Грінченка 8 трав-
ня 1901 p. він писав: "Оце знов думаю про те, щоб кудись перенестись 
на Вкраїну. Кубань не справдила моїх надій на кращу долю, і бачу, 
що й далі буде те саме. Тепер знову кореспондую з земляками в справі 
відшукання посади". 

У 1903 р. В. Самійленко знову повернувся до Чернігова, прожив 
тут до 1905 р., а в 1907 р., склавши екзамен на права нотаря, 
переїхав у невеличке містечко Добрянка, що на півночі Чернігівщини, 
де працював на цій посаді до 1917 р. 

У вільні від роботи хвилини продовжував писати художні твори. 
Талант В. Самійленка був широкий і глибокий. На жаль, він не до 
кінця розкрився, бо постійні злидні, які обсіли сім’ю, змушували його 
шукати заробітків. 

Найпліднішим у творчому житті В. Самійленка був чернігівський 
період. Спілкування з Б. Грінченком, М. Коцюбинським, їх увага до 
його творчості сприяли також активній громадській діяльності в "Гро-
маді" та "Просвіті", народному театрі, підготовці та виданні альманахів 
"Степові квіти", "Хвиля за хвилею", куди увійшли його твори "Не 
вмре поезія",  "До поета", "Орел",  "Драма без горілки" та ін. 

Помітне місце в літературному житті Чернігова поч. ХХ ст. 
посідає творчість Івана Омеляновича Вороньківського (Івана Конова-
ла) (1875–5.Х.1925). Родом він був із села Вороньки (нині Бориспіль-
ський р-н Київської області). Здобувши самотужки освіту, він працював 
у сільській школі, писав вірші, в тому числі і про роботу вчителя. За 
прогресивні ідеї та співчуття народу його заарештували й ув’язнили.  
Прощаючись з учнями, він писав у вірші "Своїм школярам": 
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Завтра іду... Оставайтесь,  
Любі мої діти! 
Тяжко з вами розставатись,  
Та... ніде подітись.  
Серце рветься, як згадаю,  
Що я вас покину 
І більш уже не побачу, 
Поки не загину. 
Не почую більше мови 
Вашої святої 
І тих пісень, що співали 
Зимою зі мною. 

 

Після повернення із в’язниці І. Коновалу 
вже не дозволили працювати в школі, і він 
важко переживав це, бо дуже любив її і дітей, 
усе життя мріяв сіяти зерна знань серед 
сільської молоді. 

З 1901 до 1918 р. І. Коновал проживав у 
Чернігові. Працював спочатку конторником у конторі з осушення 
боліт на Чернігівщині, а з 1909 р. – у болотоосушувальному відділі 
Чернігівської губернської земської управи. Через деякий час його 
призначили коректором, а потім секретарем "Земского сборника 
Черниговской губернии", де він друкував свої статті, зокрема "К 
вопросу о сохранении памятников народного творчества" (1902) та ін. 

І. Коновал був знайомий з М. Коцюбинським, Б. Грінченком, 
В. Самійленком та іншими письменниками. Особливо любив він 
М. Коцюбинського, бував у нього на "суботах", уважно стежив за його 
творчістю, любив читати його оповідання та повісті вголос. Дочка 
письменника П. І. Хохол згадувала: "Твори М. Коцюбинського дуже 
любив тато і вся наша сім’я. Тато високо цінував Михайла Михай-
ловича як художника, великого письменника, як розумну людину, як 
близького друга й товариша. Часто в зимові вечори усією сім’єю ми 
читали голосно твори Коцюбинського. Особливо татко любив "Фата 
моргана" і чудово читав цю повість" [67]. 

Між письменниками виникли дружні стосунки. А тому він підтри-
мував М. Коцюбинського, коли той, протестуючи проти ретроградських 
кроків губернатора Хвостова, вийшов із архівної комісії. І. Коновал 
зробив те ж саме, послідував прикладу М. Коцюбинського, хоча в 
архівній комісії він успішно працював, за що його відзначали 8 грудня 
1903 р. Але він не міг тут залишитися, бо добре розумів, що треба 
протестувати. І. Коновал був також членом чернігівської "Просвіти". 

І. М. Коцюбинська згадувала: "Іван Омелянович Коновал брав 
активну участь з батьком у роботі товариства "Просвіта". Як поет, він 
радився з Михайлом Михайловичем. Він належав до старшої гене-
рації, тому й зустрічався з батьком на перших літературних "поне-
ділках" 1904–1906 років, а не з юнаками Тичиною та Еланським, які 

І. Вороньківський 
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почали ходити до нас у 1910–1911 роках. В ці останні роки Іван 
Омелянович до нас не ходив і на "суботах" не бував". 

У чернігівський період І. Коновал продовжував писати літера-
турні твори. 1904 р. у Чернігові вийшли дві його збірки поезій: 
"Зіронька", до якої увійшли балада "Закляте озеро" і 18 ліричних 
творів, та "Вірші", яка об’єднала 30 ліричних поезій. У 1905 р. він 
написав п’єсу "Без спомоги". Друкувався також у збірниках "Багат-
тя" та "Вінок Т. Шевченкові". 

Поет І. Вороньківський звертався у своїх віршах до соціально-
побутових проблем, історії України, боротьби українського народу за 
свою волю. У творах відчувається вплив Т. Шевченка, І. Манжури, 
П. Грабовського, С. Руданського, фольклору. І все ж І. Вороньків-
ський намагався бути самобутнім художником слова. 

Учителька М. П. Нагорська, яка в 900-х рр. навчалася в Черні-
гівській гімназії, згадувала, що І. Вороньківський заходив до інтер-
нату "Общества взаимного воспомоществования учащим и учащимся", 
де жили діти вчителів Чернігівської губернії, які навчалися в гімназії, 
організував хор із дівчаток. 

Іван Омелянович дуже любив молодь. Він мав двох доньок. Тому 
в його будинку в Михайлівському провулку (будинок зберігся до цього 
часу) часто збиралися молоді люди, співали пісні, читали вірші. 
П. Тичина присвятив доньці письменника вірш "О панно Інно, панно 
Інно..." (1915). Юний поет закохався в Поліну Коновал, і художник 
М. Жук намалював їх на своїй картині "Біле і чорне". 

Після Жовтневої революції 1917 р. І. О. Коновал повернувся у 
своє рідне село Вороньки, де зайнявся сільським господарством і 
громадським життям села. Помер він 5 жовтня 1925 р. 

Письменники Чернігівщини – багатогранні особистості. Одні з 
них були акторами, інші художниками. І ці сфери діяльності допо-
магали  їм писати цікаві твори. 

У 1896–1908 рр. діяв народний театр під керівництвом Олексан-
дра Федоровича Володського (23.ХІ.1875–1921, за ін. даними – 1928), 
драматурга, актора, перекладача українською мовою "Ревізора" та 
інших драматичних творів західноєвропейської літератури. 

Він був родом із Чернігова із сім’ї небагатого службовця. Вчився 
у Київському університеті, грав у трупах М. Кропивницького під 
керівництвом П. Саксаганського і М. Садовського (1901), а також 
І. Сагатовського (1902–1906), Т. Колесниченка (1909). У перерві між 
гастролями та роботою у різних трупах продовжував працювати в 
"Народному театрі" в Чернігові, для якого написав декілька п’єс ("Під 
крамницями" (1903), "Прославився", "На бідного Макара", "Орися" 
("В каламутній воді", 1901), "Як вони женихалися" (1907), "Панна-
штукарка" (1906), "Хатня революція" (1909) та ін.). 

Змістом переважної більшості п’єс були побутові ситуації, соці-
альні  проблеми він не порушував. Так, у п’єсі "Як вони женихали-
ся", яка мала водевільний, жартівливий характер, автор зосередив 
увагу на життєвій ситуації, коли до однієї дівчини почали 
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женихатися аж четверо хлопців. Серед них кондуктор, панок і писар, 
які, довідавшись, що дівчина мала гроші, робили все, щоб звернути 
на себе її увагу і виграти партію. Розгадавши наміри женихів, батько 
дівчини пішов на хитрість; він прочитавши газету, з жалем сповістив 
усіх присутніх про те, що банк, у якому зберігалися гроші дочки, 
лопнув. Три женихи відразу втекли. І лишився лише друкар, чесний 
хлопець, який по-справжньому кохав дівчину. 

На жаль, досить простий сюжет автор не зумів підпорядкувати 
динамічному його розвиткові, а тому не досить життєво компону-
валися сцени, розвиток конфлікту був ослаблений, та й монологи не 
розкривали психологічного стану персонажів. Через це весь тягар 
лягав на акторів, яким треба було "витягти" виставу тільки талано-
витою грою. 

У п’єсі "Хатня революція" зображено життя і побут мешканців 
околиці Чернігова, де проживав і сам драматург. Він гарно знав їх 
думки, настрої, уміло використовував їх барвисту мову, наповнену со-
ковитими виразами і пройняту гумором. 

У театрі О. Володський був провідним актором, упевнено дотри-
мувався реалістичних прийомів, володів майстерністю перевтілення, 
умів передавати характер своїх героїв, для яких були притаманні 
гумор та сатира. 

Олександр Володський підтримував зв’язки з Миколою Вороним, 
Борисом Грінченком, Володимиром Самійленком та ін., які брали 
участь у роботі театру і як актори, і як драматурги. В. Самійленко 
любив музику, пісню, а тому у вільний час грав на різних інструмен-
тах в оркестрі, а також на сцені "Народного театру", де була постав-
лена його п’єса "Химерний батько". Після того як В. Самійленко у 
1903 р. знову повернувся до Чернігова, О. Володський запропонував 
йому переробити п’єсу "Дядькова хвороба" для нової постановки. 
В. Самійленко погодився. Переважну більшість змін і додаток зробив 
О. Володський. Усе робилося так, щоб задовольнити смаки міщан-
ського глядача. Зміни мали водевільний характер. Це призвело до 
погіршення тексту, і В. Самійленко відмовився від неї. П’єса на сцені 
йшла під назвою "Хвороба". 

Разом із В. Самійленком він переклав у 1908 р. п’єсу на 3 дії 
Віктора Ришкова "Всеросійське лихо" ("Склеп"). 

Видатним українським поетом і актором був і Микола Кіндра-
тович Вороний (24.ХІ(6.ХІІ).1871–24.ІV.1940), який приїхав у Черні-
гів у 1903 р.  

Він був родом із Катеринославщини. Зростав у Харкові, продов-
жував навчатися у Ростові. За зв’язки з народниками був під наглядом 
поліції. Йому заборонили навчатися у  Росії, і він змушений був виїха-
ти за кордон. Отримав освіту у Віденському, а потім у Львівському 
університетах. Працював у Львові, спілкувався з М. Грушевським, 
І. Франком, який мав вплив на молодого поета, захоплювався його 
збіркою "Зів’яле листя". 
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У 1897 р. Микола Вороний повернувся в Україну і пов’язав своє 
життя як актор з театрами М. Кропивницького, П. Саксаганського, 
О. Васильєва та ін. 

Писати поезії почав ще в дитинстві. 
Перший вірш "Не журись,  дівчино" був на-
друкований у 1893 р. у часописі "Зоря". Зга-
дуємо ми його тут тому, що він визначав 
громадське кредо поета. Звертаючись до Люд-
мили Старицької, якій була присвячена 
поезія, Микола Вороний писав:  

 
Годі ж, не журися, кинь свої вагання,  
Стань в пригоді людям бідним і сліпим.  
І на людське лихо, сльози і страждання  
Оживись, серденько, чулим і живим. 
 
У своїй творчості поет використовував 

різні жанри: сонети, октави, рондо, тріолети, 
які вимагали залізної дисципліни слова. 

Переїхавши до Чернігова, Микола Воро-
ний влаштувався на роботу у земському ста-
тистичному бюро помічником керівника 
відділу поточної сільськогосподарської ста-
тистики. Цим відділом завідував М. Коцю-
бинський. Микола Вороний познайомився з 
ним заочно шляхом листування ще у 1896 р. 
23 лютого він писав зі Львова: "... Тепер 
дозволю собі сказати Вам кілька слів неофі-
ціяльних. Дуже мені приємно зазнайомити-
ся з Вами бодай листами – до свого часу ми 
зналися один з другим потроху на сторонах 
"Зорі". Як бачите, я з Ростова над Доном 
опинився в Галичині у Львові. 

Ходжу тут як надзвичайний слухач на 
виклади до університету та потроху працюю 
з М(ихайлом) Сергійовичем [Грушевським – 
Г. С.] на культурному ґрунті" [68]. 

У фондах Чернігівського музею М. Ко-
цюбинського зберігається 15 листів М. Воро-
ного до автора "Іntermezzo". Слід додати ще 

3 листи М. Коцюбинського до М. Вороного. "З кожним листом, – 
зазначає Тетяна Проніна, старший науковий працівник музею, яка 
досліджувала це листування, – все більше відчувається, як міцніють 
симпатії Коцюбинського і Вороного, їх теплі звертання один до одного – 
не тільки знак ввічливості. Мабуть, сама доля вела їх до спілкування, 
до зустрічі. Співпадають їх інтереси" [69]. Дуже важливе значення 

М. Вороний 
 

М. Коцюбинський  
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має лист М. Вороного від 29 жовтня 1901 р., який пов’язаний із 
підготовкою поетом збірника "З-над хмар і долин" та його листом-
зверненням до письменників України взяти в ньому участь. У цьому 
зверненні М. Вороний виклав і свою естетичну позицію щодо розвитку 
літератури, яка неоднозначно була сприйнята українськими письмен-
никами. Деякі з них її сприйняли як "маніфест модернізму і 
символізму" (С. Єфремов). 

На пропозицію подати щось із своїх творів до збірника М. Ко-
цюбинський запропонував М. Вороному передрукувати із "Зорі" його 
оповідання "На крилах пісень". М. Вороний написав Михайлу Михай-
ловичу лист, який змінив рішення Коцюбинського, бо в ньому було 
чітко викладено погляд поета на розвиток української літератури. 

"Правду сказавши, – писав М. Вороний, – мені б дуже не хо-
тілося б взагалі щось передруковувати, а навпаки хотілося б тільки 
нове, свіже, оригінальне. Але разом з тим шкода позбавити себе 
приємності мати в числі інших і Ваш твір. До Ваших писань у мене 
спеціальна "манія", я люблю їх за легкість стилю, прозорість коло-
риту, гарну мову, за їх поетичність. З Вашого листа я бачив якусь 
непевність на сумнів щодо напрямку мого альманаха. Може й Ви, як 
добродій Єфремов, підозріваєте, що я хочу запровадити якусь "дека-
денщину", бо питаєтесь, що то буде за альманах, які автори прийма-
ють участь в ньому. Правда, таки вирази в моїм листі як "чиста 
штука", "усунення тенденцій" можуть збаламутити людину, бо тепер 
сфера штуки досить-таки збаламучена новими течіями і напрямами і 
репрезентант кожної такої течії по-своєму тлумачить і штуку і її 
завдання. 

Такого символізму, як я признаю, дуже багато у Гете, Гейне. З 
сучасних я признаю символістів – Метерлінка, Гауптмана, Ібсена, 
Бодлера, Едгара По, Тетмайєра, Чехова, Горького (але з меншого 
боку) і їм подібних. 

Я признаю за ними рацію биту, але не кожному з них готов 
наслідувати. 

Тенденційності в поетичній творчості не признаю (се вже буде 
фабрікація на марку), а ідейність (те ж саме зміст) мусить бути, бо се 
ж думка твору. 

Формою в поезії надзвичайно дорожу, бо одне діло – псалом 
співати, друге діло – волів гукати. Реалізм вважаю складовою час-
тиною штуки, а не її цілостю. Грубого реалізму в поезії цілком не виз-
наю. (Терпіти не можу "Тюремних сонетів" Франка, але закохуюсь в 
його "Зів’ялім листі".) 

Усіх сих поглядів хотів би додержати і в альманаху" [70]. 
Цього разу М. Коцюбинський послав М. Вороному акварель "На 

камені", яка, як ми вже згадували, була тепло прийнята поетом. 
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М. Коцюбинський, знаючи, що М. Вороний не може знайти робо-
ти, допоміг йому переїхати до Чернігова і отримати посаду у відо-
мстві, у якому працював сам. 

У Чернігові М. Вороний познайомився з донькою поета і педаго-
га М. А. Вербицького Вірою Миколаївною, гаряче і щиро її покохав і 
через деякий час одружився. 18 березня 1904 р. у будинку діда 
Миколи Андрійовича на Лісковиці в Чернігові у них народився син 
Марко, хрещеним батьком якого був Михайло Михайлович Коцю-
бинський. 

Семирічний період бурхливого, неспокійного і складного сімей-
ного життя завершився, на жаль, розривом. У цей час з-під пера 
М. Вороного виходять прекрасні поетичні цикли любовної лірики "За 
брамою гаю" та "Разок намиста". Душевною глибиною і страждан-
нями пройняті вірші "На озері", "Нічого!", "Зрада", "Твої уста", "Ти 
не любиш мене", "Ой, не минай", "Чи пам’ятаєш", "Ущухла буря", 
"Червоне коло, блискуче, красне" та ін. 

 
Свій біль тяжкий я переміг любов’ю, 
Для неї всі образи переміг, 
І виспівав тебе, омивши серце кров’ю, 
Потоком сліз. 
 
Зорій же ти, мій образе пречистий! 
В тобі я власну мрію покохав... 
Благословен той час великий, урочистий, 
Як ти постав. 

 
Перші збірки поета вийшли у 1911–1913 рр.: "Ліричні поезії" 

(1911) та "В сяйві мрій" (1913). У критиці М. Вороного називають 
основоположником українського модернізму. Але це не перешкодило 
йому писати твори про народ, його прагнення і сподівання, про кращих 
його представників. 31 оригінальний вірш, написаний у Чернігові, 
увійшов до книги М. Вороного "Твори", виданої 1989 р. Сюди слід до-
дати також і переклади, зроблені у Чернігові, але не позначені датою. 

У Чернігові М. Вороний цікавився громадським життям. 
"Миколу Кіндратовича я дуже добре пам’ятаю, – згадувала Ірина Ми-
хайлівна Коцюбинська, – бо, як член товариства "Просвіта" та учас-
ник літературних "понеділків", він часто бував у нашій господі. 

Перед очима постає його досить міцна постать з випещеним 
обличчям, білим волоссям, зачесаним догори. Він завжди був елеган-
тно, з деяким шиком одягнений у світлий сюртук з білими манжета-
ми, манишкою, комірцем і краваткою. Пенсне з чорною шовковою 
тісьмою було закладено за вилогу сюртука. Тримався він дуже вільно, 
впевнено і навіть з погордою" [71]. Крім "Просвіти", М. Вороний 
працював також у чернігівському "Литературно-артистическом обще-
стве", відкрив там приватні театральні курси, брав участь як актор у 
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підготовці вистав у Народному театрі. В автобіографії М. Вороний 
писав: "У Чернігові я занімався соціал-демократичною пропагандою 
серед молоді, організувавши для цього 
закладу гурток з гімназистів і семіна-
ристів. В числі їх бував і Павло Тичина, 
котрий і перші свої поетичні кроки 
робив під моїм керівництвом". Але 
сімейні негаразди наклали відбиток і на 
його громадське та літературне життя. 
Це відчувалося і у стосунках М. Воро-
ного із знайомими, у його виступах на 
літературних зібраннях. Ось як описує 
одну із "субот" у М. Коцюбинського ху-
дожник і письменник Михайло Жук, на 
якій поет читав свої вірші: "Вороний 
прочитав кілька своїх віршів. Читав він 
штучно, ламано. Буває, що от виступає 
людина, ви її слухаєте і вам стає якось 
ніякого слухати. Боляче тягнеться кож-
на секунда, внутрішнє почуття сорому за 
свого ближнього, почуття жаху, що 
скінчиться чимось таким, що краще не 
слухати, краще не бачити. От в такому 
стані перебував я, коли читав Вороний. 
Він читав стоячи, але занадто голосно, 
порівнюючи невеликий розмір кімнати. 
Читав напам’ять. Якби трохи менше 
пози. Навіщо такий крик. 

Мова його віршів мені подобалась: музична, струнка, оброблена. 
Оплески. Автор сів. Коцюбинський сказав кілька прихильних слів. 
Його підтримали, особливо Віра Устимівна. Вороний нервово курив. 
Коцюбинський повільно допивав свою стопку вина і теж курив. 
Аромат тютюну приємно лоскотав мої ноздрі. Я спитав, що то за 
тютюн. Він запропонував цигарку. 

Сигнал  подала Шкуркіна-Левицька – почали прощатися. Всі 
встали. Я вийшов разом з Вороним. Була чудесна літня ніч. Яскраво 
світить місяць. Будинки стояли мовчазні з позамиканими віконни-
цями, і, здавалося, все живе відступило перед спочинком природи, що 
дихала чарами запашних квіток. В різних місцях озивалося дерев’яне 
колотало нічного вартового. А ми йшли, і Вороний скаржився на свою 
гірку долю. Зовсім зникла поза. Голос набрав теплого людяного 
тембру. Вулиця за вулицею. Лісковиця. 

– Хата на болоті, – шепче Вороний. – От тут вона, Віра. Тут мій 
син Марко...  

І голос йому дійсно перетинається сльозою. 
Шелестять могутні осокори, що ховають собою будинок Вербиць-

ких. Ми швидко повертаємо вгору до міста і лише на світанку я 

На одній із "субот" 
у М. Коцюбинського 
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прощаюся з Вороним. Мені його стає по-дружньому жалко і на 
хвилину я забуваю Коцюбинського. Забуваю те, що мені так боляче 
було слухати його виступ за столом... що я, навіть відчував якийсь 
сором за нього". 

Під кінець свого перебування у Чернігові у М. Вороного усклад-
нилися стосунки з М. Коцюбинським, про що говорить Ірина Ми-
хайлівна Коцюбинська у своїх спогадах. Про це свідчить і надпис 
М. Вороного 1912 р. на книзі "Ліричні поезії" (1911): "Вельмишанов-
ному Михайлові Коцюбинському на спомин колишніх добрих 
відносин". 

Із Чернігова М. Вороний виїхав у 1910 р. у Київ, де працював у 
театрі, викладав, написав книгу "Театр і драма". Пізніше брав участь 
у революційних подіях, переклав українською мовою "Інтернаціонал" 
Ежена Потьє, "Марсельєзу" Руже де Ліля, "Варшав’янку" В. Свен-
ціцького. 

Семирічне перебування М. Вороного у Чернігові, хоч і складне в 
особистому відношенні, мало значний вплив на розвиток культурно-
мистецького та літературного життя, сприяло його збагаченню. 

Майже разом із В. Самійленком та Б. Грін-
ченком у Чернігові з’явився Григорій Олексійо-
вич Коваленко (24.І(5.ІІ).1868–15.ХІІ.1937), який 
влаштувався в земській управі і працював тут 
майже 15 років. Він був обдарованою людиною: 
письменником, художником, літературознавцем, 
фольклористом, не стояв осторонь громадського 
життя, а тому його можна було побачити в 
товаристві Б. Грінченка, В. Самійленка, М. Коц-
юбинського, І. Шрага, М. Жука та інших. Свої 
поезії та оповідання він читав у садибі М. Коцю-
бинського. Брав активну участь у видавничій 
справі. Його твори були пройняті актуальними 
думками, а тому Б. Грінченко друкував їх у серії 
книжок для народу. Тут побачили світ збірка 
оповідань Г. Коваленка "Правдиве слово", а 
також його науково-популярні праці "Від чого 
вмерла Мелася", "Клопіт в селі Білашівці", 
"Чума на людях", "Пошесна хвороба чума" та ін. 

Він написав цікавий і ґрунтовний нарис "Очерк жизни и деятельности 
украинского этнографа и народного врача С. Д. Носа", брав участь у 
випуску альманахів. 

Г. Коваленко залишив велику спадщину творів образотворчого 
мистецтва (близько 100 картин та ілюстрацій), частина з них збері-
гається у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповід-
нику М. Коцюбинського. 

Б. Грінченко, М. Загірня, В. Самійленко (Сивенький), І. Коновал 
(Вороньківський), О. Володський, М. Вербицький, М. Вороний, Г. Ко-

Г. Коваленко 
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валенко – це яскраві творчі особистості. Кожен з них посів своє місце 
в культурно-мистецькому та літературному житті Чернігова і України 
в цілому. 

Особливістю літературного життя в Чернігові було творче єднан-
ня письменників старшого покоління і молоді. М. Коцюбинський 
сприяв тому, щоб на його "суботах" кожен молодий міг виявити 
творчі можливості і відчути підтримку. 

Так було із художником Михайлом Іва-
новичем Жуком (20.ІХ(2.Х).1883–8.VІ.1964), 
який писав вірші і прозу і з яким у М. Коцю-
бинського склалися гарні стосунки. 

М. Жук через рік після закінчення у 
1904 р. Краківської художньої академії осе-
лився в Чернігові, працював викладачем 
малювання в духовній семінарії, виступав як 
поет, прозаїк і критик. Він намалював два 
портрети М. Коцюбинського. У листі до ху-
дожника М. Коцюбинський підтримав його і 
різко висловився відносно чернігівської гро-
мадськості, яка так неуважно поставилася до 
виставки картин М. Жука: "Ось вона – наша 
некультурність! Але ми самі винні – слабо ми 
робимо українську  культуру і, б’ючи себе в 
груди, я не раз кажу: мій гріх, мій великий 
гріх". Проте художнику радить працювати, 
"а потому все розберуть, усе оцінять". 

М. Коцюбинський виявляв інтерес до 
збірки віршів Михайла Жука "Співи землі", 
яка вийшла в Чернігові у 1912 р., як і до творів письменника та 
художника Григорія Коваленка. 

Але особливий інтерес М. Коцюбинський виявляв до творчої 
молоді. "Суботи" були своєрідним методом його роботи з початків-
цями. "Зустрічі з письменником Михайлом Михайловичем Коцю-
бинським, – згадувала П. Березняк, – робили на нас великий вплив: 
будили в нас людську гідність, формували національну і революційну 
свідомість" [72]. Молодь потрапляла в атмосферу доброзичливості і 
творчої зацікавленості. Павло Тичина, Василь Елланський (Бла-
китний), Олександр Соколовський, Аркадій Казка, Іван Цитович та 
інші молоді початківці відчули, що в середовищі М. Коцюбинського 
зібралися саме ті люди, які турбувалися про подальший розвиток 
літератури. У кожного молодого творчо здібного початківця по-своєму 
склалася доля. Але саме перші творчі уроки М. Коцюбинського 
запам’яталися надовго. 

Павло Григорович Тичина (15(27).І.1891–16.ІХ.1967) почав писа-
ти вірші, ще навчаючись у семінарії. Сам він був родом із села Піски 
(нині Бобровицького р-ну). За рекомендацією першої вчительки 
майбутнього поета С. М. Морачевської батько віддав його у 1900 р. 

М. Жук 
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навчатися у бурсу Єлецького монастиря, де був гарний хор. Після її 
закінчення у 1907 р. П. Тичина вступив до Чернігівської духовної 
семінарії. Тут він познайомився з майбутнім відомим композитором 

Г. Верьовкою, а також В. Елланським і М. Под-
войським. Багато читав світських книжок, у 
тому числі й твори М. Горького. П. Тичина 
гарно співав і малював. Як свідчить поет, упер-
ше з М. Коцюбинським вони познайомилися, 
коли він малював етюди біля Мар’їного гаю. А 
потім М. Коцюбинський був на концерті в 
семінарії і почув прекрасний голос П. Тичини. 
Так обдарований юнак увійшов у середовище 
знайомих письменника. 

У 1910 р. викладач малювання в семінарії 
М. Жук привів П. Тичину і В. Елланського на 
одну із "субот" до М. Коцюбинського. Було це 
восени. "Повний місяць стояв у високому небі, – 
згадував П. Тичина. Пахло квітами й прив’яли-
ми травами. Сад кінчався обривом: знизу, з 
Холодних Ярів, якісь лунали далекі перегуки і 
стишений гамір життя вечірнього, а я все 

більше прислухався до голосу Михайла Михайловича, дивився на його 
високу, немовби трохи зігнуту у плечах постать, дивився на його очі, 
що при місяці вогнем світились" [94].  Саме тут прозвучали вірші 
Тичини "Розкажи, розкажи мені, поле...", "Ви знаєте, як липа 
шелестить...", "Де тополя росте", "Що місяцю зіроньки кажуть". 
П. Тичина був автором уже багатьох віршованих творів. М. Коцю-
бинський помітив у несміливому юнакові іскру великого таланту. 
Йому сподобалася поезія початківця, і він рекомендував у "Літера-
турно-науковий вісник" вірш "Ви знаєте, як липа шелестить...", який 
там з’явився у 1912 р. Саме ним і був започаткований творчий шлях 
майбутнього відомого українського поета. П. Тичина пробував свої 
сили в прозі, написав автобіографічне оповідання "На ріках вавілон-
ських" (надруковане у 1913 р.) та ін. 

 

 
 

Автограф вірша Тичини "Ви знаєте, як липа шелестить..." 
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Перебуваючи на Капрі, М. Коцю-
бинський в бесіді з Максимом Горьким 
про молоді творчі сили української літе-
ратури назвав і Павла Тичину. З листів 
від цих двох великих письменників до 
молодого поета видно, яку надію покла-
дали і з якою любов’ю ставилися вони до 
нього. "Слово схвалення Олексія Макси-
мовича в ті жахливі роки реакції влило в 
мою душу багато незнаної тоді ще для 
мене сили і повернуло все життя моє по-
новому, в бік небоязні дійсності, уваж-
ного вивчення її, в бік творчих дерзань... 
Олексій Максимович згадував ці ранні 
мої писання в листі до мене з Сорренто в 
серпні 1927 року". Нагадаємо ці рядки: 
"Знаю я Вас давно, мені багато й ніжно – 
як він напрочуд гарно вмів говорити про 
людей – розповідав про Вас М. М. Коцю-
бинський, читав деякі Ваші вірші". 

У 1913 р. П. Тичина закінчив семі-
нарію і переїхав до Києва. Про місце і 
роль М. Коцюбинського у своєму житті 
він розказав у віршах "З мого дитинства" 
та "На "суботах" М. Коцюбинського". 
Виступаючи на вечорі, присвяченому 
100-річчю від дня народження М. Коцю-
бинського, П. Тичина говорив: "Коцюбинський належав до тих людей, 
що кожного разу, коли ти його бачиш, завше в ньому ти бачиш щось 
нове. Як океан, він був глибокий, як океан, тривожний і мінливий. 
Він залишив нам, і мені зокрема, найвищий заповіт ніколи не розми-
натись з людиною і завжди бути вірним рідному народові, правді, 
соціальній справедливості і свободі". 

Не менш важливе місце належало М. Коцюбинського і в 
творчому житті Василя Елланського (Блакитного) (12.І.1894–
2.ХІІ.1925), який разом із П. Тичиною навчався в семінарії, одночас-
но познайомився з автором "Fata morgana", брав участь у рево-
люційних гуртках. І якщо М. Коцюбинський менше з ним займався 
як з поетом-початківцем, то більше він вплинув на нього як людина, 
що сміливо відстоювала право українця на свою літературу, на своє 
мистецтво, на свободу думки. 

Василь Елланський познайомився з родиною Коцюбинських в 
кін. 1911 р. Уже 1912 р. він разом з П. Г. Тичиною відвідував 
"літературні суботи" М. М. Коцюбинського. На цих "суботах" бували 
Аркадій Казка, Микола Саєнко, Сергій Устименко та інші представ-
ники передової молоді. В цей період свого життя Михайло Михайло-

М. Коцюбинський та учасники 
"субот" М. Саєнко, 

С. Устименко, 
А. Казка. Фото. 1912 
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вич проводив велику виховну роботу серед молоді, покладаючи на неї 
великі надії. 

Літературні вечори проходили дуже цікаво і були гарною шко-
лою для молодих поетів. 

"Василь Елланський звернув на себе увагу Михайла Михайлови-
ча, як обдарований юнак з великим нахилом до поезії, з тонким 
чуттям краси, любов’ю до природи і помітним нахилом до громадської 
роботи...", – згадували І. Коцюбинська, Л. Лиман та К. Тригубенко. 
Відвідування "літературних субот" не минуло марно для Василя 
Елланського. Він сам почав писати вірші. За своєю вдачею він був 
натурою експансивною, емоційною, непримиренною і, захоплюючись 
поезією, часто серед молоді декламував вірші Олеся, Вороного, Лесі 
Українки, Маяковського, а згодом і свої. Захоплювався також музи-
кою й співами і часто відвідував камерні концерти в музичному 
училищі. 

Тоді ж Василь Елланський активно почав організовувати роботу  
зі створення першого українського хору під керівництвом Олексія 
Кіндратовича Приходька. Створення цього хору (1915) було значною 
подією в культурному житті дореволюційного Чернігова. Навколо 
нього гуртувалися українські прогресивні елементи. Всі кошти від 
концертів хору передавалися до політичної організації "Червоний 
хрест", яка надсилала їх політемігрантам та політичним в’язням і 
засланцям. На цій ділянці громадської роботи Василь виявив макси-
мум енергії і великі здібності як адміністратор, що вів організаційні і 
фінансові справи хору. 

Еволюція політичних поглядів Еллана-Блакитного складна. За 
юнацьких років він захоплювався культурницькою роботою, пропагу-
ючи українську прогресивну літературу, мову, музику, одночасно 
працюючи в революційно-підпільних гуртках народницького напрям-
ку. А вже з поч. 1918 р. знаємо його як українського революціонера, 
що міцно стояв на позиціях боротьби за радянську владу і зближення 
з Комуністичною партією більшовиків України [74]. 

Вплив М. Коцюбинського відчули і молоді поети Аркадій Казка, 
Олександр Соколовський, Іван Цитович. Кожен із них у ці складні і 
тривожні роки поч. XX ст. не стояв осторонь від життя, а брав у 
ньому активну участь. 

Олександр Олександрович Соколовський (1896–29.VІІІ.1938), 
навчаючись у Чернігівській гімназії, де панувала сувора дисципліна, 
познайомившись з Юрієм Коцюбинським та Віталієм Примаковим, 
пішов з ними і став активним учасником революційних подій. Разом 
із ними він бував у домі М. Коцюбинського. Дружина О. Соколов-
ського Тетяна Степанівна згадувала: "Сам Коцюбинський, крім свого 
могутнього таланту, володів надзвичайним даром – умінням бачити 
людину поруч себе. Він уважно слухав кожного, хто з ним розмовляв, 
і розмовляв так, що той почував себе цілком вільно. 

Ми, молодь, швидко відчули цю його властивість і охоче все 
йому розповідали, говорили про звичайнісінькі буденні речі, а його 
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цікавило все – чи каталися ми на ковзанах і де саме, може на 
Млиновиці? Чи плавали ми човном, чи ходили до Подусівки, до 
Яловщини, чи бували за Десною, чи бували на ярмарку, що нам там 
сподобалося і т. ін. 

Звичайно, проста розмова з цією люди-
ною нас чарувала, хотілося ще і ще говорити і 
відчувати душевність цієї надзвичайної лю-
дини. 

Сашко не хотів нам заважати і пішов до 
хлопців, до Миколи Саєнка, Віталія, Юрка 
Коцюбинського, він захоплювався віршами 
П. Тичини, чекав послухати щось нове... 

Йшли додому переповнені новими вра-
женнями, новими почуттями – ніби побували 
у якомусь високому святковому храмі, до-
торкнулися до якоїсь святині. 

Не раз згадував Сашко ці відвідини до 
Коцюбинського, хоч і не пощастило йому там 
часто бувати. Через багато років ще й ще 
згадували ми те життя, що світилося там так 
яскраво й кликало від бруду міщанства у 
прекрасний світ. 

Дуже обережно, поволі входив Сашко у 
літературний світ, надзвичайно вимогливо 
ставився до своїх творів, вважав, що кожний, хто іде цією дорогою, 
мусить багато працювати над собою. І сам жадібно знайомився з літе-
ратурою всього світу – своєю рідною – українською, російською, 
всесвітньою" [75]. 

Із Чернігівською духовною семінарією, а 
отже, з тими молодими творчими юнаками, 
які були поєднані долею з садибою М. Коцю-
бинського, був пов’язаний і Іван Павлович 
Цитович (31.Х.1895–4.VІІІ.1980), який після 
закінчення навчального закладу викладав мо-
ву і літературу, керував музично-хоровими 
колективами і, звичайно, писав вірші, які 
увійшли до збірки "Симфонія грози". 

В колі молодих письменників був і 
Аркадій Васильович Казка (23.ІХ.1890–
1929), всебічно обдарований юнак, який мав 
чудовий голос, подібний за тембром до голосу 
І. С. Козловського, захоплювався музикою, 
живописом, літературою. Він навчався в Чер-
нігівському реальному училищі, був знайомий 
з хлопцями із семінарії, разом із ними робив 
перші кроки в літературі. Про відвідини са-
диби М. Коцюбинського він згадував: "Черні-

О. Соколовський
 

А. Казка 
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гів, мій неспокій. Хвилювання, – Ще б пак! – Мої товариші, 
однокласник реаліст М. Саєнко та гімназист С. Устименко, попереди-
ли, що підуть разом зі мною до М. М. Коцюбинського. Вони і раніше 
в нього були, але мене тоді, реаліста VI класу, брали з собою вперше. 
Я якось не міг собі дати ради, що його там говорити та як себе 
поводити. Але як же враз розвіялись ніяковість і напруження, коли в 
передпокій нам на зустріч вийшла висока, трохи ніби зігнута постать 
з блідим, якось особливо чистим лицем і з проникливим уважним 
зором майже чорних променистих очей. Кілька лагідних слів, сказа-
них приємним тихим тенором – і моє замішання зникло. Натомість 
охопило почуття внутрішньої гармонійності, врівноваженості, самопо-
ваги. Вилинула думка. Йому хочеться багато про що сказати. Йому 
можна у всьому довіритися. Потім низка вечорів у Михайла 
Михайловича. 

Невимушені розмови, спершу в їдальні за столом, а потім у його 
робочому кабінеті..." [76]. 

Починаючи з 1912 р. і до 1919 р. у чернігівських газетах час-
тенько друкувалися вірші Аркадія Казки. Після того як він не зміг 
закінчити Київський комерційний інститут, бо бракувало коштів, 
повернувся до Чернігова, де працював креслярем у земській управі, 
одружився з сестрою поета і свого друга Івана Цитовича Ганною. 

 
Десна – мов шабля. 
  Вал старезний.  
Мазепи дім. Гармати в ряд,  
Поринувши у сон 
  давнезний,  
Сумною вартою стоять.  
Заснув Чернігів.  Місяць 
  срібний,  
Піднявши високо свій щит,  
Вглядається: богам подібні,  
Ген двоє п’ють солодку мить... 

 
Це рядки з вірша А. Казки "Романтичне". Він любив працювати 

в таких жанрах, як тріолет, сонет, газель та інших, які потребували 
гарного знання літератури, традицій не тільки української, а й за-
хідноєвропейської словесності. 

По-різному склалася доля початківців, чиї поезії звучали на "су-
ботах" М. Коцюбинського, кому віддав великий художник слова тепло 
своєї творчої душі. М. Коцюбинський, слухаючи їх перші проби пера, 
думав про майбутнє української літератури. Можна з упевненістю 
стверджувати, що на поч. XX ст. формується специфічний молодіж-
ний напрям у літературному житті Чернігова. Але це вже часто 
трагічна сторінка в історії культури міста, яка потребує особливої 
уваги. Значна частина творчої молоді у 30-х рр. репресована. Така ж 
доля спіткала і Аркадія Казку, що привело до трагічної загибелі [76]. 
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Підсумовуючи розмову про особливості літературного життя 
Чернігова кін. XIX – поч. XX ст., можна з упевненістю сказати, що 
воно було всебічним і найвагомішу роль у ньому відігравали М. Коцю-
бинський та Б. Грінченко. Важко сказати, як би воно розвивалося, чи 
було б воно без них таким багатогранним і дієвим, як це видно нині. 

І література, і мистецтво мали в цей час не тільки просвіт-
ницький характер, а й мобілізуючий, соціально окреслений та визна-
чений. Говорити про існування в цей час літературної школи в Чер-
нігові, як, приміром, у XVII – на поч. XVIII ст., яку очолював 
Л. Баранович, не можна. Якщо і були тут деякі її ознаки: наявність 
активних діячів, письменників, навколо яких групувалися літератори, 
видавничої бази, то була відсутня єдина теоретично-літературна спіль-
ність. Борис Грінченко відстоював у літературі традиційні реалістичні 
методи створення художнього твору. М. Коцюбинський був не проти 
використання нових принципів, притаманних творам західноєвропей-
ських художників слова. Незважаючи на це, письменники Чернігова 
кін. XIX – поч. XX ст. відіграли велику роль у розвитку всієї 
української літератури, визначали її подальший хід. 

 
ТВОРЧІ ДОЛІ ІНШИХ ЛІТЕРАТОРІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ  

ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 
 

Літературне життя Чернігівщини не буде повним, якщо ми не 
згадаємо інших письменників, які були пов’язані своїм життям та 
творчістю з нашим краєм. 

Мало ми знаємо про Любов Олексан-
дрівну Яновську (псевдоніми Ф. Екуртьжа, 
Омелька Реп’ях) (30.VІІ.1861–1933), яка наро-
дилася в селі Миколаївка Борзнянського 
повіту в збіднілій дворянській сім’ї Олексан-
дра Сергійовича Щербачова. Саме на батька 
ліг тягар виховання дітей та пошуки засобів 
до існування, бо дружина покинула його і ви-
їхала до Петербурга. Не вдалося закріпитись у 
Кременчузі, де він обіймав посаду нотаря. 
Олександра Сергійовича звинуватили в пору-
шенні закону, звільнили з посади і продали 
все майно. На хліб довелося заробляти граба-
рством. 

Саме ці обставини рано привчили до 
праці Любов Олександрівну. 

Після закінчення Полтавського інституту благородних дівиць 
(1881) працювала домашньою вчителькою на Лубенщині, організувала 
недільні школи, ремесленні гуртки, жіночі товариства в Лубнах та 
Києві. В 1908 р. виступила з доповіддю на Першому всеросійському 
з’їзді жінок. 

Л. Яновська
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Рано почала писати оповідання. Перші твори з’явилися у 1896 р. 
В оповіданнях "Злодійка Оксана", "Смерть Макарихи", "Городянка" та 
ін., розповідала про злиденне сільське життя, про міських робітників. 
Пізніше писала повісті, романи, драми, комедії, в яких не тільки відо-
бразила долю сільської жінки, а й розвінчала українських поміщиків, 
сільських багатіїв, ліберальну інтелігенцію, яка лише на словах захи-
щала народ. Популярністю користувалася п’єса Л. Яновської "Лісова 
квітка" (1903), яку в 1906 р. поставила в Ніжині Марія Заньковецька. 

У своїх п’єсах "В передрозсвітньому тумані", "Жертви" та ін. 
Л. Яновська відобразила і народний революційний підйом, який 
розпочався після реакції. 

Позитивно оцінювали творчість Л. Яновської М. Коцюбинський, 
І. Франко, М. Кропивницький, М. Лисенко. 

У 1914–1915 рр. Л. Яновська припинила свою творчість, бо була 
прикута до ліжка [78]. 

З Ічнею пов’язана доля видатного україн-
ського письменника Степана Васильовича Васи-
льченка (Панасенка) (8.І.1878–11.VІІІ.1932). Тут 
він народився в родині безземельного селянина-
шевця, тут минули його перші уроки трудового 
життя. 

Степан Васильович з юних літ мріяв про 
вчительську професію. І він її здобув, закін-
чивши Коростишівську вчительську семінарію, 
а потім Глухівський учительський інститут. Це 
був час революційного підйому. І С. Васильчен-
ко не залишився осторонь. За революційну 
діяльність і участь у робітничих демонстраціях 
був заарештований і півтора року сидів у Бах-
мутській в’язниці. 

У 1908 р. він повернувся на батьківщину і 
почав займатися літературною працею. В Ічні 
були написані оповідання "З самого початку", 
"Над Россю", "Волошки", "На чужину", "Мужи-
цька арифметика", "На хуторі", "Осінній ескіз", 

п’єси "На перші гулі", "Недоросток" та інші, в яких центральними  
героями виступають люди праці, обдаровані, з високими моральними 
принципами. В деяких з них розкрита тяжка доля сільського вчителя, 
його чесність і розум, непокірність і потяг до протесту. 

У творах, написаних на Чернігівщині та пізніше, коли в 1910 р. 
С. Васильченко переїхав до Києва і чотири роки працював в газеті 
"Рада", розкрилися його специфічні творчі особливості: "ліричні ав-
торські відступи, настроєвість, глибокий драматизм, лаконізм викла-
ду, використання народнопісенної образності" (Б. Деркач). 

Після Жовтневої революції 1917 р. С. Васильченко займався 
культурно-освітньою роботою, працював вихователем і завідувачем 
дитячого будинку, вчителем. І в цей час писав художні твори, в яких 

С. Васильченко 
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значне місце серед персонажів належить дітям із їхнім цікавим світом 
та романтичними мріями ("Приблуда", "Авіаційний гурток", "Олив’я-
ний перстень", повість про Т. Шевченка "В бур’янах" тощо). 

Хоча творчість С. Васильченка і стоїть осторонь від основного 
літературного життя в Чернігові, але вона збагачує загальну картину 
цього регіону. 

Таке інтенсивне літературне життя, яке було в Чернігові в 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., не спостерігається в інших містах губернії, 
навіть у Ніжині, який славився своїми творчими традиціями. Проте 
все ж деяких студентів Історико-філологічного інституту кн. Безбо-
родька захоплювали не тільки наукові та громадські проблеми, але й 
творчі. Серед тих, хто пробував свої сили в літературі, слід назвати 
Володимира Данилова, пізніше видатного вченого-фольклориста, 
який в цей час писав вірші; читачам запам’ятався його цикл "На лоні 
природи"; Георгія Феддерса, сина відомого художника-академіка 
Ю. Я. Феддерса, який під час навчання в інституті і після його 
закінчення займався культурно-творчою ді-
яльністю в Ніжині, писав оповідання, п’єси, 
зокрема, в місті була поставлена його п’єса 
"Однажды ночью"; Івана Капустянського, 
пізніше відомого письменника і літературо-
знавця, репресованого в 30-х рр., який опублі-
кував низку цікавих поетичних творів у 
місцевій пресі. 

На поч. XX ст. у Ніжині постійно ви-
ходили газети "Нежинская летопись" (1906), 
"Нежинская речь" (1906), "Нежинский листок" 
(1907) "Нежинская копейка" (1913–1914), "Не-
жинец" (1914–1916) та ін., а також журнал 
"Нежинская пчела" (1914–1916). 

Найпомітнішою фігурою серед молодих 
літераторів цього часу був студент Ніжин-
ського історико-філологічного інституту 
кн. Безбородька Олексій Львович Плющ 
(13.V.1887–12.VІ.1907), родом з Оленівки Борз-
нянського повіту. Разом із батьками він жив у Варшаві, де закінчив 
гімназію, але на канікулах часто приїздив в Оленівку, добре вивчив 
українську мову. Він цікавився літературою, історією та етнографією 
України. Познайомився з І. Тобілевичем, П. Саксаганським, М. Садов-
ським, М. Заньковецькою.  

О. Плющ почав писати рано. У 1902 р. він виступив як перекла-
дач "Слова о полку Игореве" українською мовою. Перекладав також 
вірші Г. Гейне. 

Найпліднішими були 1905–1906 рр., коли він написав повісті 
"Великий в малім та малий в великім", драму "Смерть поэта", вірші. 
Олексію Плющу було 17–18 років, коли він пов’язав себе з політич-
ною організацією есерів і став поборником соціалізму. 

І. Капустянський 
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У 1906 р. О. Плющ закінчив Варшавську гімназію і вступив до 
Ніжинського історико-філологічного інституту. Це був складний для 
вишу час. Багато професорів, які тут працювали раніше, виїхали. Але 
Олексія Плюща цей виш приваблював більше з особистих причин. У 
Ніжинській гімназії вчилася його наречена. Після закінчення гімназії та 
весілля вони мали переїхати до Києва. Але не судилося. 

Олексій у цей час хворів. Це змусило 
його залишити інтернат при інституті і пе-
реселитися на приватну квартиру, що 
викликало  підозру поліції. "У першому пів-
річчі, – згадує батько О. Плюща Лев Андрі-
йович, – Олексій Львович акуратно ходив 
на лекції і навіть склав піврічний екзамен. 
У другому півріччі, внаслідок того, що два 
кращих професори, з якими він зійшовся і 
полюбив їх, залишили інститут, він пере-
став цікавитись лекціями і курсовий 
екзамен зовсім не складав". 25 травня 1907 
р. він написав заяву, щоб його залишили на 
повторний курс, але дирекція інституту не 
погодилася. В особовій справі О. Плюща є 
запис: "Уволен из І курса института. Во 
время учения в институте поведения был 
отличного". 

У цей час Олексій Плющ захопився 
громадською роботою у місті. "Він був ініціатором організації това-
риств серед учнівської молоді. Головним завданням Олексія Львовича 
було пробудження серед молоді національної свідомості, любові до 
рідного краю, рідної історії, літератури", – згадував батько 
Л. О. Плющ. 

Не маючи достатніх засобів для існування, Олексій Плющ займав-
ся репетиторством, читав платні лекції. Багато уваги приділяв роботі у 
ніжинській "Просвіті", де виконував обов’язки бібліотекаря та пись-
менника. У цей час він написав романи "Вперед" і "В натовпі", поезію 
у прозі "Революція", п’єси "Перед світанком", "Годі".  Близько 15 творів  
було не завершено. Серед них повісті "Два приятелі, або Чи Христос, чи 
революція?", роман "Метаморфози". Все це не було опубліковане. 

12 червня 1907 р. життя Олексія Плюща трагічно обірвалося. 
Поховали його в Оленівці. Після його смерті рукописи потрапили до 
Одеси. Деякі ранні твори були опубліковані у 1911 р. Більшість його 
романів та повістей залишилась у рукописах. До 1930 р. неопубліко-
вані твори О. Плюща знаходились в одеського літератора І. Л. Липи. 
Подальша доля архіву невідома. У 1991 р. вийшла книга О. Плюща 
"Сповідь", куди увійшли твори 1905–1906 рр. Хотілося б сподіватися, 
що колись знайдуться всі рукописи самобутнього письменника, в тому 
числі й твори, написані в Оленівці та Ніжині. 

О. Плющ 
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У літературному житті Ніжина пам’ятним був 1909 р. – рік 100-
ліття від дня народження видатного випускника Ніжинської вищої 
школи Миколи Гоголя. На будинку Гімназії, де минули його дитячі і 
юнацькі роки, була відкрита меморіальна дошка з написом: "Здесь 
учился Гоголь с мая 1821 по июнь 1828 г.", яка й нині прикрашає 
фасад приміщення старого корпусу університету. Наукові доповіді, 
виступи представників громадськості та місцевої влади, студентів 
надовго залишились у пам’яті ніжинців. 

Студенти активно реагували на події, які відбувалися в Ясній 
Поляні в 1910 р., коли Лев Толстой залишив свою садибу, дорогою  
хворів, а потім помер. Директор Історико-філологічного інституту 
проф. І. І. Іванов, відомий літературознавець та історик мистецтва, фі-
лософ, виявив своє негативне ставлення до цих подій. Як згадував 
студент А. Н. Образцов, студенти інституту родом із Тули знали Ясну 
Поляну. Один із них ще в 1909 р.  у своєму листі до письменника запи-
тав Лева Миколайовича, чи правильно він робить, обравши педагогіч-
ний шлях. У відповідь дочка і секретар Толстого прислала йому, на 
прохання батька, пакунок книжок Л. М. Толстого з педагогічних 
питань. 

"Уже перші повідомлення газет про те, що Толстой збіг з Ясної 
Поляни, вразило всіх нас. Де тепер Толстой? Що він буде робити далі? 
Вчинок великого письменника захоплював нас. Потім повідомлення 
про смерть... Лекції були  зірвані. На свої сині шинелі ми пов’язали 
креп. Спочатку був мітинг (громадська панахида), потім з піснями 
пішли в місто. Там були повсюду кінні і піші поліцейські вартові. 

І. І. Іванов відсиджувався у себе і на зрив лекцій ніяк не реагував. 
Ми довідались, що до Толстого він відносився презирливо, і були цим 
обурені. Після одного їдкого зауваження його про Толстого, навіть 
добродушний професор В. І. Петр не витримав: "Осел лягает льва", – 
сказав він після того, як пішов директор, і дехто з нас чув це..." 

Революційні події лютого, а потім і жовтня 1917 р. вплинули на 
суспільно-громадське життя в Ніжині. Студенти брали активну участь 
у вирішенні різного роду питань, в тому числі і відродження націо-
нально-визвольного руху на Ніжинщині, який очолив студент інститу-
ту Іван Ковалевський. В газеті "Известия Нежинского общественного 
комитета" на початку 1917 р. він виступив з декількома статтями уже 
як комісар Центральної ради. Він був делегатом Всеукраїнського 
національного з’їзду в м. Києві. Повернувшись до Ніжина в квітні 
1917 р., І. Ковалевський ставить питання про українізацію всіх шкіл. 
На ніжинському віче було організовано "Просвіту", яку очолив 
І. Ковалевський. 

16 квітня 1917 р. на Соборній площі в Ніжині було проведено 
панахиду за Т. Шевченком. "На східці каплиці зійшов священик. Звід-
усюди неслась хвала новому життю, борцям за волю, хвала Тарасу. Це 
вперше за кількасот років всюди залунало прилюдно рідне слово. 
Несподівано панахида перетворилась на маніфестацію національних 
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почуттів" [79]. Саме в цей час міський парк був перейменований з "Ми-
колаївського" на "Шевченківський". 

Питання українізації в Ніжині вирішувалося непросто. Про це 
свідчить хроніка засідання міської Думи від 14 липня 1917 р., яка 
зафіксувала виступи її прихильників і противників. Навчальна комісія 

наполягала провести опитування серед учнів, 
студентів та батьків щодо вивчення україн-
ської мови та викладання нею [80]. Це питан-
ня не було вирішено, бо в Думі було чимало 
противників. 21 червня 1917 р. у міській пресі 
було надруковане "Звернення Тимчасового 
уряду до всіх українців", у якому говорилось: 
"Брати українці!.. Не йдіть загибельним шля-
хом роздроблення вільної Росії, не відривай-
тесь від нашої Батьківщини, не розколюйте 
нашої армії... не завдавайте смертельного 
удару всій державі і самим собі" [81].  

Саме ці обставини і змусили І. Ковалев-
ського написати брошуру під назвою "Хто ми, 
що ми і чого хочемо", яка була надрукована в 
Ніжині у 1917 р. В ній автор обґрунтовував 
право України й українців на автономію, а 
потім і самостійну державу. 

У газеті "Известия Нежинского общественного комитета" був 
надрукований "Відкритий лист пану Ковалевському" Михайла Нови-
цького, в якому засуджувались ідеї незалежності України, обливався 
брудом і сам І. Ковалевський. Потім була відповідь, у якій автор 
брошури відкидав звинувачення М. Новицького про те, що він, як і 
представники української інтелігенції, продав рідний край і народ за 
шматок гнилої ковбаси і сала: "Не мене докоряйте, Новицький, бо то 
не наша інтелігенція, бо я ні за сало, ні за шмат ковбаси рідний народ 
не зраджу, не зміню своєї мови... – писав І. Ковалевський. – Тоді як 
Ви давно відцурались від усього рідного, окрім хліба, борщу, пампу-
шок, галушок... і всього того, що потрібно Вашому шлункові... 
Взагалі я бачу, що Ви досить часто виявляєте себе профаном..." [82].  

Через деякий час І. Ковалевський залишив Ніжин, а потім 
емігрував за кордон. 

Перечитавши сторінки цього розділу книги, читач з упевненістю 
може сказати, яким багатим було літературне життя на Чернігівщині 
у ХІХ – на поч. ХХ ст., скільки було яскравих художників слова, яку 
величезну роботу вони здійснили, щоб в тяжких умовах заборони 
вони не лише зберегли українське слово, а й збагатили, довели, що 
мовою Т. Шевченка, Л. Глібова, М. Коцюбинського можна писати не 
лише художні твори, а й досягати світового рівня художньої майстер-
ності. 

І. Ковалевський 
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Важливе місце в історії Чернігівщини займають періодичні 

видання, до яких відносимо газети, журнали, альманахи, збірники та 
інші видання, що виходили постійно чи лише в певний історичний 
час. Найдавнішим періодичним виданням нашого Поліського краю 
була газета "Черниговские губернские ведомости", яка вийшла у 
суботу 8 січня 1838 р. (за старим стилем) і продовжувала своє творче 
життя до 1918 р.  

Заснування цього офіційного видання було пов’язане з метою 
"облегчения канцелярий в производстве дел сокращением переписки и 
доставления как присутственным местам, так и частным лицам 
средств получить сведения, относящиеся к исполнению и соображе-
нию". Газета складалася з двох частин: перша – "часть официальная" 
і друга – "Прибавления к "Черниговским губернским ведомостям". 
Відповідав за випуск газети сам губернатор, зокрема у 1838–1839 рр. 
М. І. Жуков, 1839–1847 рр. – В. О. Шереметьєв, 1841–1855 рр. – 
П. І. Гессі, 1855–1857 рр. – Ф. М. Анненський, 1857–1861 рр. – 
К. П. Шабельський, 1861–1870 рр. – С. П. Голіцин. Губернатори при-
значали і головних редакторів. Ними були у різний час М. Білозер-
ський, О. Шишацький-Ілліч, Г. Паливода, О. Маркович та ін., цензо-
ром призначалися викладачі Чернігівської чоловічої гімназії, зокрема 
Ф. Петропавловський та ін.  
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Перші номери були бідні на інформацію. Так, у першому номері 
в розділі офіційної частини "Постановления губернского начальства" 
писали про ціни, встановлені в Чернігові на одяг для арештантів, а в 
розділі "Объявления и извещения" – про призначення на посади 
чиновників, про позбавлення дворянського звання, крадіжки, бродяж-
ництво тощо. У частині другій – "Прибавления…" були подані ціни на 
"разные потребности", відомості про фабрики, заводи, ферми, про 
відкриття ярмарки у м. Почеп. Газета спочатку виходила на 4 сторін-
ках. З кожним роком "Черниговские губернские ведомости" збагачу-
валися як на інформаційний, так і регіональний матеріал. У офіційній 
частині друкували укази, розпорядження царя та урядових установ, 
міністерств, а також губернатора, тобто центральної і місцевої влади, 
а в неофіційній – матеріали, які спочатку розміщувалися на одній 
сторінці, а потім її формат збільшився. Саме ця частина була най-
більш популярною, бо тут друкувалися літературні твори, фольклорні 
та етнографічні матеріали, статті з історії, географії, народної освіти, 
сільського господарства та з інших проблем життя губернії. О. Ханен-
ко, який захопився селянськими проблемами, пов’язаними з відміною 
кріпацтва і результатами її після 1861 р., на сторінках газети 
опублікував декілька статей, а також з історії межових закладів. 

У газеті публікувалися також матеріали, що торкалися статис-
тики та культурного життя. Так, наприклад, у газетах 1859 р. були 
опубліковані відомості про кількість ремісників у Чернігові, про від-
криття у місті телеграфної станції, а у 1894 р. – про кількість заводів 
і фабрик та робітників на них, про роботу електростанції у місті, 
1895 р. – про закладання першого каменя на площі Б. Хмельницького 
у Ніжині у будівництво приміщення ремісничого училища імені 
колезького радника, уродженця міста Андрія Кушакевича, який 
залишив значні кошти на його облаштування. У 1896 р. сповіщалося 
про встановлення електродвигуна у друкарні губернського правління, 
на якому того ж дня було видрукувано свіжий номер "Черниговских 
губернських ведомостей". 27 січня 1897 р. опубліковано відомості про 
Всеросійський перепис населення, згідно з яким встановлено,  що в 
губернії проживало 3 млн 322 тис. людей, з них у містах – 207 тис., 
решта у селах. Найбільшими містами в Чернігівській губернії були: 
Ніжин – 32 тис. чол., Чернігів – 27 тис., Конотоп – 18 тис., Борзна – 
12 тис., Новгород-Сіверський – 9 тис., Сосниця – 7 тис., Остер і Козе-
лець – по 5 тис., Городня – 4 тис. чоловік. У 1900 р. – про урочисте 
відкриття пам’ятника О. Пушкіну у зв’язку зі 100-літтям від дня 
народження поета. 

Яскравим періодом в житті газети ХІХ ст. були 50-ті рр., коли 
редактором неофіційної частини був Олександр Шишацький-Ілліч. 
Газета цього періоду відзначається як тематичною різноманітністю 
матеріалів, так і участю в газеті як авторів публікацій багатьох відо-
мих діячів України. У цей час у газеті були опубліковані різноманітні 
матеріали історичного та краєзнавчого спрямування. Так, у 1851 р. 
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перший ректор Київського університету Св. Володимира Михайло 
Максимович опублікував "Сказання про гетьмана Петра Сагайдачно-
го", а у 1852 р. з’явилась праця  Миколи Марковича, автора 5-томної 
"Історії України" – "Історичний та статистичний опис Чернігова". У 
1855 р. юний Григорій Милорадович, в майбутньому генерал-майор, 
предводитель дворянства Чернігівської губернії, перший голова Черні-
гівської архівної комісії, опублікував нарис "Містечко Любеч", а 
пізніше з’явились його історико-статистичний опис села Боровичі, 
матеріали до родоводу Милорадовича. Він сприяв публікації уривків 
із "Генерального слідства про маєтності Чернігівського полку", праці 
О. Ф. Шафонського "Чернігівського намісництва топографічний опис". 
У 1886 р. він публікує "Любецький синодик". Чимало публікацій 
здійснив Олександр Лазаревський. Він надрукував статті "Василь 
Золотаренко, полковник Ніжинський", "Ніжинські полковники", 
"Кролевецькі сотники", перші дві частини "Генерального следствия о 
местностях" Чернігівського полку (1832); підготував до видання мате-
ріали Гетьманської канцелярії ХVІІ–ХVІІІ ст., Малоросійської колегії, 
правлінь Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв тощо. У 
1872 та 1878 рр. відомий вчений-археолог Дмитро Самоквасов опублі-
кував великі статті про археологічні  розкопки курганів, які він вів на 
території Болдиної гори у Чернігові. 

У 50–60-х рр. ХІХ ст. в "Черниговских губернских ведомостях" 
було опубліковано чимало фольклорних, етнографічних та літератур-
них матеріалів, і цьому сприяв їх редактор Олександр Шишацький-
Ілліч, бо сам збирав їх і писав ліричні твори та поеми. Так, у 1854 р. 
у газеті він надрукував нарис "Местечко Олишевка (Козелецкого уезда 
Черниговской губернии) в историческом и этнографическом отно-
шении". Найбільшу цінність в нарисі становлять не лише архівні та 
офіційні матеріали про село, свідчення жителів про різного роду 
заняття селян і козаків, а народні перекази, історичні пісні, зокрема 
"Згвалтовали лиху чутку", про свавілля татар, "Не вспів та Нечай 
козак щуки-риби з’їсти" (про мужню боротьбу з польськими загарбни-
ками та смерть народного месника козака Данила Нечая) та інші 
фольклорні матеріали, які були записані  автором з уст односельчан. 

О. Шишацький-Ілліч надрукував у газеті і свої оригінальні тво-
ри: вірші та оповідання "Лубок" (1852), "Шкідливий цап" (1853), 
поеми  "Олеся", "Юлиця, або Галя простоволоса" та ін. На жаль, 
8 лютого 1859 р. 31-річний редактор пішов із життя. 

У 1853 р. на сторінках газети з’явилися 25 байок Леоніда 
Глібова, студента Юридичного ліцею кн. Безбородька в Ніжині, публі-
кації яких сприяв проф. М. Тулов. Поет продовжував тут друкувати і 
пізніше не лише байки, а й ліричні твори "Скажіть мені, добрі 
люди…", "Журба (Стоїть гора високая)", які стали народними піс-
нями, статті і рецензії на театральні вистави тощо. Літературні мате-
ріали друкували українською мовою. 
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Чимало фольклорного матеріалу опублікував у газеті Опанас 
Маркович, обіймаючи посаду коректора, Степан Ніс, лікар і народний 
цілитель, збирач народної творчості. У рубриці "Памятники украин-
ской народной словесности" подає обробки козацьких сюжетів "Про 
городянку та бублики" (1860, № 28), "Семилітка" (1860, № 35) пись-
менник Митрофан Александрович із села Калита Остерського повіту. 
Тут він друкує і свою значну працю – дорожні нотатки "Из Канева в 
Чигирин и обратно" (1860, № 30–34). 

У 1859 р. після смерті О. Шишацького-Ілліча редактором газети 
було призначено Г. Паливоду, який продовжив традиції попередників 
і друкував матеріали фольклору, етнографії, українські художні 
твори. Тут були опубліковані байки та інші твори Л. Глібова, 
фольклорні матеріали Петра Єфименка "Украинские пословицы и по-
говорки", легенду "Про вовків і вовчого Бога Полісуна" (1859, № 38). 
О. Тищинський надрукував у зв’язку з цим статтю "Об украинских 
пословицах и поговорках" (1859, № 29), оповідання "Рассказы про 
Полисуна" (1859, № 38), 34 прислів’я і приказки. 

У газеті з’явилися й інші публікації відомого громадського та 
культурного діяча України і Чернігова Олександра Тищинського, 
який підтримував зв’язки з О. Шишацьким-Іллічем, знаходячись за 
межами міста.  

У 50-х рр. ХІХ ст. покращується поліграфічне видання газети. Її 
передплата на рік у 1855 р. становила: на сірому папері – 3 крб 
25 коп, на білому папері – 4 крб сріблом. У 1896 р., коли газета 
виходила щодня, річна передплата коштувала 6 крб 20 коп, її свіжі 
номери можна було придбати і вроздріб безпосередньо у друкарні та в 
чернігівських книгарнях Якубовича і Данюшевського. 

У 80–90-х рр. ХІХ ст. збільшується у газеті інформація про 
культурне життя у місті та губернії. Так, в кінці січня 1897 р. сповіща-
лося про встановлення у Чернігові у міському театрі апарата Люм’єра 
"Сінематограф", за допомогою якого демонструвалися перші кіно-
стрічки. 

Газета сповіщала про гастролі трупи М. Кропивницького, які 
відбувалися з 16 жовтня до 4 грудня 1894 р., та трупи М. Садов-
ського, у 19 виставах якого з 16 листопада 1896 р. до 3 січня 1897 р. 
виступала Марія Заньковецька. Про ці гастролі писав відомий 
театральний критик М. П. Ямпольський у циклі статей "Театр". 

З відгуками на театральні вистави та концерти також виступав 
активний культурний діяч Чернігова, художник Іван Рашевський. Він 
писав і про свою участь у художніх виставах у Києві та С.-Петербурзі, 
про те, що у 1897 р. він намалював на замовлення чернігівських віз-
ників ікону святителя Феодосія, яку вони вручили кафедральному 
собору. 

У 1895 р. до жителів губернії звернувся композитор Микола 
Лисенко надсилати йому записи народних пісень. Він також цим 
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займався і від відомої місцевої співачки Меланії Загорської-Ходот  
записав 27 пісень. 

У 1906 р. було призупинено видання "Прибавления к "Черни-
говским губернским ведомостям", а тому на четвертій сторінці першої 
частини друкували і деякі неофіційні матеріали.  

Паралельно з "Черниговскими губернскими ведомостями" з 1861 
до 1863 р. виходила газета "Черниговский листок", редактором і 
видавцем якої був Л. Глібов. Програму своєї газети поет опублікував у 
"Черниговских губернских ведомостях" та петербурзькому журналі 
"Основа", редакторами якого були В. Білозерський та П. Куліш. 
Газета "Черниговский листок" була двомовною, в ній матеріали дру-
кувались українською та російською мовами. 

 

 
 
Як свідчить її офіційна програма, у газеті матеріали повинні 

були друкувати за відділами: у першому – літературному – передба-
чалася публікація невеличких оповідань, віршів, подорожніх записів,  
нарисів із народного побуту, анекдотів, сценок, гуморесок, дописів 
тощо; у другому – матеріали, пов’язані з новинками, повідомленнями, 
чутками. Але це не був офіційний матеріал, як в інших періодичних 
виданнях. Редактор газети Л. Глібов планував тут подавати фейле-
тони, дописи з міських новин, повідомлення про театральні вистави. 

У третьому розділі передбачалася публікація невеличких статей, 
пов’язаних з висвітленням питань, що торкалися сільського госпо-
дарства, домогосподарства, промисловості, торгівлі, популярної медици-
ни, народної освіти тощо. В газеті планувалося розміщати короткі до-
писи про книги, які б становили місцевий інтерес, та різні оголошення. 

Публікуючи цю програму, Л. Глібов чітко визначив мету свого 
видання, яка полягала не лише в тому, щоб жителі Чернігова мали 
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ще один друкований періодичний орган, а щоб інформувати їх про 
громадське та культурне життя, побут, традиції, залучати до читання 
літературних творів та наукових праць, ознайомлювати з фольклор-
ними матеріалами, з театральними постановками та різнохарактер-
ними подіями, що відбувалися в місті. 

Л. Глібов сам був редактором, коректором, фінансистом і розпо-
всюджувачем газети. За час її існування вийшов 61 номер: у 1861 р. – 
11, 1862 р. – 36 та 1863 р. – 14. Перший номер був опублікований 
12 липня 1861 р., а останній – 6 серпня 1863 р. Розповсюджувалося 
видання не лише у Чернігові, а мало чимало передплатників по всій 
Чернігівщині, на Кавказі, в Казані, Симбірську, Херсоні, Петербурзі, 
Польщі, Криму та інших містах. 

 

 
Кореспондентами газети виступили 38 різних громадських та 

культурних діячів, які закінчували Київський, Харківський, Москов-
ський, Петербурзький університети або ж духовні навчальні заклади, 
брали участь у громадському чи студентському русі, були членами 
таємних організацій та товариств (Кирило-Мефодіївського братства, 
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товариства "Земля і воля" тощо). Це були люди, які проявляли заці-
кавленість до україномовних матеріалів: П. Куліш, О. Кониський 
(Переходовець), Номис (М. Симонов), О. Лазаревський, П. Єфименко, 
Ф. (Х.) Кир’яков, Г. Кузьменко, М. Білокопитий (Вербицький), 
І. Лашнюков, О. Маркович, О. Тищинський, М. Александрович, І. Ан-
друщенко, П. Зелений, В. Білозерський, С. Ніс, П. Чубинський, 
Г. Милорадович, М. Костомаров, А. Ландау, К. Шейковський та ін. 

Після закриття в жовтні 1862 р. у Петербурзі часопису "Основа" 
П. Куліша "Черниговский листок" був єдиним виданням, де можна 
було ще друкувати українською мовою. В газеті з’явилися історичні, 
фольклорні, публіцистичні та літературні матеріали. Кореспонденції 
дописувачів зачіпали різні питання життя повітових міст Чернігів-
щини та інших регіонів. 

На жаль, у зв’язку зі справою народовольця І. Андрущенка і 
обвинуваченням місцевої влади, зокрема губернатора С. Голіцина, 
Л. Глібова у причетності до цієї справи газету "Черниговский листок" 
закрили, а байкаря вислали у Ніжин під нагляд поліції. І хоча газета 
проіснувала недовго, але посіла значне місце в періодиці 60-х рр. 
ХІХ ст., коли україномовних видань майже не було. Це була двомовна 
російсько-українська газета, публікація в ній різних матеріалів укра-
їнською мовою підвищувало її національне значення. 

У 1870 р. чернігівського губернатора С. П. Голіцина змінив 
О. О. Панчулідзев. Це дало змогу представникам чернігівської "Грома-
ди" О. Тищинському та М. Константиновичу у жовтні 1872 р. клопо-
татися про поновлення у Чернігові глібівського видання "Черни-
говский листок". Програма газети передбачала такі рубрики: 1. Розпо-
рядження уряду і губернського начальства; 2. Передові статті; 
3. Губернський відділ; 5. Внутрішні відносини; 6. Закордонні відомос-
ті; 7. Довідковий відділ; 8. Оголошення; 9. Фейлетон. Кожний відділ 
конкретизувався відповідним матеріалом, який мав тут публікува-
тися. Передбачали розміщувати дописи про громадське життя в 
містах і повітах, невеликі оповідання, сцени у мирових суддів, госпо-
дарські і громадські відомості, статті з місцевої історії, археології, 
статистики, етнографії, бібліографічні, критичні і літературні дописи. 

Як бачимо, на відміну від глібівської, ця газета мала політичний 
характер. Засновники планували, а до них слід додати і самого 
Л. Глібова, висвітлювати ті процеси в регіоні, які відбувалися після 
реформи 1861 р. В газеті мали намір показувати хід селянських і 
межових справ у губернії, народну освіту і санітарний стан губернії, 
давати повідомлення про пригоди як у містах, так і повітах, 
друкувати кореспонденції з різних регіонів. 

Ці наміри представників прогресивної інтелігенції не увінчалися 
успіхами. Із ІІІ жандармського відділення прийшло розпорядження 
про те, що "надвірний радник Микола Константинович і колезький 
секретар Олександр Тищинський є такими особами, яким не можна 
дозволити видання і редагування будь-яких журналів і газет". Крім 
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цього, 7 листопада 1872 р. губернатор отримав від міністра внутріш-
ніх справ таємний лист з рекомендацією небажаності перебування 
О. Тищинського на посаді редактора "Особых прибавлений к "Чер-
ниговским губернским ведомостям". 

Не вдалося добитися і видання "Провінційної газети" Олексан-
дру Холмському та "Собеседника" Івану Лагоді. Обидва видання мав 
редагувати Л. Глібов. 

Незважаючи на таку невдачу з виданням нових газет, губернатор 
О. Панчулідзев усе ж домігся того, що 3 липня 1875 р. знову почало 
виходити "Особое прибавление к "Черниговским губернским ведо-
мостям". Але 19 грудня 1875 р. губернатор О. Панчулідзев залишив 
свою губернську посаду в Чернігові. На його місце 2 січня 1876 р. 
прибув М. П. Дараган. Новий губернатор призначив редактором "Осо-
бых прибавлений…" викладача історії Чернігівської семінарії і її 
бібліотекаря Михайла Лілеєва. Саме він заходився добиватися нового 
видання в місті "Черниговской газеты". 15 січня 1877 р. було направ-
лено його прохання та необхідні документи до Головного управління у 
справах друку. Після всіх перевірок і узгоджень 14 травня 1877 р. 
М. І. Лілеєв отримав дозвіл на видання газети. 

У новій газеті редактор планував друкувати офіційний матеріал 
та статті, що торкалися столичного і місцевого життя, а також 
театральні дописи, невеличкі оповідання та нариси із місцевого 
побутового характеру, опису народних звичаїв тощо. 

У зв’язку з тим, що М. Лілеєву у серпні  1878 р. запропо-
нували працювати у Ніжинському історико-філологічному інсти-
туті, він мало звертав уваги на газету і нею, в основному, керував 
Л. Глібов, публікуючи тут чимало літературного матеріалу, в тому 
числі і свій. 

М. Лілеєв настільки захопився переходом до інституту, що не 
оформив права на подальше видання "Черниговской газеты", і вона 
припинила своє існування з 1 січня 1879 р. 

У 1861–1911 рр. у губернському місті виходили "Черниговские 
епархиальные ведомости (известия)" два рази на місяць, а у 1879–81 
та 1887–90-х рр. – щотижня. Неофіційна частина журналу видавалася 
під назвою "Прибавление к "Черниговским епархиальным известиям" 
(виходили з 1861 р. – 2 рази на місяць, у 1878–1882 рр. – 4 рази на 
місяць). Засновником цього видання був архієпископ Чернігівський і 
Новгород-Сіверський Філарет (Гумилевський), відомий не лише як 
церковний, а й громадсько-культурний діяч. Його багатотомна праця 
"Историко-статистическое описание Черниговской епархии" не втра-
тила свого значення і нині, бо в ній описані храми та монастирі 
Чернігівщини, їх історія виникнення та функціонування. 

У журналі висвітлювалися церковне життя парафій Чернігівщи-
ни, історія життя святих і великомучеників, загальноцерковні пи-
тання, святкування 900-ліття існування Чернігівської єпархії, робота 
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надзвичайного з’їзду духовенства, життя і діяння архієпископів 
Лазаря Барановича, Георгія Кониського, Іоанна Максимовича, Михай-
ла Десницького, Феодосія Углицького, Філарета Гумилевського, доля 
Чернігівської єпархії в минулому церковно-історичному житті, а 
також літературна творчість представників церкви, про князів Черні-
гівщини, віднесених до лику святих, чудотворних ікон. Писали також 
про старообрядівців і місіонерські заходи з повернення у православ’я 
стародубських і чернігівських розкольників часу царювання Катери-
ни ІІ, статті з історії, археології, етнографії, культури Чернігівщини. 

 

 
 
Авторами статей були священики та викладачі духовних 

закладів Г. Барадулін, Л. Бєлоусович, П. Добровольський, М. Добро-
гаєв, М. Лілеєв, А. Лиховицький, І. Платонов, П. Синявський, 
Д. Скворцов, М. Славін, Т. Стефановський, А. Страдомський та ін.  

У 1912 р. почав виходити журнал 
"Вера и жизнь", який замінив "Черни-
говские епархиальные известия", і про-
існував до 1916 р. Крім статей про 
християнську віру, про парафіяльне 
життя, тут друкувалися трактати і до-
писи, критичні матеріали, пов’язані з 
історією західноєвропейської громад-
сько-політичної думки епохи Середньо-
віччя і Нового часу. У публіцистичних 
статтях розкривалися антиклерикальні 
настрої у Франції, Німеччині, політич-
ні теорії, пов’язані з соціалізмом, про 
роль праці в житті людини. 

У 1914–1918 рр. виходив "Черни-
говский церковно-общественный вест-
ник". 

Щоденно протягом 1906–1917 рр. 
у Чернігові замість неофіційної частини 
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"Черниговских губернских ведомостей" виходила газета "Чернигов-
ское слово", яка у 1906–1915 рр. мала додаток "Телеграммы "Черни-
говского слова". 

У "Черниговском слове" друкувалися різні оперативні матеріали 
про місцеві події, а також публікації загальнодержавного і міжнарод-
ного інформаційного значення. Газета приділяла увагу культурному 
життю міста. Так, у 1906 р. вона була заповнена статтями історико-
краєзнавчого характеру у зв’язку з проведенням у серпні 1906 р. в 
Чернігові XIV Археологічного з’їзду. 

У 1904–1914 рр. друкував у газеті театральні статті, критичні 
замітки відомий пізніше драматург Іван Кочерга, підписуючи їх крип-
тонімом "И. А. К". 24 жовтня 1909 р. була опублікована його стаття 
"М. Заньковецька" з підзаголовком "Гастроли артистки в труппе 
Рудикова". 

На поч. ХХ ст. у Чернігові виходило чимало різних періодичних 
видань, зокрема "Черниговский вестник" (1913), "Черниговская зем-
ская неделя" (1913–1917), "Черниговская земская газета" (1917–1919) 
та ін. 

У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., крім газет, з’явилися різні 
періодичні журнали. У 1907–1909 рр. двічі на тиждень виходить пол-
ітичний, літературний, гумористичний і сатиричний журнал "Волна". 
Три його номери у 1907 р. вийшли під назвою "Черниговский летучий 
юмористический и сатирический листок". 

Крім газет і журналів, виходили також 
різного роду збірники. Так, з 1869 до 1915 р. 
функціонував щомісячник "Земский сборник 
Черниговской губернии". Згідно з вимогами 
Міністерства внутрішніх справ у ньому по-
винні були друкувати земський офіційний 
службовий матеріал, хоча земці намагалися 
зробити збірник органом земської суспільної 
думки. "Земский  сборник…" почав виходити 
саме як офіційне видання, яке редагував і 
друкував у земській друкарні Л. Глібов. 

Всі матеріали підлягали подвійній цен-
зурі – з боку цензорів і губернатора. Так, 
останній заборонив друкувати уривки з Ру-
м’янцевського опису Лівобережної України 
1765–1769 рр. про систему землеволодіння в 
Чернігівській губернії, які подав до збірника співробітник статистич-
ного відділу при Чернігівській губернській управі Є. Филимонов. Така 
ж доля була і у статті О. Шликевича "Лучше ли жилось в Малороссии 
за сто лет назад?" Спостерігалися труднощі як у виданні, так і у 
розповсюдженні збірника. 

Лише з 1877 р. у збірнику з’явилися матеріали історико-крає-
знавчого характеру. Цьому сприяли працівники статистичного 
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відділу, зокрема П. Червінський, В. Варзар, О. Шликевич, О. Русов та 
ін., які почали досліджувати проблеми, пов’язані з землеробством та 
розвитком промисловості у порівнянні з історичними документами. 
З’явилися статті "Общий обзор местопроживания казаков в Чернигов-
ской губернии" та "Народное образование в Черниговской губернии". 
Але у 1877 р. статистичний відділ закрили. Поновили його у 1881 р. 

У 1885 р. була прийнята нова програма "Земского сборника…", 
яка передбачала друкування у ньому "монографій, матеріалів і відо-
мостей з археології, історії, етнографії". Значну роль у пожвавленні 
роботи збірника відіграли Борис Грінченко та його дружина Марія 
Загірня. Б. Грінченко надрукував тут у 1895–1898 рр. "Этнографи-
ческие материалы, собранные в Черниговском и соседних с ней губер-
ниях", а пізніше "Из уст народа. Этнографические материалы" (1901), 
"Литература украинского фольклора 1771–1900", а також праці 
О. Малинки, О. Білозерського, А. Червінського, М. Могилевського.  

У збірнику були надруковані за 
редакцією відомого історика М. Василен-
ка "Генеральное след-ствие о местностях" 
Ніжинського і Чернігівського полків, а 
також "Экстракт из указов и постановле-
ний… собранных в Правительствующем 
Сенате по малороссийской экспедиции 
1786 года". Друкувалися у збірнику та-
кож архівні та історико-краєзнавчі мате-
ріали, а також статті про українських 
письменників, які були пов’язані з Черні-
гівщиною. 

Таким чином, "Земский сборник 
Черниговской губернии" перетворився із 
офіційно-службового на науково-краєзна-
вче видання, яке сприяло дослідженню 
історії, культури та етнографії Полі-
ського краю. На жаль, на початку ХХ ст. 
збірник втратив своє значення, бо 1912 р. 
земські збори Чернігівської губернії вирі-
шили видавати щотижневик "Черниговская земская неделя". У 
1914 р. збірник припинив своє існування, залишивши пам’ять про 
своє існування, до якого звертаються і нині дослідники краю. 

З 1898–1919 рр. виходили "Труды Черниговской губернской 
архивной комиссии" (12 випусків), які складалися з двох відділів: 
офіційного, де подавалися свідчення про роботу комісії (протоколи 
засідань, річні звіти, програми фольклорних, етнографічних матері-
алів тощо), та неофіційного, призначеного для публікацій статей з 
історії та етнографії Чернігівщини та сусідніх з нею територій ХVІ–
ХІХ ст., бібліографічних покажчиків (у 9–12 випусках вони стано-
вили 3/4 обсягу). 
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Члени архівної комісії на своїх засіданнях обговорювали різні 
поточні питання, наукові доповіді, повідомлення, реферати, які потім 
друкували в "Трудах…" У зв’язку з тим що штат архівної комісії 
складався усього з 3-х чоловік: керуючий справами, охоронець музею 
і архіву та сторож, до роботи залучали науковців, шанувальників 
історії та культури, які складали громадську комісію, до якої входило 
60–200 чоловік під керівництвом губернатора. Заступника обирали із 
членів громадської комісії. Членами архівної комісії були М. Коцю-
бинський, А. Верзилов, І. Шраг, О. Русов, П. Добровольський, 
О. Лазаревський та ін. Засідання були прилюдними, на них заслухо-
вувалися доповіді про життя і творчість Г. Сковороди, І. Котлярев-
ського, Т. Шевченка, П. Куліша, Г. Успенського. 

 

 
 
З початку 900-х рр. члени архівної комісії почали більше 

цікавитися місцевою історією та культурою. На засіданнях розгля-
дали реферати і повідомлення: "До історії літературних і громадських 
течій Малоросії", "Про місцеву старовину", "Про участь у відкритті 
пам’ятника І. Котляревському в Полтаві" та ін. 

Протягом 1896–1901 рр. відбулося 12 засідань архівної комісії і 
видано три випуски "Трудов". З 1903 до 1918 р. вийшло 9 випусків, 
де з’явилося чимало наукових праць. 
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У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. практикували випускати "Кален-
дари Черниговской губернии". Вони виходили у 1886–1910 рр. Це 
були кваліфіковано підготовлені довідкові видання, у чотирьох розді-
лах яких друкувалися матеріали зі статистики, історії, народної твор-
чості, етнографії, підготовлені працівниками статистичного комітету. 

У 1891 та 1892 рр. виходили "Календари Черниговской епар-
хии", які за структурою та матеріалами нагадували попередні. 
Щоправда, один із чотирьох розділів повністю присвячувався історії 
церкви. Історико-краєзнавче спрямування мав і "Черниговский исто-
рико-археологический календарь", який виходив у 1906 р.  

Відомий вчений, доктор медичних наук Євген Володимирович 
Святловський, який все своє життя присвятив санітарній справі, за-
снував у Чернігові видання "Земский врач" (1888–1891 рр.). Це було 
досить кваліфіковане видання, що передбачалося на допомогу медич-
ним працівникам. В ньому піднімалися і суспільно-громадські питан-
ня, пов’язані з медициною. Матеріали не обмежувалися регіоном, а 
зачіпали медичні проблеми всієї Російської імперії. 

З 1908 по 1915 рр. у Чернігові двічі на місяць виходив журнал 
"Селянин", у якому подавалася різноманітна інформація для сільсько-
го населення. Це було дешеве на той час видання, що коштувало 
півтора карбованця на рік. 

Названі вище періодичні видання, що виходили у ХІХ – на поч. 
ХХ ст., у переважній більшості мали офіційний характер і друку-
валися російською мовою. І все ж можна стверджувати, що вони 
сприяли розвиткові культури у Чернігові, бо давали можливість пу-
блікувати деякі матеріали українською мовою, пробуджували інтерес 
читачів до своєї історії, культури, змушували задуматися над тим, хто 
вони є насправді, яка їх історична доля. 

У зв’язку з відкриттям у 1875 р. Історико-філологічного інсти-
туту кн. Безбородька у Ніжині на місці Юридичного ліцею кн. Безбо-
родька у 1876 р. було започатковане з ініціативи директора інституту 
проф. В. В. Качановського видання "Известия Историко-филологи-
ческого института кн. Безбородко в Нежине", яке здійснювалося 
протягом 45 років. Кожний випуск затверджувався Конференцією 
інституту. "Известия…" складалися з офіційного відділу, у якому 
друкувалися звіти інституту за поточний рік, протоколи конференції 
та її рішення, а також матеріали про функціонування гімназії, що 
існувала при Історико-філологічному інституті, та неофіційного від-
ділу, у якому друкувалися праці вчених інституту, а також у 
окремому розділі – кращі наукові твори студентів. Останній випуск 
"Известий…" вийшов у 1918 р. 

Крім "Известий…", проф. В. В. Качановський видавав періодич-
ний науковий збірник "Вестник славянства" (1888–1890 рр.). У цих 
виданнях були опубліковані основні праці зі слов’янознавства, які 
торкалися питань історії, релігії, літератури, мовознавства. Крім 
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цього, тут друкувалися рецензії, бібліографічні відомості про Україну 
та її культуру. 

З 1894 р. при інституті з ініціативи професорів М. М. Бережкова 
та А. В. Добіаша було засноване Історико-філологічне товариство, яке 
мало своє наукове періодичне видання – "Сборник Историко-
филологического общества при институте кн. Безбородко в Нежине". 
За час існування товариства було видано 10 випусків, останній у 
1916 р. Як і "Известия…", збірник складався також з першого відділу 
офіційного, в якому друкувалися протоколи товариства, і другого – 
неофіційного, в якому розміщувалися статті вчених та різного роду 
наукові матеріали. Їх авторами були професори М. М. Бережков, 
В. К. Піскорський, М. І. Ліпеєв, І. Г. Турцевич, П. О. Заболотський, 
М. Н. Сперанський та ін. 

Наукові дослідження вчених інституту та товариства сприяли 
утвердженню в Ніжині відомих наукових філологічної та історичної 
шкіл, до яких причетні академіки М. О. Лавровський, П. В. Нікітін, 
М. Н. Сперанський, члени-кореспонденти Академії наук Р. Ф. Брандт, 
А. С. Будилович, Г. А. Ільїнський, В. І. Резанов, член-кор. Барселон-
ської Королівської Академії наук і мистецтв В. К. Піскорський, про-
фесори М. Я. Арістов, М. М. Бережков, В. Г. Ляскоронський, І. Г. Тур-
цевич та ін. 

На поч. ХХ ст. газети видавали також у повітових містах. Так, у 
Ніжині постійно виходили газети "Нежинская летопись" (1906), "Не-
жинская речь" (1906), "Нежинский листок" (1907), "Нежинская 
копейка" (1913–1914), "Нежинец" (1914–1916) та ін., а також журнал 
"Нежинская пчела" (1914–1916). 
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В останній третині ХVІІІ ст. в садибах вельмож та поміщиків 

зароджується кріпацький театр. У 1763 р. Катериною ІІ було закріп-
лене кріпацьке право в Україні. Тож після цього всі землі з населен-
ням, які раніше були приписані за козацькою старшиною, переходять 
у їх власність. 

Найвідомішим кріпацьким театром кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. 
був театр Дмитра Ширая у селі Спиридонова Буда на Новозибківщині, 
у якому було задіяно близько 200 талановитих кріпаків. У театрі була 
оперна, балетна та драматична трупи, хор і оркестр. Господар театру 
витрачав значні кошти на утримання театру та колективу, пошиття 
костюмів та оформлення вистав. Тут було поставлено на професійному 
рівні комічну оперу "Школа ревнивих" К. Маццали (муз. А. Сальєрі), 
балет "Венера і Адоніс" (муз.  Лефара) та ін. 

Дмитро Ширай не шкодував коштів для постановки вистав, які 
відзначалися помпезністю, живописністю декорацій, багатством костю-
мів. Для творчої роботи запрошувалися режисери, художники, балет-
мейстери тощо. Серед акторів відзначалися талановитим виконанням 
Полянська, танцівники Маренкова, Дроздова, Косаковська, Кодинцов 
та ін. Це був єдиний театр, який гастролював у інших містах. 

Кріпацькі театри існували в дворянських садибах Чернігівщини 
і в першій половині ХІХ ст., зокрема в садибі Г. С. Тарновського в 
Качанівці, П. Галагана в Сокиринцях, П. Рум’янцева-Задунайського у 
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Вишеньках, О. Розумовського у Батурині тощо. Вивчаючи їх 
репертуар і порівнюючи з трупою Д. Ширая, можна стверджувати, що 
останній був масовим, з більшою різноманітністю видів сценічного 
мистецтва. Хоча у кріпацьких театрах було чимало і спільного як у 
виборі репертуару (опери, балету, постановки на міфологічні теми, 
водевілі, побутові комедії тощо), так і в тяжкому побутовому житті 
акторів, про що Т. Шевченко писав у своїх повістях "Художник", 
"Музикант", познайомившись з музикантами в Качанівці. Проте 
кожен із кріпацьких театрів мав і своє специфічне обличчя. 

 
ТЕАТР У ГІМНАЗІЇ ВИЩИХ НАУК  

КН. БЕЗБОРОДЬКА У НІЖИНІ 
 
У ХІХ ст. театральне життя на Чернігівщині набуває різнобіч-

ного  характеру. Розвивається аматорське мистецтво. Серед подібних 
колективів у 20-х рр. ХІХ ст. набуває розголосу та інтересу студент-
ський аматорський театр у Гімназії вищих наук кн. Безбородька у 
Ніжині під керівництвом гімназистів, майбутніх відомих письмен-
ників М. Гоголя та Н. Кукольника. Від шкільного студентського 
театру він відрізняється тим, що його репертуар відповідав світському 
навчальному закладові і п’єси на релігійну тематику не ставили. 

З першою виставою п’єси В. Озерова "Эдип в Афинах" гімна-
зисти виступили перед ніжинцями в кін. 1823 – на поч. 1824 р. У 
музеї історії Ніжинського університету зберігається книга "Сочинения 
В. А. Озерова", за якою М. Гоголь та інші гімназисти готували ролі в 
трагедіях "Эдип в Афинах", а потім "Фингал". 

Листи М. Гоголя до рідних, а також до товариша по Гімназії 
Г. І. Висоцького свідчать про велику роботу гімназистів у зв’язку з 
постановкою спектаклів. Їх успіх сприяв пошукам нових п’єс для 
репертуару. 

У листі до батьків від 22 січня 1824 р. М. Гоголь просить вислати 
комедію "Бедность и благородство души" і "Ненависть к людям и рас-
каяние" німецького драматурга Августа Фрідріха Коцебу (1761–1819), 
п’єси якого були перекладені російською мовою і користувалися широ-
кою популярністю серед глядачів. М. Гоголь також просив рідних 
вислати йому п’єсу М. І. Загоскіна "Богатонов, или Провинциал в 
столице" (1817) "и еще ежели каких можно прислать других, за что я 
вам очень буду благодарен и возвращу в целости" [1, т. Х, с. 45]. 

Звичайно, потяг Гоголя до театру не був випадковим. Як відомо, 
батько М. Гоголя, Василь Панасович, і мати, Марія Іванівна, брали 
активну участь у домашньому театрі вельможі Д. Трощинського у 
Кибинцях. На цих виставах неодноразово бував і М. Гоголь, а в дея-
ких сам брав участь. У листі до батька (кін. 1824 р.) він звертався з 
проханням: "Сделайте милость, объявите мне, поеду ли я домой на 
Рождество; то, по вашему обещанию, прошу мне прислать роль. 
Будьте уверены, что я ее хорошо сыграю, чем я вам буду много 
благодарен" [2, Т. Х, с. 48]. 
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М. Гоголь-гімназист перед виходом на сцену. Худ. Є. Рябов 
  
 
Василь Панасович Гоголь сам писав п’єси ("Простак, або 

Хитрощі жінки, перехитреної солдатом", "Собака-вівця" та ін.), які з 
успіхом ставилися на сценах поміщицьких домашніх театрів. Одну з 
них, за переказами, М. Гоголь поставив на сцені у Ніжинській гімна-
зії. Про це свідчить дослідник театру на Чернігівщині Кость Копер-
жинський. Він вважає, що гімназисти, крім російських та зарубіж-
них, ставили й українські п’єси В. Гоголя та І. Котляревського 
("Собака-вівця", "Простак", "Наталка Полтавка", "Москаль-чарів-
ник"). Щоправда, свій висновок щодо "Наталки Полтавки" дослідник 
робить на основі спогадів гімназиста Пащенка, який описує декорацію 
вистави: "В другій дії виставлено на кону (сцену) просту українську 
хату та кілька оголених дерев; оддалеки річка і потолочений очерет. 
Біля хати стоять лавки. На кону нікого немає". Коли б до цього 
малюнка додати кілька хат та відкинути очерет, то перед нами була б 
декорація "Наталки Полтавки". Отож є підстави гадати, що, вистав-
ляючи "Наталку Полтавку", ліцейські режисери не дотримувалися 
вимог ремарки. Наявність у їх розпорядженні декорації, описаної 
Пащенком, на нашу думку, є досить вагомим доказом того, що "На-
талка Полтавка" на ліцейськім коні дійово йшла" [3]. Проте це лише 
здогад дослідника. Сценки на українські сюжети дійсно ставилися. Їх 
створювали М. Гоголь та М. Прокопович. Вони були й авторами 
тексту для них. У тих самих спогадах Т. Пащенка читаємо: "Одного 
разу написали вони п’єсу із малоросійського побуту, в якій провідну 
роль старезного діда малороса взявся зіграти Гоголь. Розучили ролі і 
зробили декілька репетицій. Настав вечір вистави, на яку з’їхались 
багато різних ліцеїстів та сторонніх. П’єса складалася із двох дій; 
перша дія пройшла вдало, але Гоголь на ній не з’являвся, а повинен 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 324 

був з’явитися в другій. Публіка тоді ще не знала Гоголя, але ми то 
його добре знали і з нетерпінням чекали його виходу на сцену. В 
другій дії представлена на сцені проста малоросійська хата і декілька 
оголених дерев, вдалині річка і пожовклий очерет. Біля хати стоїть 
лавка; на сцені нікого немає. Ось з’являється старезний дід у просто-
му кожусі, у баранячій шапці і змащених чоботах. Спираючись на 
палку, він ледь-дедь пересувається, доходить, крихтячи, до лавки і 
сідає. Сидить, трясеться, крихтить, хіхікає і кашляє; та, нарешті, 
захіхікав і закашляв таким задушливим і сильним старечим кашлем з 
нежданою добавкою, що вся публіка грюкнула і вибухнула нестрима-
ним сміхом... А дідуган спокійнісінько піднявся з лави і поплівся зі 
сцени, уморивши всіх сміхом. Біжить за ширму інспектор Бєлоусов: 
"Як же це ти, Гоголь? Що ж це ти зробив?!!". "А як же ви думаєте 
зіграти натурально роль вісімдесятирічного діда? У нього ж, бідолахи, 
всі пружини розслабли і гвинтики уже не діють, як треба". На такий 
вагомий аргумент інспектор і всі ми розсміялися і більше не запиту-
вали Гоголя. З цього вечора публіка узнала і зацікавилась Гоголем, як 
чудовим коміком" [4]. 

Деякі дослідники до перших проб Гоголя-актора відносять різні 
його витівки, жарти, які відзначалися дотепністю і вигадливістю. 
А. Коялович усі ці вистави і жарти називає простою формою насліду-
вання, яку "можна назвати зародком вищих форм драматичного 
мистецтва" [5]. Але виникає питання, кому і чому наслідував Гоголь? 
Відповіді тут немає, бо Гоголь не наслідував, а сам створював життєву 
мізансцену залежно від обставин, учасників подій, які могли спрово-
кувати чи підготувати до самовираження Гоголя-актора. 

Відомо, що офіційний дозвіл на влаштування в Гімназії театру 
було отримано 28 грудня 1826 р. Можна вважати, що він і започат-
кував існування театру в Ніжині, бо до цього часу вистави в місті 
були випадковими. А приїзд до Ніжина почесного попечителя Гімназії 
О. Г. Кушельова-Безбородька, який на свої кошти утримував навчаль-
ний заклад, остаточно стабілізував театральну справу. 

У пам’яті студентів надовго залишився 1827 р., коли було 
поставлено кілька вистав, у яких М. Гоголь був і режисером, і артис-
том, і декоратором, і бутафором. У листах до рідних цього часу він 
часто просив вислати що-небудь для театру: "Ежели можно прислать 
и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть и один, но 
лучше бы побольше, также хоть немного денег... Каждый из нас уже 
пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о 
том я вас извещу" [Т. Х, с. 45]. 

У листі від 26 лютого 1827 р. М. Гоголь сповіщав матір, що на 
масляні чотири дні вряд ставили п’єси, "и к чести нашей, признали 
единогласно, что из провинцальных театров ни один не годится 
против нашего. Правда, играли все прекрасно. Две французские пьесы 
соч. Мольера и Флориана, одну немецкую соч. Коцебу. Русские: 
"Недоросль", соч. Фонвизина, "Неудачный примиритель" Я. Княжни-
на, "Лукавин" Писарева и "Береговое право" соч. Коцебу. Декорации 
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были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и все 
приезжие, и все с отличным вкусом... Музыка тоже состояла из 
наших: восемнадцать увертюр Россини, Вебера и других были разы-
граны превосходно. Короче сказать, я не помню для себя никогда 
такого праздника, какой я провел теперь" [Т. Х, с. 83]. 

М. Гоголь віддавав театру чимало сил, часу і свій талант. Він був 
його душею. Завжди з захопленням він грав у п’єсах російських 
драматургів. Але адміністрація Гімназії ставила умову: обов’язково 
грати одну французьку або німецьку п’єсу відповідною мовою. "Гоголь 
повинен був брати участь у одній з іноземних п’єс, – згадував Н. Ку-
кольник. – Він вибрав німецьку. Я запропонував йому роль у двад-
цять віршів, які починалися словами: "O mein Vater!", потім ішов 
виклад якоїсь події. Розповідь закінчувалась словами: "nach Prag!" 
Гоголь мучився, вчив роль наполегливо, здолав, вивчив, знав на трьох 
репетиціях, під час вистави вийшов бадьоро, сказав "O mein Vater!", 
запнувся... почервонів... але тут же зібрався з силами, підвищив 
голос, з особливим пафосом вимовив "nach Prag!" – махнув рукою і 
пішов... І слухачі, більша частина яких не знала ні п’єси, ні німецької 
мови, залишились виконанням ролі дуже задоволеними. Зате в росій-
ських п’єсах Гоголь був справді незрівнянним, особливо у комедії 
Фонвізіна "Недоросль", в ролі пані Простакової; я грав Митрофануш-
ку... З російських п’єс – я пам’ятаю ще виставу "Чудаков", комедія 
Княжніна, "Хлопотуна" – Писарєва (головна роль – Гоголь); з фран-
цузьких "Medecin malgre lui" та "Akare" Мольєра. Ми зібрались зігра-
ти "Фингала"; ролі були розподілені; навіть репетиції по частинах 
розпочалися. Роль Старна призначалась Гоголю, Фінгала – мені, 
Моіни – Гінтовту, але уже тепер не пам’ятаю, що розладнало цей 
спектакль і весь наш домашній театр" [6]. 

 

 
 

М. Гоголь (Простакова) та Н. Кукольник (Митрофанушка) у комедії  
Д. Фонвізіна "Недоросль". Худ. А. Мордовець 
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Про формування драматичного театру Гоголя, артиста-коміка, 
говорив і близький його товариш Т. Пащенко: "На невеликій сцені 
другого ліцейського музею ліцеїсти любили інколи грати на святах 
комічні і драматичні п’єси. Гоголь і Прокопович, задушевні між 
собою приятелі, особливо турбувалися про це і влаштовували вистави. 
Грали п’єси як готові, так і писали самі ліцеїсти. Гоголь і Прокопович 
були головними авторами і виконавцями п’єс. Гоголь любив переваж-
но комічні п’єси і брав ролі дідів, а Прокопович – трагічні... Гоголь 
взявся зіграти роль дядька-старика, страшного скнару. У цій ролі 
Гоголь практикувався більше місяця, і головне завдання для нього 
було в тому, щоб ніс сходився з підборіддям. Цілими годинами сидів 
він перед дзеркалом і пригинав ніс до підборіддя, поки нарешті не 
добився бажаного. Сатиричну роль дядька-скнари зіграв він чудово, 
морив глядачів сміхом і приніс їм велике задоволення. Всі ми думали 
тоді, що Гоголь поступить на сцену, тому що у нього був величезний 
сценічний талант і всі дані для гри на сцені: міміка, грим, перемінний 
голос і цілковите перевтілення в роль, яку він грав. Гадаємо, що 
Гоголь затьмарив би і знаменитих коміків-артистів, якби поступив на 
сцену" [7]. На це вказував і О. С. Данилевський, відмічаючи: "Якби 
він поступив на сцену, він був би Щепкіним" [8]. 

Особливо вразив Гоголь своїх товаришів по Гімназії грою у п’єсі 
Д. Фонвізіна "Недоросль" у ролі Простакової. Учасник цього спектак-
лю К. Базилі пізніше згадував: "З найбільшим успіхом ішла у нас 
комедія Фонвізіна "Недоросль". Бачив я цю п’єсу і в Москві, і в Пе-
тербурзі, але завжди вважав, що жодній актрисі не вдалася роль Про-
стакової так добре, як її зіграв шістнадцятилітній Гоголь" [9]. Йому 
більше вдавалися ролі в комедіях, про що свідчить і роль Василиси у 
п’єсі І. Крилова "Урок дочкам". Акторський талант Гоголя був вели-
кий. Викладач латинської мови І. Кулжинський згадував: "Добре я 
пам’ятаю показування Митрофанушки-Недоростка в гімназійному 
театрі. Гоголь грав Єремеєвну [Простакову – Г. С.]: сміялися до сліз і 
не підозрювали, що ця Єремеєвна [Простакова – Г. С.] вже, може, 
обдумувала свого "Ревізора" [10]. 

Майстерність Гоголя-актора проявлялась і в тому, що він міг 
зробити найменшу роль у спектаклі помітною. Це підтверджують 
спогади сучасників про зіграні Гоголем ролі. Саме в Ніжині, як нам 
здається, шліфувалася та велика майстерність, на яку звернув увагу 
В. Любич-Романович, який ніколи не симпатизував Гоголю, особливо 
в юнацькі роки, коли спостерігав за чудовим авторським читанням 
"Ревізора". "На сцені "Ревізор" йшов менш характерно у своїх тонах і 
репліках і сприймався не так цікаво, як у читанні самого Гоголя... У 
Гоголя все це було чути в читанні "Ревізора", всі герої його п’єси 
ходили живими перед нами, як це було видно на сцені... Чудове 
читання своїх драматичних творів Гоголем вголос давало слухачеві 
його повне уявлення про те, що він сприймає цілу гармонію життя в 
особі багатьох, різних між собою класів, що вели громадську бесіду... 
Словом, Гоголь був артистом у прямому значенні цього слова..." [11]. 
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І дійсно, це був театр одного актора. І це інколи проявлялося і в 
Ніжині, коли Гоголь розповідав які-небудь історії, а також у його 
листах до Г. Висоцького та інших адресатів. 

М. Гоголь на сцені гімназійного театру зіграв чимало ролей, 
зокрема Репейкіна в "Хлопотунье", Досажаєва в "Лукавине". Обидві 
ролі були характерно комічного плану. Хвалили Гоголя і за роль 
Креона в трагедії В. Озерова "Эдип в Афинах". 

Крім Гоголя, у підготовці вистав брали участь й інші гімназисти. 
О. Данилевський, який мав привабливу зовнішність, грав завжди 
жіночі ролі. У п’єсі "Эдип в Афинах" К. Базилі грав Едіпа, О. Дани-
левський – Антигону, а у "Фингале" – Моіну. Як свідчать сучасники, 
він не відзначався артистичними здібностями, йому більше допома-
гала зовнішність. Добре грав Н. Кукольник Митрофанушку в п’єсі 
Д. Фонвізіна "Недоросль". О. Данилевський згадував: "У "Недорослі" 
Гоголь і Кукольник приводили у захоплення публіку дійсно блиску-
чим виконанням: перший відзначався в ролі Простакової, тоді як 
останній чудово зіграв Митрофана. У цих ролях обидва, при одностай-
ному визнанню всіх, хто їх бачив на сцені, були незрівнянними". Це 
можна сказати і про інші вистави. "Коли Н. Кукольник виконував 
останню сцену трагедії А. Сумарокова "Дмитрий Самозванец", він, 
після ефектно сказаних заключних слів, падав на підлогу, наче 
мертвий, чим викликав сильне враження. Він дивував також публіку 
патетичним виконанням заголовної ролі в "Фингале" Озерова" [12]. 

Серед юних акторів, які виконували жіночі ролі, був і А. І. Бо-
родін. У комедії Д. Фонвізіна "Недоросль" він зіграв Софію, а 
К. Базилі – Стародума. У п’єсі І. Крилова "Урок дочкам" А. Бородін 
зіграв роль однієї з дочок Ликерії Іванівни. 

Активну участь у підготовці вистав брав і М. Я. Прокопович. 
Цей потяг до театру трохи не став для нього, як і для М. Гоголя, 
справою всього життя. "Прокопович, подібно своєму відомому другові, 
надумав поступити на сцену. З цією метою він став відвідувати 
театральне училище. Справа уже доходила до того, що він з’являвся 
на сцені у незначних ролях вісників або так званих проводирів свити 
Фортимбраса" [13]. Деякі обставини перешкодили М. Прокоповичу 
залишитися на сцені, хоча він і закінчив театральне училище при 
Олександрійському театрі. 

Підготовка до спектаклів, особливо під кінець навчання, збли-
зила гімназистів, зміцнила їх дружбу. 

Як свідчить М. Гоголь у своїх листах додому, а також К. Базилі 
у своїх спогадах, на спектаклі приїздили і приходили як із міста, так 
із сусідніх поміщицьких садиб. "Глядачами були, крім наших настав-
ників, – писав К. Базилі, – сусідні поміщики та військові з розташо-
ваної у Ніжині дивізії. Серед них пам’ятаю генералів: Дибича (брата 
фельдмаршала), Столипіна, Еммануеля. Всі були в захваті від наших 
вистав, які збуджували мертве повітове містечко" [14]. 

Цар Олександр І дав суворі вказівки щодо театру в навчальних 
закладах та відвідування студентами театральних вистав. Так, у від-
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повідь на лист попечителя Дерптського університету про те, що театр 
має згубний вплив на студентів, цар в указі від 6 липня 1804 р. 
заборонив вистави не тільки в університеті, але й у місті Дерпті [15]. 

Восени 1824 р. в Харківському театрі сталися виступи студентів 
університету, і цар своїм указом від 4 листопада 1824 р. заборонив їм 
відвідувати театр [16]. 

Реакційно налаштовані викладачі Ніжинської гімназії професори 
політичних наук М. В. Білевич, російської словесності П. І. Ніколь-
ський, законоучитель П. І. Волинський також виступали проти теат-
ральних вистав, обвинувачували професора римського права й інспек-
тора пансіону М. Г. Бєлоусова в тому, що він потурав учасникам 
гімназійного театру. 

М. В. Білевич у рапорті конференції від 29 січня 1827 р. доно-
сив, що столяри готують для театру лаштунки та інше обладнання, а 
членам конференції не відомо, чи є на те рішення вищого начальства. 
Він заявив, що не буде нести ніякої відповідальності за театральні 
постановки. Виконавець обов’язків директора Гімназії проф. 
К. В. Шапалинський йому відповів, що такий дозвіл є від 28 грудня 
1826 р. Але в цей же час не вгамовувався професор П. І. Нікольський. 
16 квітня 1827 р. він направив конференції рапорт, у якому заявляв, 
що "публічний театр гімназії без суворого розгляду і відбору п’єс 
замість користі може принести тільки шкоду" [17]. Професор також 
констатував, що п’єси ставились уже шість разів, спектаклі відвідува-
ли багато глядачів. Особливо хвилювала П. І. Нікольського та 
обставина, що п’єси йшли з кимось зробленими змінами та доповнен-
нями. Проте більшість членів конференції позитивно відгукнулася про 
театр і вважала, що його не слід забороняти. 

Ставлення М. В. Білевича до театру стало відомим гімназистам, і 
це призвело до сутички з ним. Особливо гострою вона була 26 вересня 
1827 р. Приводом до цього було те, що гімназисти, які знаходилися в 
приміщенні театру, не впустили туди Н. В. Білевича. Він почав їх 
лаяти грубими словами. К. В. Шапалинський, який виконував обо-
в’язки директора, зібрав екстрене засідання конференції, на якому 
заслухали М. В. Білевича, а також учителя грецької мови Х. Н. Ієро-
песа та екзекутора С. І. Шишкіна, які були свідками конфлікту. Дали 
свої пояснення і пансіонери Гоголь, Марков, Андрій і Тимофій Па-
щенки, Гютен, деяких із них обвинувачували у перебуванні в нетвере-
зому стані. Лікар обстежив і зробив висновок про безпідставність 
звинувачень. Гімназистів було виправдано, а Білевич попереджений за 
грубість і обмову [18]. Проте К. В. Шапалинський 16 квітня 1827 р. 
прийняв рішення тимчасово призупинити студентські вистави. 

Підготовка театральних вистав розвивала у гімназистів смак і 
любов до драматургії, літератури. Це був ще один поштовх до літера-
турної діяльності, якою займалися гімназисти. За свідченням Т. Г. Па-
щенка, М. Гоголь разом із М. Прокоповичем написали п’єсу, присвя-
чену малоросійському побуту. Тут слід згадати і віршовану трагедію 
М. Гоголя "Розбійники". В драматургії пробує свої сили Н. Кукольник. 
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Він пише трагедію "Марія", а також драму "Торквато Тассо", яка після 
доробки принесла йому славу. Шкільний театр зіграв і свою позитивну 
роль у житті Є. Гребінки, автора єдиної у його творчості п’єси "Не в 
свои сани не садись" (1827), яка буде написана під час навчання у 
Ніжині. Театр Ніжинської гімназії вищих наук – це яскрава сторінка в 
історії театрального мистецтва Чернігівщини, також України. 

 
ЧЕРНІГІВСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ТРУПА 

"ТОВАРИСТВО КОХАЮЧИХ РІДНУ МОВУ" 
 
У 1853 р. у Чернігові на Красній площі було збудоване стаціо-

нарне приміщення театру. Свого театрального колективу у місті не 
було, тому тут проходили вистави приїжджих труп. У 1862 р. цим 
приміщенням скористалися аматори Чернігова, які у 1861 р. створили 
драматичний гурток "Товариство кохаючих рідну мову". Назва його 
мала глибокий смисл. Як зазначив відомий громадський діяч Д. Анто-
нович, "на протязі майже півстоліття до революції український театр 
в російській Україні був єдиним місцем, де прилюдно могло звучати 
українське слово. Тому українці так міцно трималися українського 
театру…" Саме це, мабуть, і було причиною виникнення театру "Това-
риство кохаючих рідну мову", у якому провідну роль грав Леонід 
Глібов, а також Опанас Маркович, режисер-аматор і драматург Дмит-
ро Старицький, учителі Іван Дорошенко та Микола Вербицький, лікар 
і письменник Степан Ніс, історик Олександр Лазаревський, ординатор 
губернської лікарні Іван Лагода. У деяких виставах брали участь 
Г. І. Поливода, І. П. Вовк, П. Г. Борсук, О. О. Ходот та ін. Серед жінок 
слід назвати дружину байкаря Параску Федорівну Глібову (Бордонос), 
Меланію Овдіївну Загорську-Ходот, Ольгу Миколаївну Шрамченко [1]. 

 

 
 

Праворуч – приміщення театру у Чернігові 
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Відомий громадський діяч Ілля Шраг 
згадував: "Ще в гімназії, коли я був у 3-му 
класі, на мене велике враження зробила 
"Наталка Полтавка", яку було надзвичайно 
добре виставлено. Запомагали виставі Доро-
шенко, Глібов, Галаган, здається, О. Мар-
кович, роль Миколи грав С. Д. Ніс. Під 
впливом "Наталки Полтавки" я і деякі з 
товаришів захопилися українством, звичай-
но, більш з навколишнього боку, поробили 
собі і українське убрання" [2]. 

І дійсно, вистава "Наталка Полтавка" 
за п’єсою І. Котляревського була значною 
подією у тодішньому Чернігові, тож не ви-
падково, що були декілька відгуків, зокре-
ма Леоніда Глібова у "Черниговском лист-
ке" та Павла Чубинського в "Основі" [3]. 

Колектив вистави "Наталка Полтав-
ка" відмовився від сентиментальності, яку 

вважав принизливою і неправдоподібною, і 
звернувся до критичного реалізму. Втілити в 

життя задум допомогли учитель гімназії Ілля Дорошенко та фолькло-
рист Опанас Маркович, які раніше працювали вчителями у Немирів-
ській гімназії і поставили там теж "Наталку Полтавку". О. Маркович 
підібрав тоді декілька мелодій народних пісень і запропонував зробити 
партитуру для оркестру та написати з цих пісень увертюру чеському 
композитору Йогану Ляндверу, який працював капельмейстером са-
дибного оркестру графа Болеслава Потоцького, який проживав у 
Немирові і був почесним опікуном місцевої гімназії [4]. 

Ілля Дорошенко і Опанас Маркович, опинившись разом у Черні-
гові уже на різних посадах, вирішили поновити виставу "Наталка 
Полтавка", використавши партитуру Й. Ляндвера. Ілля Дорошенко 
виступив режисером, а Опанас Маркович працював з акторами-ама-
торами над правильною українською вимовою [5]. 

Виставу "Наталка Полтавка" оригінально з великим успіхом 
зіграли 12 і 15 лютого 1862 р. Виконавцями ролей були О. Шрам-
ченко (Наталка), П. Глібова (Терпилиха), Г. Паливода (Петро), С. Ніс 
(Микола), Г. Кальчевський (Возний), П. Борсук (Виборний). Сценіч-
ний одяг, який би відповідав епосі, допомогли підібрати Катерина 
Василівна та Григорій Павлович Галагани. Все було зроблено ком-
пактно і зі знанням справи. Кожна пісня, яка звучала у виконанні 
героїв вистави, була психологічно умотивована, тому не відчувалося 
відчуженості співу і дійства. Гра акторів була позбавлена мелодра-
матизму. На сцені все проходило так, як було в житті. 

Павло Чубинський, який був присутнім на виставі, писав: "З 
одного боку, нещасна вдова і любляча мати, змушена гіркими обста-

Л. Глібов 
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винами видати свою дитину за нелюба, – з іншого боку, дочка, для 
щастя матері готова пожертвувати собою, своєю любов’ю до Петра, до 
того психологічно вірно і відповідно народності були поставлені наши-
ми Наталкою (пані Шрамченко) і Терпилихою (пані Глібова), що 
кожний був не глядачем того, що відбувалося на сцені, а людиною, 
що близько стояла і брала участь у здійснюваному явищі народного 
життя" [6]. 

І критика, і глядачі визначали гру Параски Глібової, яка роль 
Терпилихи, досить складну в багатьох місцях, виконала досить прав-
диво. Відносно цього Л. Глібов писав: "Дехто говорив, що не можна 
було без душевного зворушення слухати тиху сімейну бесіду матері з 
дочкою, коли перша переконує останню подумати про своє гірке си-
рітське життя і не перебирати женихами. Яким прекрасним вийшов 
дует: "Чи я ж тобі, дочко, не добра бажаю". Потім, якими хвилю-
ючими були сльози матері-вдови, убитої горем, покірність дочки… 
Багатьом дуже сподобалось тріо: "Не годиться, Наталочко, матір 
зневажати". В останній сцені, під кінець третього акту, Терпилиха 
дуже рельєфно і типово виразила материнське роздратування, коли 
справа, яка склалася з возним, похитнулася, коли повернувся Петро. 
Дуже натуральним був також переляк Терпилихи, яка неждано 
побачила Петра… 

Вистава ця може бути віднесена до числа тих приємних вра-
жень, які не скоро забуваються. Громадське співчуття до того було 
сильним, що в перший показ далеко не досить було місць для бажа-
ючих побачити "Наталку" і тому треба було грати і другий раз – і 
театр знову був повним" [7]. 

Ольга Шрамченко природно зіграла роль Наталки, надавши їй 
рис, притаманних українській дівчині із народу. У деяких епізодах 
разом з П. Глібовою вони створювали живу сцену народного життя. 
Актриса вміло передавала стан героїв у різних ситуаціях. 

Успіх випав і на Степана Носа. Виконавець ролі Миколи переос-
мислив долю цього персонажа і подав його як уособлення бурлацтва, 
що було затухаючою фразою запорізького життя. Степан Ніс мав 
гарний голос, грав на бандурі, знав багато бурлацьких пісень, і все це 
він продемонстрував на сцені. Тож глядач був у захопленні. Це була 
не гра, а відтворення того, що було в житті й самого виконавця. 
С. Ніс демонстрував на сцені не стільки свою гру, скільки себе, 
дотепну, талановиту людину. 

Проте Л. Глібов у своєму відгуку більше хвалив С. Носа – вико-
навця пісень, ніж драматичного актора. Особливо сподобалося байка-
рю виконання з глибоким почуттям героїчної пісні "Гомін, гомін по 
діброві". 

Роль Петра у виконанні Г. І. Паливоди вийшла чітко продума-
ною, збагаченою піснями. Тому глядач сприймав гру актора природно. 
Красивий, симпатичний його голос та майстерне виконання пісень їм 
надовго запам’яталися. 
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Тогочасна критика відзначила і хорошу гру П. Г. Борсука, який 
вдало створив на сцені образ Виборного. "Надзвичайно добре була 
проведена сцена, коли возний в приватній бесіді з виборним відкриває 
останню свою сердечну таємницю. Питання: "А вона ж вам що? А ви 
ж їй що?" вимовлялися з винятковою оригінальністю. Возний був у 
своєму роді прекрасним і дотепним" [8]. 

Не менший успіх мав і виконавець ролі возного М. А. Колчев-
ський, який, за спостереженнями Л. Глібова, провів її вільно і неви-
мушено, без будь-якої напруги, почував себе на сцені, немовби вдома. 

Слід відмітити і роботу режисера Іллі Дорошенка, який вдало 
продумав мізансцени, що відтворювали шматочки народного побуту. 
Так, у 2 акті після того, як була піднята завіса, глядача вразила 
своєю простотою і природністю сцена з народного життя: мати, яка 
пряла, і поруч з нею дочка, яка була зайнята вишиванням. "Не ду-
маю, – згадував С. Ніс, – щоб іншого разу прийшлось би побачити 
що-небудь подібне!" [9]. 

Вражає і кінцівка вистави, в яку були 
втягнуті і глядачі. Після того, як схвильо-
вана Терпилиха поблагословила дочку на 
заміжжя за Петра, Наталка не витримує і 
свій порив радості передає через пісню "Ой 
я дівчина Наталка", яку підтримують всі, 
хто був у той час на сцені. Співаючи і при-
танцьовуючи, актори залишали сцену під 
гучні оплески та крики: "Браво!" 

Успіхові вистави завдячував і Опанас 
Маркович, який багато зробив для її пісен-
ного оздоблення. О. Маркович запропонував 
не переривати дійство, заповнивши паузи 
між актами виконанням пісень та читанням 
творів українських письменників. Так, 
І. П. Мачеха прочитав гумористичне опові-
дання О. Стороженка "Вуси", а Павло 
Чубинський – уривок з повісті "Закоханий 
чорт" [10]. Актори виконали народні пісні: 
1) "Ой, не пугай, пугаченьку" (удвох), 
2) "Ой, Морозе, Морозенку" (гуртом), 3) "Ой, 

по горі, по горі вівчар вівці зганяє" (гуртова), 4) "Ой, мати, мати, 
мати". Чудово був виконаний дует "Ой, не пугай, пугаченьку", а також 
хорове виконання всією трупою пісні "Ой, Морозе, Морозенку". 

Слід відзначити виконавську майстерність оркестрантів, які 
перед виставою та в антрактах виконували увертюру Йогана Ляндвера 
до "Наталки Полтавки". Оркестр супроводжував також сольні номери, 
які йшли по ходу дійства. Постаралися організатори вистави і про 
рекламу. Було випущено гарну афішу українською мовою, в якій 
подавалася вичерпна інформація про всіх, хто брав у ній участь. 

О. Маркович 
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Вистава "Наталка Полтавка", яка пройшла у Чернігові, мала 
загальноукраїнське значення. Її постановники Іван Дорошенко та 
Опанас Маркович очистили спектакль від провінціалізму пересувних 
театральних труп, які в силу специфіки своєї роботи часто дописували 
якісь мізансцени, представляли дійство як сентиментальну мело-
драму, а персонажі часто були далекими від правди життя. Ще раз 
підкреслимо велику роль Опанаса Марковича, який уміло підібрав 
пісні, що відповідали характерові персонажів та розвиткові дії по ходу 
вистави. Тому "на противагу попередній музичній основі спектаклю з 
партитурою Едлічки, яка мала дещо підсолоджено-романсовий харак-
тер, Опанас Маркович підготував глибоко народний музично-пісенний 
матеріал" [11]. 

Саме цим пояснюється заклик П. Чубинського, висловлений у 
статті, що з’явилася в журналі "Основа", надрукувати п’єсу в тому 
вигляді, у якому вона була поставлена в Чернігові з прекрасною 
партитурою Ляндвера. Це, на думку автора, було б великою послугою 
для мистецького життя в Україні. 

Вистава "Наталка Полтавка" мала 
доброчинний характер. Виручені кошти 
пішли на допомогу студентам із Черні-
гівщини, які навчалися у Київському 
університеті Св. Володимира [12]. 

Спектакль "Наталка Полтавка" 
був поновлений і наступного 1863 р.. 
Він ішов майже у тому ж самому скла-
ді, що й раніше, про що свідчить афіша 
[13]: 

"У понеділок, сього юня, 10-го 
дня, на тутешнім театрі шановцями 
своєї народності представлятиметься на 
підмогу убогим студентам нашої губер-
нії: 1. "Наталка Полтавка", оперета 
І. П. Котляревського, у трьох поділах по 
новій партитурі Івана Ляндвера. Лиця: 
Наталка – Ходотівна О. О.; Терпилиха – 
Глібова П. Ф.; Петро – Паливода А. І.; 
Микола – Ніс С. Д.; возний – Колчев-
ський М. А.; виборний – Вовк І. П. Перед почином театру музики 
гратимуть увертюру в "Наталки", зложену Ляндвером ІІ. "Улиця". На 
"Улиці" парубки і дівчата проспівають: 1. "Король по городу ходить". 
2. "Ой у полі озерце". 3. "Ой я тобі, моя мати, перекір нароблю". Між 
першим і другим поділом читатиметься: 1. "Горлиця і Горобець", 
Л. І. Глібова. 2. "Очаківська біда", панська побрехенька. Сестри Ходо-
тівни співатимуть: 1. "Головонько моя бідная". 2. "Ой у полі нивка". 

Якщо порівнювати цю афішу з попередньою, то виявиться, що 
цього разу Наталку зіграла не О. О. Ходот, а уже М. О. Загорська, а 

П. Глібова
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Виборного – П. Вовк. Хоча захоплення від вистави було таким же, як 
і попереднього разу. 

Театр "Товариства кохаючих рідну мову" не обмежився поста-
новкою "Наталки Полтавки" І. Котляревського, а брав також нові 
твори. Л. Глібов, зокрема, який відповідав у товаристві за реперту-
арну частину, сам вирішив написати п’єсу. Нею виявилася одноактна 
п’єса-жарт "До мирового. Оригінальный случай из малороссийского 
быта в одном действии, сочинение Л. И. Глебова". В дужках зазна-
чено: "Сюжет заимствован из старинной сцены князя Шаховского 
"Соседи". Проте, якщо порівнювати п’єсу російського драматурга 
Шаховського "Ссора, или Два соседа" і п’єсу Л. Глібова, то виявиться, 
що останній запозичив лише зовнішню частину п’єси – сюжетну 
лінію, заповнивши її колоритним українським побутовим матеріалом, 
пов’язаним із життям дрібного панства. П’єсу байкар написав у 
1862 р. Вона була поставлена, як зазначає дослідник Є. Нахлік, десь 
того-таки або першої половини наступного року (від Різдвяних свят до 
кінця Масниці або від Великодніх свят до початку Петрівки, але в 
жодному разі не в піст), бо пізніше Л. Глібова уже переслідували 
царські сатрапи [14]. 

У цій п’єсі знову відзначилася Параска Глібова, зігравши роль 
Ганни Голубихи. Дописувач петербурзького журналу "Русская сцена" 
в своїй статті про чернігівську постановку писав: "Г-жа Глебова <…> в 
роли шинкарки в "Сусідах" была так хороша, что на нее <…> можно 
было смотреть с наслаждением" [15]. До речі, цю роль пізніше май-
стерно грала М. Заньковецька. 

Талант Параски Глібової був значний: і драматичний, і комедій-
ний. Вона мала вдачу майстерно перевтілюватися, при цьому напов-
нюючи образ точним психологічним станом. Праця на сцені давала 
можливість актрисі краще проявити себе, ніж у житті. Тут потрібна 
була миттєва і повна самовіддача як фізична, так і розумова, 
мистецька. Тому її ролі завжди запам’ятовувалися. На жаль, Парас-
ковія Федорівна рано пішла із життя, і у відновленому театрі другої 
половини 60-х рр. вона уже не грала. 

Надзвичайно цікаво були поставлені живі картинки. Незвичність 
їх полягала в тому, що за основу бралися відомі твори українських 
художників, зокрема І. І. Соколова "Перехід через рівчак", "Гадання 
на вінках", "Козак і дівчина біля колодязя", Л. М. Жемчужникова 
"Лірник" та інші і відтворювалися акторами на сцені. Але це було не 
лише зовнішнє зображення, а й скомпоноване дійство, яке оживало. 
Герої живописного твору вступали в дію, виконуючи пісні, читаючи 
літературні твори, танцюючи відповідний танок. Це були живі карти-
ни, які уособлювали собою живописну Україну. У їх створенні про-
відну роль відігравали Опанас Маркович, а також І. П. Баршевська, 
А. І. Федорова, Н. Н. Цвєт. 

Збережені афіші постановок живих картинок 7 та 8 червня 
1863 р. дають можливість представити їх. Так, в інсценізації картини 
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І. І. Соколова "Перехід через рівчак" були представлені пісні "Ой, не 
гаразд, запорожці", яку виконав С. Д. Ніс. Була прочитана поема 
Т. Шевченка "Чернець". 

У сцені "Досвідки" сестри М. О. Загорська-Ходот, О. О. Ходот, 
Є. П. Чернявська та Т. П. Ходот виконали пісні: "Головонька моя 
бідна", "Ой піду я по Дунаю", "Зеленая моя ліщинонька", "Ой у полі 
нивка". І вибір пісень, і виконання було чудове. Голоси у сестер 
Ходотових були сильні, особливо у Меланії Овдіївни Загорської, яка 
згодом буде виступати в операх, поставлених у Чернігові. 

Сама вистава "Живі картинки" скла-
далася з 3 частин. У другій була представ-
лена картина Л. Жемчужникова "Лірник". 
Степан Ніс проспівав своїм гучним голосом 
"Ой спав пугач на могилі". Було прочитано 
оповідання О. Стороженка "Вуси" та вико-
нана сестрами Ходот панська старосвітська 
пісня "Щось у лісі зашуміло". Завершува-
лася ця частина зображенням картини 
І. І. Соколова "Козак і дівчина біля ко-
лодязя". 

Особливо вразив слухачів С. Ніс, який 
створив величний образ лірника так чудово, 
що "малоросу, як заявляв Л. Глібов, не мож-
на було дивитися без сердечного хвилю-
вання". 

Третя частина основувалася на трьох 
картинах І. І. Соколова "Гадання на він-
ках", "Табір", "Вулиця". Ці картинки    
оживлялися за допомогою пісень, які вико-
нували як сольно, так і акапельно. Цього 
разу слухачі познайомилися з піснями 
"Чумацький табор" у виконанні С. Носа, "Ой високо сонечко схо-
дить", "Запив чумак, запив бурлак", "Ой іде чумак та дорогою", "Ой 
бре, море, бре, сип, шинкарко, ще" у виконанні як самої М. Загор-
ської, так і разом із сестрами. 

Цікавою вийшла картинка "Вулиця". Парубки та дівчата про-
співали "Король коло городу ходить", "Ой не рости, кропе", "Ой у 
полі озерце", "Ой на горі, на горі вівчар вівці зганяє", "Ой мати, 
мати, мати". Виконання було настільки захоплюючим, що Л. Глібов, 
який був глядачем і одним із організаторів дійства, досить емоційно 
висловив своє враження: "Что за песни! Что за оживленное испо-
лнение их! Сколько жизни в этих играх и пританцовываниях, в этом 
шуме и гаме. Сколько живого материала для ожидаемой оперы. Бла-
годарность, благодарность и благодарность всем участвовавшим!" [16]. 

Деякі дослідники вказують, що театральне товариство поставило 
також п’єси І. Котляревського "Москаль-чарівник", Г. Квітки-Осно-

С. Ніс 
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в’яненка "Шельменко-денщик", "Щира любов", Т. Шевченка "Назар 
Стодоля", О. Стороженка "Гаркуша" [17]. 

 

 
 

Трупа театру "Товариство кохаючих рідну мову" 
 
 
Таким чином, діяльність театру "Товариство кохаючих рідну 

мову" вирізняється порівняно з іншими трупами тим, що на сцені 
Чернігова пропагувалась українська драматургія рідною для глядачів 
мовою, утверджувалося завдяки талантові акторів справжнє мистец-
тво реалістичного спрямування, яке опиралося на народну основу. 
Театр "Товариство кохаючих рідну мову" посів помітне місце в історії 
театрального мистецтва ХІХ ст. 

У Чернігові існували й інші аматорські трупи. Так, 10 січня 
1862 р. на користь дитячого притулку актори І. П. Баршевська, А. Н. 
і К. Н. Кейкуатови, Н. А. Полякова, Н. П. Глєбов, А. І. Федоров, 
Ф. М. Грембецький, Рубець, Самарський, Померанський, Шкляревич, 
Подольський показали виставу "Дегерротип", а потім "Разбитую чаш-
ку" та "Прежде скончались, потом повенчались". Це були легенькі, 
веселі мелодрами водевільного характеру. І, як висловився Л. Глібов, 
поки сидиш у театрі і дивишся на знайомі обличчя – час минає швид-
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ко і весело, а вийдеш із театру – і не залишається ніякого враження. І 
байкар ставить питання, а чому б чернігівцям не взяти щось солідне, 
наприклад, п’єсу О. Островського "Не в свои сани не садись" або 
якусь іншу. 

8 лютого ця ж аматорська трупа, до якої приєдналися А. А. Ми-
лорадович, М. М. Булашевич та Сендаровський, показала три вистави: 
"Харьковский жених", "Первый день брака" та "Москаль-чарівник". 
Якщо перші дві – це потішні комедії "з французьким жеманством, 
німецькими кніксенами і з заморським паяцем", які смішили публіку 
верхніх ярусів театру, то українська п’єса І. Котляревського викли-
кала особливий інтерес, бо була україномовна та ще й добре відома. І 
все ж саме ця вистава привернула особливу увагу глядачів, бо аматори 
зуміли продемонструвати свою майстерність. І. П. Баршевська пре-
красно зіграла роль Тетяни, розкривши характер справжньої молодич-
ки, яка уміє водити за носа і довірливого чоловіка, і "романтичного 
панича". 

Надзвичайно потішно зіграв роль Финтика Ф. М. Грембецький, а 
Чуприни – Сендаровський. Саме  вистава "Москаль-чарівник" засвід-
чила, що, незважаючи на деякі неточності та окремі недоліки, украї-
номовна п’єса може стати помітною в театральному житті міста. 

І дійсно, чернігівські аматори, поставивши п’єси І. Котлярев-
ського "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник", зуміли захопити 
публіку своєю майстерністю і довести чернігівським "аристократам", 
які вважали українську мову "мужицькою", що можна створити нею 
високомистецькі образи на сцені. 

Крім аматорських колективів чернігівців, у місті приміщення 
театру використовували і приїжджі трупи. У 1862 р. на сцені черні-
гівського театру зі своїм репертуаром виступала трупа Добруцького. У 
ній було декілька акторів, які відзначалися талантом, зокрема, в 
комедійних ролях – Петров і в драматичних – Орлов, а також Петро-
ва, яка проявила себе в ролях свах та сварливих жінок. 

Після арешту Л. Глібова і його переїзду до Ніжина під нагляд 
поліції, смерті П. Ф. Глібової, від’їзду О. Марковича до Новгорода-
Сіверського, де він поставив уже з іншими аматорами "Наталку Пол-
тавку" та інші вистави, товариство на деякий час припинило свою 
діяльність. До цього призвела і гнітюча обстановка, яка склалася в 
Чернігові у зв’язку зі справою І. Андрущенка, бо були одночасно 
заарештовані Степан Ніс, чудовий виконавець ролі Миколи, підпору-
чик Олександр Білозерський, Павло Чубинський, Олександр Тищин-
ський. Життю чернігівської української громади було завдано 
відчутного удару. 

У 1865 р. після неодноразових звертань Л. Глібова до губер-
натора Голіцина нарешті було надано дозвіл на зарахування байкаря 
до штату канцелярії. 

Як зазначає у своїх спогадах Михайло Федорович Шевелів, 
князь Голіцин був театралом, навіть написав декілька п’єс. Тому він 
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доручив Л. Глібову зайнятися організацією театральної справи, тим 
паче, що в місті майже не використовувалося приміщення театру. 
Активізувалася театральна діяльність Л. Глібова, коли він, нарешті, 
отримав посаду завідувача земської друкарні і зміг покращити свій 
матеріальний стан. 

Л. Глібов залучив до театральної справи своїх знайомих, які 
брали участь у виставах ще до вислання письменника у 1863 р. Це 
були етнограф Опанас Васильович Маркович, який знову повернувся 
до Чернігова, лікар Іван Миколайович Лагода, Олександр Амфіянович 
Тищинський та його сестра Серафима, сестри Меланія Овдіївна Загор-
ська та Марія Овдіївна Ходот, які мали гарні голоси і часто при-
їжджали з села Понорниця Кролевецького повіту, а взимку постійно 
проживали в Чернігові, Олімпіада Миколаївна Шрамченко (по чоло-
віку Борсук) та ін. 

Тогочасний репертуар для театру був бідним, тому найчастіше 
зверталися до п’єс І. Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’я-
ненка. Вистави влаштовували з доброчинною метою. 

Л. Глібов займався не лише організаційними питаннями, пов’я-
заними з виставою, визначав виконавців ролей, а й читанням п’єси за 
ролями. І під час цих "читань" Л. Глібов безпомилково вгадував, хто 
може виконувати ту чи іншу роль, чи взагалі придатна молода люди-
на до театральної справи. Саме таким чином до вистави "Наталка 
Полтавка" були залучені учениці пансіону С. Ф. Осовської Марія Ада-
совська та Надія Макрієвич. В пансіоні вчителем словесності пра-
цював поет М. А. Вербицький, який першим звернув увагу на талант 
цих юних слухачок. Пізніше вони стали відомими актрисами: Марія 
Заньковецька – далеко за межами України, а Надія Макрієвич – у 
російських провінційних театрах. 

Михайло Федорович Шевелів залишив спогади про перший вихід 
Марії Адасовської, майбутньої Марії Заньковецької, у ролі Наталки 
Полтавки: "Під час репетиції, в тому місці монологу Наталки, де вона 
звертається до Бога, благаючи допомогти їй визволити себе від ко-
хання до Петра й повернути її серце до Возного, щоб догодити матері 
(дія І, кінець 2 одміни), вона зімліла, так близько вона переживала 
душевний настрій Наталки, що не відрізняла гри від дійсності. На 
цьому ж самому місці це сталося з нею й під час спектаклю. Довелося 
на деякий час припинити спектакль, поки відходив її лікар Щитков, 
якого ще заздалегідь, до початку вистави, було запрошено за лаш-
тунки" [18].  

У підготовці вистави до показу активну участь брав і Олександр 
Тищинський. "І тепер ще так виразно ми уявляємо собі лагідне з 
усміхом обличчя Олександра Амфіяновича, що сидить за лаштунками 
під час вистави коло свого столика, на якому лежить п’єса й стоїть 
півпляшки портвейну з невеличкою коло неї чарочкою. 

– Ні, ні, вам ще не пора виходити… ось-ось зараз, – добродушно 
попереджав він виконавців і підготовляв їх до виходу на сцену" [Там 
само, арк. 6]. 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 339 

До кожної вистави добре готувалися: перевіряли слова ролей, 
контролювали інтонацію голосу, яка відповідала б характерові персо-
нажів, підбирали костюми, музичне оформлення, виконання сольних і 
хорових номерів. 

Крім "Наталки Полтавки", яка 
неодноразово йшла в театрі і завжди 
мала успіх (бо для опери необхідно 
було мати гарні голоси, а вони були, 
тож музичне оформлення і майстерна 
гра аматорів забезпечували відповід-
ний рівень), ставили й інші вистави. 

Сучасник культурного життя в 
Чернігові 60–90-х рр. М. Ф. Шевелів 
схвально говорить про виставу "Чари" 
за п’єсою К. Тополі, яка рідко стави-
лася, бо її рукописний текст був лише 
у відомого театрала лікаря І. Лагоди. 

Сюжет п’єси не відзначався но-
визною, бо на подібну тему уже були 
написані драми. Проте автор загост-
рив трагічний бік розвитку подій. 
Сільський хлопець Гриць залицявся 
спершу до дівчини Галі, а потім почав 
ходити до іншої. Галя вирішила 
повернути Гриця і звернулася до сіль-
ської знахарки, щоб вона допомогла 
це зробити. Баба дала їй приворотного 
зілля, яким Галя напоїла Гриця, але 
хлопець від нього помирає. Роль зна-
харки зіграла Серафима Амфіянівна Тищинська, яка зуміла досить 
оригінально створити типаж, що часто зустрічався в літературі. 
Трагічність у п’єсі підкреслюється вдало підібраниии піснями, які 
виконує хор. 

Театральні традиції того часу вимагали ставити, крім основної 
п’єси, ще й водевілі, де, як зазначав Л. Глібов, перше місце посідала 
горілка. І Л. Глібов запропонував замість водевілів ставити, як і 
раніше, живі картини. У їх постановці уже був досвід 1861–1863 рр. 
Учасники вистав підтримали Леоніда Івановича. В постановках живих 
картин, крім Л. Глібова, значну роль відігравав прекрасний знавець 
фольклору й етнографії Опанас Маркович, який і словесний, і костюм-
ний матеріал підбирав дуже ретельно. Все це повинно було відпо-
відати народним традиціям, самому життю. Не дозволялося змішу-
вати народний одяг, взуття, прикраси з якимось іншими, які не 
відповідали вимогам етнографії. О. Маркович був дуже прискіпливим 
до виконання всіма учасниками цих вимог. Так, під час підготовки 
живої картини "Вечорниці" до вистави Опанас Васильович запропо-

М. Адасовська 
 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 340 

нував актрисам стати в ряд, "а сам, присівши на долівку й схиливши 
голову на бік, став пильно придивлятися, чи у всіх жінок мережки на 
краю сорочок рівномірно віддалені від долівки". 

За такої вимогливості і відповідаль-
ності Л. Глібова, О. Марковича, О. Тищин-
ського, І. Лагоди та інших учасників ви-
стави користувалися успіхом, бо і поста-
новкою, і грою, і співами та музичним 
оформленням, костюмами вони відповіда-
ли "виставам класичної вартості", вони 
були верх усякої похвали й могли б задо-
вольнити найвищі вимоги мистецтва" [Там 
само, арк. 8]. 

Театр завжди був переповнений. Ба-
гато людей великим натовпом стояло біля 
театру і слухали спів, який доносився зі 
сцени. До театру йшли не лише чернігівці, 
а й приїжджали на своїх чи поштових 
конях із повітів, містечок та сіл. Повер-
талися з театру з хорошим настроєм від 
майстерної гри акторів. Тому часто одна і 
та ж вистава повторювалася декілька 
разів, щоб задовольнити потребу театраль-
ної публіки. 

70-ті рр. відзначалися тим, що в 
приміщенні чернігівського театру давали 
вистави як аматори, яких організовував 
Іван Михайлович Лагода, приятель Л. Глі-
бова і його театральний послідовник, так і 
пересувні театральні трупи. 

Л. Глібов виступає в цей час більше 
як рецензент цих вистав. У газетах "Київ-
ський телеграф" (1875), "Особое прибавле-
ние к Черниговским губернским ведомос-
тям" (1875), "Черниговская газета" (1877–
1878) з’являються його повідомлення та 
рецензії про театральні виступи аматорів. 

На цей час припадає активна театра-
льна діяльність Івана Миколайовича Лаго-
ди, з яким Л. Глібов був у давніх дружніх 
відносинах. У театрі, організованому 
І. М. Лагодою, ставили переважно сучасні 
п’єси, які були в репертуарі інших колек-
тивів. Серед акторів виділялися Шатилов, 
Владимиров, Павлов, Ленський, Тур, Вла-
димирова, Ленська, Милославська. Леонід 

О. Тищинський 

І. Лагода 
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Глібов у своїй оглядовій статті про чернігівські новини подає коротку 
характеристику театру та акторам: "Що торкається гри, то краще за 
інших виділяється п. Шатилов своїм тонким гумором… Пан 
Владимиров, так званий драматичний коханець, краще грає пікантні 
ролі в комедіях, аніж у драмах… Непогано грають взагалі Павлов, 
Ленський, Тур. Із актрис заслуговує на увагу драматистка Михайлова, 
яка грає і в оперетках; але на днях прибула опасна для неї суперниця 
– пані Владимирова, якою років три тому назад захоплювалася черні-
гівська публіка. Ленська (комічне амплуа) у більшості випадків грає 
дуже добре, з невеличкими грішками від зарозумілості. Милослав-
ська, як молода водевільна актриса і з голосом надії, якщо буде 
керуватися компетентними порадами" [20]. 

У переважній більшості вистави йшли взимку та навесні, а 
також в осінній час. Улітку багато чернігівців залишали місто і їхали 
в різні подорожі або у сільську місцевість. І все ж значна кількість 
людей залишалася вдома. Через це вистави організовували у літньому 
саду в ротонді. І, як відзначав Л. Глібов, драматичне мистецтво, 
музика і свіже повітря були гарною комбінацією, а тому на вистави 
приходило багато людей. І перед організаторами театрального ми-
стецтва стояло складне завдання – не перетворити вистави на балаган, 
а підтримувати високий естетичний рівень. 

Л. Глібов був високим знавцем театрального мистецтва, тому 
кожна його стаття мала не лише інформаційний характер, а й 
спонукала до роздумів про репертуар, про акторський колектив, про 
виконавців, про долю аматорів. І було важливо, щоб у театральному 
колективі були актори, які б зуміли об’єднати навколо себе інших. 
Таким у театрі був актор Шатилов. Його зовнішність гармонувала з 
внутрішнім змістом виконавця ролей. Не складно було зіграти 
Стецька в "Сватанні на Гончарівці" так, щоб сміялася публіка в залі. 
На думку Л. Глібова, варто було акторам мати міру в зображенні 
малоросійських простонародних типів. Для Шатилова була харак-
терна оригінальність, грайливий жарт, наївна простота з відтінком 
хитрощів – усе те, що притаманне було побутовому народному гумору. 
Тому його персонажі завжди схвально сприймалися глядачем. 

Л. Глібов відзначав і гру молодого актора Захарича, який добре 
зіграв роль Дерези в п’єсі байкаря "До мирового". Йому вдавалися 
саме типи малоросійського амплуа. А подібних акторів, які б яскраво 
виконували ролі малоросіян, на думку Л. Глібова, було не так багато. 

Конкретні описи вистав чи труп дають можливість Л. Глібову 
розкрити специфіку провінційного життя, поставити загальні пи-
тання, які були безпосередньо пов’язані як із репертуаром таких 
театрів, так і з комплектуванням колективу та умовами його праці. 
Не завжди можна вирватися з провінційного життя і знайти себе в 
професійних колективах, як це вдалося зробити Савіній, Меншиковій, 
Виноградовій та Нікітіну, які починали свій творчий шлях на 
Чернігівщині. До речі, Л. Глібов в особистій бесіді передбачав велике 
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майбутнє Марії Савіній, про що він сам неодноразово говорив. 
Але завжди знамениті актори починали в аматорських комедіях. 

І саме тут вони могли проявити себе. Дуже важливо побачене і почуте 
в житті внутрішньо засвоїти, увібрати в себе, збагативши його своїм 
талантом, щоб потім у якусь потрібну мить це показати глядачеві. 

В статті "Наш театр", надрукованій в "Черниговской газете" 
(№ 13) 29 вересня 1877 р., Л. Глібов характеризує трупу антрепризера 
Кир’яки-Бронської, яка була закохана в театр. Але цього мало, бо те-
атральна справа потребує ще й грошей, яких досить часто не вистачає. 
І залагодити справу можна, лише залучивши глядачів на вистави. 

Л. Глібов досить уважно підійшов до характеристики акторів, 
виділивши у кожного із них специфічні особливості, а також визна-
чивши загальну ознаку їх гри. Саме для цієї трупи характерна 
гротесковість, бо кожне амплуа дихає комічним характером. Це при-
таманне і самій Бронській, бо драматична комедія була її сферою, як і 
Крузовій, одній із "кращих театральних дочок, народжених яскравою 
фантазією композитора Оффенбаха". 

Досить точно грала комічних бабусь Руманова, яка добре воло-
діла сценічною технікою і гра якої завжди чітко продумана. Актриса 
належала до справжніх майстрів драматичного мистецтва, які і без 
таланту могли подобатися публіці. 

Для таких актрис, як Добролюбова, важливо, щоб у трупі був 
хороший режисер, який зміг би направити актрису в необхідне русло, 
і вона зіграє будь-яку роль. 

Серед акторів-чоловіків Л. Глібов відзначив Маслова, що грав в 
антрепризі І. М. Лагоди і став одним із відомих акторів провінційних 
театрів, Андрєєва-Біязі, людину, яка "сміється, шукає, плеще язиком, 
як цього вимагав автор п’єси", обдарованого актора Ільїна, виконавця 
багатьох солідних ролей Климова, серйозного коміка Багринського та 
інших. 

Л. Глібов відзначав хороший оркестр, яким керував після Ми-
хайловського новий диригент Давид. Ця стаття засвідчує і майстер-
ність самого Л. Глібова, який добре розумівся у театральній справі, 
умів давати чіткі характеристики акторам, виділяти в їхній грі 
найтиповіше. 

Стаття "Откровенное слово о нашем театре", яка з’явилася 
16 листопада 1878 р. в "Черниговской газете", завершує театральні 
огляди Л. Глібова. На жаль, втрачені примірники газети не дають 
змоги розшукати нові статті, присвячені театральному життю. Але ж 
Л. Глібов був великим шанувальником театру, і не віриться, що він 
більше не відгукувався про нові вистави. 

Характеризуючи вистави цього сезону, Л. Глібов серед актрис 
виділив Башинську, яка блискуче зіграла ролі Ольги, дочки помі-
щика Квашніна у виставі "Выгодное предприятие", та Лідії Моревої в 
"Блуждающих огнях". "Отчетливая и ясная дикция, характеристичес-
кая верность изображаемого лица, наконец, образ выражения, в 
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котором внешность гармонирует с внутренним настроением, – все это 
говорит в пользу несомненных сценических способностей г-жи 
Башинской". І байкар турбується, щоб її талант не загубився у провін-
ційному театральному болоті, бо він достойний кращого призначення. 

Л. Глібов вказував також на драматичний талант Кисельової, гра 
якої відзначена почуттям і задушевністю, осмисленням кожної ролі і 
добросовісним виконанням кожної з них. Природа дала їй чуттєву 
душу, прекрасну зовнішність, і все це актриса використовує, створю-
ючи образ Олени Моревої у виставі "Блуждающие огни". В своїх стат-
тях Л. Глібов часто відверто говорив не лише позитивне, а й вказував 
на недоліки, висловлював відверті поради, сподіваючись на розуміння 
тих, кому вони адресовані. 

Відзначив Л. Глібов і рівну правдиву гру Степанової, виконавиці 
ролей бабусь, мамок, свах і подібних типів, та деяких інших актрис. 
Автор огляду зупинився також на характеристиці ролей і своєрідності 
гри керівників трупи Матвєєва та Степанова. 

Матвєєв був актором солідним, який усі ролі проводив рівно. 
Свідченням цього є створені ним образи лікаря в "Блестящей партии", 
Волинова у "Выгодном предприятии", Бальзамінова в п’єсі Остров-
ського "За чем пойдешь", Дергачова в "Последней жертве". 

Л. Глібов умів виділити в грі кожного актора специфічне, про 
що свідчать характеристики Степанова, Ленського, Башинського, 
Любимова та ін. 

Адресуючи свої статті широкому колу глядачів, Л. Глібов давав 
можливість шанувальникам театру відчути потяг до спілкування, 
якщо не з усією трупою, то з окремими акторами, до яких виникла 
симпатія, завдяки прочитаному матеріалові в газеті. 

Театральні вистави ставили і в інших містах Чернігівщини, 
зокрема у Новгороді-Сіверському, і тут велику роль відіграв О. Мар-
кович, який на початку 60-х рр. змушений був залишити на декілька 
років Чернігів і переїхати у службових справах до міста Новгород-
Сіверський, де він продовжив займатися театральною аматорською 
справою. Тут він організовував вистави, до яких залучив місцевих 
інтелігентів та гімназистів старших класів. Найбільш активними 
учасниками були вчитель історії та географії Ф. Л. Метлинський – 
брат відомого поета і фольклориста, видавця А. Метлинського, з яким 
добре був знайомий О. Маркович, та інспектор гімназії О. Л. Мануй-
лович. 

У цей час у Новгороді-Сіверському були поставлені у приміщенні 
чоловічої гімназії п’єси І. Котляревського "Наталка Полтавка", "Мос-
каль-чарівник", Г. Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці", 
"Шельменко-денщик", "Шельменко – волосний писар",  Т. Шевченка 
"Назар Стодоля", Л. Глібова "До мирового", К. Тополі "Чари", 
О. Стороженка "Гаркуша". 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 344 

О. Маркович дуже любив музику, грав на деяких інструментах, 
складав мелодії. Всі, хто знав Опанаса Васильовича, підкреслювали, 
що вершиною його музичної творчості була "Наталка Полтавка" та 
"Чари". І хоча до "Наталки Полтавки" були написані мелодії музи-
кантом Йоганом Лендвером, але О. Маркович постійно удосконалював 
музичну частину підбором пісень із відповідною мелодійною тональ-
ністю, що відповідала духу п’єси й емоційному настрою персонажів, 
зробив виставу захоплюючим, хвилюючим видовищем. Саме в  цьому 
виявився великий музикальний талант прекрасного знавця музичної і 
усної творчості. О. Маркович багато працював і над музичним оформ-
ленням вистави "Чари". Саме завдяки її наповненню пісенним матері-
алом вистава стала набагато цікавішою і привабливішою. Через хво-
робу О. Маркович у 1867 р. повернувся до Чернігова, де на деякий час 
знову включився разом зі своїм вірним другом Меланією Загорською 
до театрального життя під керівництвом Л. Глібова, О. Тищинського 
та І. Лагоди. 

У 70–80-х рр. проявляє себе в багатьох повітових містах та 
садибах аматорське театральне мистецтво. Своєрідність його полягає в 
тому, що в ньому брали участь різні верстви населення і роль цих 
театральних виступів дещо змінилася. Показовим у цьому відношенні 
є театр М. Волконської у селі Вороньки Козелецького повіту (нині 
Бобровицького району). 

 М. М. Волконська (1805–1863) разом зі своїм чоловіком декаб-
ристом С. Г. Волконським та їх другом О. В. Поджіо приїхали у 
родове село Вороньки згідно з амністією 1856 р. після 30-річного пере-
бування в Сибіру. Тут вони організували аматорський театр, який 
після смерті Марії Миколаївни перейшов під керівництво її дочки 
Олени Сергіївни Кочубей. Проте найбільшого розквіту театр набув, 
коли ним почав займатися син дочки Михайло Миколайович Кочубей. 

Для театру у Вороньках було збудоване приміщення, у якому, 
крім глядацького залу, розміщувалися бібліотека, фотолабораторія. 
Влітку вистави організовували на спеціально збудованому майданчику 
у парку. Акторами були в основному дворові люди. Інколи залучали 
талановитих сільських жителів. У деяких виставах брали участь Ми-
хайло Кочубей з сестрою Лідою. Дійшли до нас і деякі учасники цього 
театру: П. Г. Половець, Н. М. Шута, які майстерно виконували роль 
Наталки, М. В. Діаковський та ін. Це був період, коли театр із сімей-
ного, розважального для родини і гостей перетворився на театр для 
народу. В ньому грали нарівні селяни і представники дворянської 
інтелігенції, різночинці  тощо. 

Репертуар театру третьої чверті ХІХ ст., останнього періоду його 
існування під керівництвом М. М. Кочубея, був україномовним. Тут 
ставили п’єси "Наталка Полтавка", "Москаль-чарівник" І. Котлярев-
ського, "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ’яненка, "Назар Стодоля" 
Т. Шевченка, а також нові п’єси "Безталанна" І. Карпенка-Карого, 
"Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" М. Старицького, "Доки сонце 
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зійде, роса очі виїсть" М. Кропивницького та інші п’єси, які були 
написані  для театру корифеїв. 

Михайло Кочубей дуже любив повісті М. Гоголя на українську 
тематику, тому він здійснив декілька переробок прозових творів для 
сцени. На основі повісті "Сорочинський ярмарок" він написав п’єсу на 
одну дію "Халепа", а з повісті "Ніч перед Різдвом" зробив п’єсу на 
три дії "Оксана". Таким чином керівник театру поповнював його 
репертуар. Цей театр існував до 1905–1907 рр. 

Активний учасник цього театру М. В. Діаковський створив теат-
ральну трупу у сусідньому селі, а згодом поїхав до Москви і увійшов 
до трупи Ю. Завадського, а в 1920–1930-ті рр. працював директором 
Одеського оперного театру. 

Театр М. Волконської – М. Кочубея – це своєрідне явище в істо-
рії українського театру. 

 
МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА І ЧЕРНІГІВЩИНА 

 
У 70-х рр. голова ніжинського повітового дворянства І. С. Рако-

вич організував любительську театральну трупу, яка мала благодійні 
наміри. Зароблені від вистави гроші йшли на допомогу бідним 
студентам, збіднілим або хворим представникам інтелігенції, пора-
неним на війні тощо. Репертуар складався з п’єс різних жанрів. Це 
були драми, комедії, водевілі. Вистави користувалися успіхом через 
ніжинців [1]. 

Побачивши Марію Адасовську в Ніжи-
ні, І. С. Ракович попросив її батька дозволити 
їй грати у виставах аматорського театру. 
Костянтин Костянтинович не міг відмовити 
голові дворянства, і Марія Костянтинівна з 
1876 р. почала брати участь у виставах 
ніжинської трупи. Спочатку це були ролі у 
водевілях: Настя ("Біда від ніжного серця" 
В. Сологуба), Говоркова ("Спалах біля домаш-
нього вогнища" М. П. Федорова), Сашенька 
("На хліб і на воду" В. І. Родиславського), 
Вірочка ("Дочка російського артиста" 
П. І. Григор’єва). Вони потребували від вико-
навиці гарного співу, уміння танцювати, весе-
лити публіку. Зіграти "веселих пустух з доб-
рим серцем і жвавим характером" для Марії 
Адасовської не було складним, бо вона напов-
нювала сцени своїми вигаданими, тільки для 
неї характерними дрібничками, які полонили 
глядачів. 

Особливо вразила їх Марія Адасовська в ролі Наталки Полтавки 
в однойменній п’єсі І. Котляревського, поставити яку вдалося 

М. Адасовська
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І. С. Раковичу на сцені Ніжина з великими труднощами. У виставі 
виконували ролі студенти Юридичного ліцею Лагода, Недзвецький, 

Милаченко та ін. Всі грали добре, але всіх 
зачарувала Марія Адасовська. Вона полонила 
ніжинців гарним голосом і вмінням розкрити 
характер своєї героїні. Особливо запам’ята-
лися сцени, де Марійка співала пісні. З не-
абияким хвилюванням вона виконувала пісню 
Наталки "Віють вітри, віють буйні, аж дерева 
гнуться". Жити життям героїні і відтворити 
його на сцені виявилося не дуже складно для 
Адасовської. Те, чим жила Наталка І. Кот-
ляревського, було добре знайоме юній актрисі. 
Все це вона спостерігала в житті селян, своїх 
подруг. Та й її дівоче серце уже жадало ко-
хання. І все це було настільки природно, 
життєво та майстерно відтворене на сцені, що 
вона підкорила всіх своїм талантом. 

Коли Марія Костянтинівна разом із бать-
ком з’явилася серед публіки після вистави, 
предводитель дворянства І. С.Ракович підій-
шов до них і, "з захопленням дивлячись на 
молоду дівчину, сказав: "Моя порада тобі, 
Костянтине Костянтиновичу, віддай Маню до 
театральної школи, у неї надзвичайна обдаро-
ваність!"  

Але батько Марії Костянтинівни, як лю-
дина старого гарту, з обуренням відповів: "От 
у тебе підростає дочка – її ти і віддай до теат-
ральної школи замість того, щоб давати мені 
такі поради..." "Якби моя дочка мала такий 
талант, як твоя, я і хвилини не замислювався 
б", – серйозно відповідав Ракович, і серце та-
лановитої дівчини вперше здригнулося від 
передчуття великого покликання" [2]. 

Виступ у виставі "Наталка Полтавка" 
наче розділив життя Марії Адасовської на дві 
половини: час "театру для себе", своїх близь-
ких – і час "театру для глядачів". Як ніколи 
раніше, вона відчула саме це. Смисл іншого 
життя входив у її свідомість. Як їй хотілося 
вступити до консерваторії, зайнятися співом, а 
потім потрапити на сцену, підкоряти своїм 
талантом глядачів. 

У лютому 1877 р. Марія Адасовська милувалася грою видатної 
російської актриси Гликерії Федотової, яка гастролювала у Ніжині й 
зіграла тут декілька вистав за творами О. Пушкіна та І. Тургенєва. 

М. Заньковецька 
 

М. Заньковецька в ролі 
Наталки Полтавки 
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У програму була включена і п’єса Т. Шевченка "Назар Стодоля". 
22 лютого відбувся спектакль, де Г. Федотова грала Галю. Це був 
сміливий крок, бо вже діяв горезвісний Емський указ Олександра II 
(1876), який сурово забороняв ставити п’єси, написані українською 
мовою [3]. 

"... Любов до сцени захватила мене зовсім, – згадувала Марія 
Костянтинівна, – і тільки було моїх мрій, що потрапити на справжню 
сцену" [4]. 

На виставах у Ніжині, в яких брала участь М. Адасовська, був 
присутній артилерійський офіцер Олексій Антонович Хлистов, який у 
1870 р. закінчив Третє військове Олександрівське училище, був уже 
кавалером ордена Станіслава ІІІ ступеня. Він захопився Марією 
Адасовською, пообіцяв їй допомогти вступити до консерваторії. Марія 
Костянтинівна була красивою дівчиною. "Це була струнка, середня на 
зріст граціозна дівчина. Вона мала карі очі, пушисте темне волосся, 
чудові зуби і надзвичайно ніжну шкіру. Брови рівними високими 
дугами зводилися над очима. З очей випромінювалося світло духовної 
обдарованості, що робило дівчину привабливішою від першої-ліпшої 
красуні!" [5]. 

У травні 1877 р. справили весілля у Заньках [6]. Вінчалися у 
місцевій Миколаївській церкві, куди Марія неодноразово ходила 
співати у хорі. Подруги востаннє співали їй: 

 
Січаная калинонька, січаная, 
А вже наша Марусенька звінчаная. 
Золотий перстень на руці, 
Червоний чобіт на нозі... 

 
Веселилися дівчата, підбадьорювали одна одну, бо кожна з них 

чекала на таку ж мить і в своєму житті. І далеко було чути їх зво-
рушливу пісню: 

 
До лугу доріженька, 
А в лузі калинонька, 
Там Марія гуляла, 
Цвіт-калиноньку ламала 
Та в пучечки в’язала, 
До матусі промовляла!.. 

 
Вслухалася в ці слова Марія Костянтинівна, трохи сумно було 

від цих слів. Що чекало її в майбутньому, чи справдиться її мрія, чи 
вдасться їй вступити на сцену. А дівчата співали: 

 
Ой мати моя, мати,   – Ой будеш доню, будеш, 
Чи буду я такая,   Поки в мене будеш... 
Як калинонька цяя?   Ой підеш ти від мене... 

Спаде красонька з тебе... 
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Подруга М. Заньковецької Н. М. Богомолець-Лазурська згаду-
вала: "Вона сподівалася, була впевнена, що, залишивши батьківський 
дім, вийде на шлях покликання, поїде в Петербург, у консерваторію 
вчитися співу. Насправді вийшло зовсім інакше. Коли у жовтні того 
ж року Маня, яка добре запам’ятала співчуття Хлистова, завела 
розмову про консерваторію, вона дістала таку відповідь: "Призна-
чення жінки бути доброю дружиною, хазяйкою й матір’ю, а не 
думати про консерваторію і театри" [7]. 

Далі були військові гарнізони, ама-
торські концерти та вистави, у яких 
брала участь і Марія Хлистова, дружина 
майора, а пізніше полковника. Завжди 
Марія Костянтинівна вражала глядачів 
своїм блискучим талантом і голосом, 
яким заслуховувалися присутні. Особли-
во любила вона виконувати українські 
пісні. У військовій фортеці Бандери доля 
звела її з Миколою Тобілевичем, краси-
вим офіцером, який також майстерно 
грав у виставах. Одного разу під час 
постановки "Живих картинок", які були 
присвячені різним епізодам війни з 
турками, Марія Хлистова запропонувала 
присутнім незвичайний сюжет: "Перед 
глядачами з’явилась болгарська жінка в 
яскравих лахміттях, в червоній хустці. 
Тремтячими руками болгарка підносить 
до напівоголених грудей щось завернуте 
в ганчірку. Ось вона присіла на землю, 
без слів заколисуючи свою дитину. Але 
це не малятко. На протягнутих руках у 
неї обгоріле поліно. З великою скорботою 

вона то притисне це поліно до грудей, то простягне вперед, 
звертаючись до людей захистити її дитину. З кривавою тугою, як 
гіркий стогін, вириваються із її вуст слова: 

 
Шуми, Марице, окривавлена, 
плаче дівчина, люто ранена. 

 
Це слова болгарської пісні, виконані з невтішною скорботою. Ви-

рвалися ці криваві слова-стогін із вуст жінки, вона припала вустами 
до своєї вдаваної дитини, до чорної обгорілої поліняки, і мовчки 
опустилася на землю, застигла в мовчанні незціленого горя. 

Всі глядачі настільки були вражені побаченим, що в заціпенінні 
знаходилися декілька хвилин. Тільки після того як вони вийшли з 
зачарування гри, залунали оплески". 

М. Заньковецька в ролі Оксани 
 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 349 

М. Тобілевич-Садовський, згадуючи цей епізод з життя Марії 
Костянтинівни, зауважував: "Здавалося, ніби я зазирнув у безодню, із 
дна якої, з надр земних, на мене блиснув дивовижний самоцвіт, і 
такого самоцвіту ще на землі не бувало. У цьому творчому етюді були 
закладені джерела для подальшої невичерпної творчості. Тут тобі і 
Оксана ["Доки сонце зійде, роса очі виїсть"], і Олена ["Глитай, або ж 
Павук"], і Маруся ["Дай серцю волю, заведе у неволю" М. Кропив-
ницького], і Софія ["Безталанна" І. Карпенка-Карого]... Для кожної 
своє зернятко... І обгорілий пеньок замість немовлятки – ми його 
знову побачили в "Глитай, або ж Павук", на верховині трагізму... 
Одне слово, перед нами в той знаменитий вечір спалахнув вогонь 
Прометея... Геній!" [8]. 

Відома актриса Одеського театру актора М. К. Милославського 
Качевська, побачивши Марію Хлистову у виставах, наполягала піти 
на професійну сцену. 

Через деякий час О. А. Хлистова перевели у фортецю Свеаборг, 
яка охороняла підступи до столиці Фінляндії Гельсінгфорса. Це дало 
можливість Марії Костянтинівні брати уроки в столиці Фінляндії у 
місцевому відділенні Петербурзької консерваторії у професора співу 
Гржималі, який захоплювався її голосом (мецо-сопрано), музикаль-
ністю і який пророкував їй блискучу кар’єру на оперній сцені. Вона 
могла на одному диханні проспівати гаму вгору і вниз, діапазон її 
голосу був дуже широкий. Проте заборона чоловіка висіла над нею, 
незважаючи на те, що її запрошував на сцену директор оперного 
театру в Гельсінгфорсі Ребінс. 

 

 
 

Корифеї українського театру 
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Не можна уявити собі, як би склалася подальша доля Марії 
Костянтинівни, якби у 1882 р. не надійшло запрошення Миколи Тобі-
левича та Марка Кропивницького вступити до української трупи, 
сформованої в Єлисаветграді. Брати Тобілевичі складали її основу. 
Кожен із них узяв собі сценічний псевдонім: Іван став Карпенком-
Карим, Панас – Саксаганським, Микола – Садовським. 

Марія Костянтинівна, ще трохи вагаючись, вирішила їхати в 
Україну. "... Погляди чоловіка, – писала вона в автобіографії, – нічим 
не відрізнялись від поглядів батьків, і мені лише дозволялось, і то 
рідко, грати в аматорських виставах, в котрих я мала надзвичайний 
успіх. Я кохалась в мистецтві, любов до сцени стала моїм життям. Я 
не могла більш боротись зі своїм коханням і, порвавши зі всіма 
своїми, поступила на сцену" [9]. Так Марія Костянтинівна навічно 
поріднилася з театром, взявши тут собі нове прізвище – Заньковець-
ка, прославивши його на віки. 

Життя актриси ускладнювалося постійними переїздами, невла-
штованістю побуту, до чого Марія Костянтинівна була не звична. Усе 
це вимагало від неї постійної зібраності, напруги, бо глядач не врахо-
вував усього цього, а чекав на цікаву гру акторів на сцені. Успіх 
М. Заньковецької та її колег був настільки великий, що глядач не ви-
тримував, зривався в своєму пориві вдячності, був зачарований грою, 
прекрасною мовою. А це призвело до того, що київський губернатор 
Дрентельн заборонив виступати трупі не тільки в Києві, а й у підлег-
лих йому Київській, Полтавській, Чернігівській, Подольській і Волин-
ській губерніях. Таким чином, Чернігівщина, батьківщина М. Занько-
вецької, була недосяжна для актриси, і глядач був позбавлений можли-
вості спілкуватися з великим талантом землячки на багато років. 

М. Заньковецька гастролювала на Півдні України, Слобожан-
щині, у Ростовській та інших губерніях. Збагачувався репертуар, 
зростала її слава. У 1886–1887 рр. трупі М. Кропивницького дали 
змогу виступати в Петербурзі. Ця поїздка мала особливе значення. 
М. Садовський, згадуючи ці виступи, писав пізніше у своїх спогадах: 
"Їхали свідчити Петербургові, що живе ще слово українське, що... ні 
навіть благородний, високогуманний закон 1876 року царя-освобо-
дителя не задавив святого слова 40-мільйонного народу. Воно знову 
оживає і сміється знову. І справді, слово українське, залунавши в 
столиці, зворушило все її суспільство..." [10].  

Успіх був настільки великим, що на виставах з’явилися великі 
князі, зокрема К. К. Романов, а потім і Олександр III, що не могло 
пройти непоміченим у суспільстві. Цар Олександр III, який не дуже 
любив театр, був задоволений грою українських акторів і Марії 
Заньковецької зокрема й відвідав чотири їх вистави. Деякі з них він 
дозволив ставити навіть у Маріїнському театрі. 

На спектаклях української трупи був весь демократичний Петер-
бург. Талантом М. Заньковецької захоплювалися відомі діячі куль-
тури В. В. Стасов, І. Ю. Рєпін, І. П. Павлов та багато інших, бо у її 
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грі поєднувалось і слово, і пісня, і танок, і трагедія, і сміх – усе, що 
притаманне було людині. 

Актори театру спілкувалися з представниками української інте-
лігенції, які проживали тоді в Петербурзі. Д. І. Яворницький, співець 
Запорізької Січі, згадував про своє спілкування з М. Садовським, 
М. Заньковецькою, М. Кропивницьким, П. Саксаганським, Г. Зати-
ркевич у своїй гостині на Митній пристані в Петербурзі. Саме в цей 
час прийшли до нього художник І. Рєпін, який працював над карти-
ною "Запорожці пишуть листа турецькому султану", художник, 
кобзар Опанас Сластіон, співак Хома Бондаренко та ін. 

Такий же успіх буде чекати на М. Заньковецьку і в Москві. Її 
грою будуть захоплюватися відомі актори Малого театру та театру 
Корша М. Єрмолова і О. Яблочкіна, художники М. Нестеров, 
І. Левітан, С. Іванов, К. Коровін, С. Коровін, А. Васнецов та ін. 

Потім знову була поїздка до Петербурга, Москви, де М. Зань-
ковецька ближче познайомилася з провідними російськими акторами 
Поліною Стрепетовою, Марією Савіною, Марією Єрмоловою, Глике-
рією Федотовою та іншими. Слава М. Заньковецької зростала з 
кожним роком усе більше. Драматурги хотіли писати для неї свої 
п’єси. А. Чехов був у захваті від її гри. У листі до брата він писав: 
"Заньковецька – страшна сила" [11], а в іншому листі: "Я познако-
мился с хохлацкой королевой Заньковецкой, которую Украина нэ 
забудэ" [12]. А. Чехов навіть хотів придбати хутір на Чернігівщині 
поруч із садибою М. Заньковецької в Заньках. Цей та інші факти 
свідчать про їх дружні теплі стосунки. 

Проте в особистому житті видатної землячки складалося не все 
так добре, як хотілося. Тільки в 1887 р. вона розлучилася зі своїм 
чоловіком О. А. Хлистовим і поєдналась у громадянському шлюбі з 
Миколою Садовським. Батько не міг їй це пробачити, гнівався. Проте 
батьківське серце пом’якшилося. І він пробачив Марії лише перед 
самою смертю. 

У лютому 1888 р. К. К. Адасовського не стало. Незадовго до 
смерті Костянтин Костянтинович зробив заповіт і відписав садибу в 
селі Заньки та землі своїм дочкам Лідії Костянтинівні Карнауховій та 
Марії Костянтинівні Хлистовій. Нотаріус Ніжинського окружного 
суду 5 квітня 1886 р. затвердив цей дарчий запис [13]. 18 січня 
1911 р. мати, Марія Василівна Адасовська, відмовилася від довічного 
права на володіння садибою на користь Марії Костянтинівни [14]. Але 
М. Заньковецька не могла управляти садибою, землями. І у 1911–
1912, 1913 рр. ці землі вона продала селянам [15]. 

Марія Костянтинівна глибоко поважала свого батька, розуміла 
його як людину, що охороняла сімейні традиції, але їй було боляче: 
він не враховував її чесне служіння батьківщині. У 1888 р. вона 
відпочивала у батьківській садибі. Довідавшись про це, члени ніжин-
ського "Музично-драматичного товариства", яке було організоване в 
місті у 1887 р., запросили її взяти участь у спектаклі "Наталка 
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Полтавка". Марія Костянтинівна, згадавши, як вона десять років тому 
виступала у цій же виставі в Ніжині, як ці виступи надихнули її на 
творче життя, не відмовила ніжинцям, їй хотілося підтримати ама-
торів! На той час у ніжинському "Музично-драматичному товаристві" 
перебувало близько ста чоловік. Це було об’єднання всіх аматорських 
сил Ніжина. При товаристві діяв хор (керівник М. Н. Горбач), симфо-
нічний оркестр (керівник Г. І. Козуб), дві драматичні секції-студії: 
українська (режисер І. Л. Дейкун), російська (режисер Я. В. Біловод-
ський), працювала також літературна (керівник С. М. Брайловський) 
та музична секції (керівник В. А. Вільгорський). 

Товариство ставило за мету розширити потяг населення до дра-
матичного та музичного мистецтва, розвивати художні смаки мешкан-
ців міста. "На відповідні ролі до російської секції, – згадував один із 
активних культурних діячів міста Ніжина, музикант Ф. Д. Процен-
ко, – запрошувались на зимовий сезон артисти-професіонали (Каренін, 
Міров, Каталей). Вистави відбувались щотижня, іноді двічі на тиж-
день... У російській секції репертуар складався з оригінальних п’єс 
Островського, Соловйова, Сумбатова (Южина), Гоголя, Чехова, Дячен-
ка та інших, а також перекладених з інших мов" [16]. 

Важче було працювати українській секції з відомих загально-
державних причин. Усе тоді залежало від поліцейської цензури. А 
тому ставили українські п’єси рідко (3–4 за зимовий сезон). "Здобути 
на них дозвіл було тяжко; спершу треба було ублагати місцевого 
сатрапа – начальника поліції, а після цього – санкція губернатора. 
Доводилось за санкцією відряджати до нього поважного члена това-
риства або "даму-патронесу" [17]. Зрештою, щоб полегшити цю про-
цедуру, дипломатично в правління товариства було обрано начальника 
поліції Крижановського. Отже, незважаючи на вперту русифікацію і 
заборону українського слова, все ж рідне слово лунало зі сцени, хоча 
це були в переважній більшості п’єси "з горілкою та гопаком". Проте 
виставлялись і такі п’єси, як "Наталка Полтавка", "Ой, не ходи, 
Грицю", "Доки сонце зійде, роса очі виїсть", "Пошились у дурні", 
"Сватання на Гончарівці", "Шельменко-денщик" та ін. Виступи орга-
нізовували в колишньому будинку А. О. Радиловського, де була гля-
дацька зала на 250 місць. Нині це вул. Набережна, біля Спаського 
містка, у 20-х рр. там був військкомат. 

Звичайно, в українському репертуарі гарних сил було недостат-
ньо, а в організаторів Товариства було велике бажання підняти рівень 
саме цієї трупи. На щастя, в цей час з’явилася Марія Заньковецька зі 
своїми товаришами по сцені. Відпочинок є відпочинком, але почуття 
вдячності у Марії Костянтинівни було завжди на першому місці. Вона 
з успіхом виступила в благодійній виставі "Наталка Полтавка". 

У 1889 р. пізньої осені після гастролей в Одесі М. Заньковецька 
приїхала до Заньок разом із М. К. Садовським та Л. Я. Маньком. На 
прохання членів Товариства Ніжина вони виступили у виставі "Кум-
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мірошник". "Це були дійсно захоплюючі вистави – оваціям та екстазу 
глядачів не було краю", – згадував Ф. Д. Проценко.  

У Ніжині М. Заньковецька довідалася, що в цьому ж 1889 р. в 
місті з театральною трупою була відома російська актриса Марія 
Гаврилівна Савіна (1854–1915), котра, як і М. Заньковецька, почина-
ла свій творчий шлях на Чернігівщині [17], шкодувала, що не змогла 
подивитися вистави за її участю. 

Слава М. Заньковецької зростала не лише в Україні, а і в бага-
тьох містах Росії, Азербайджану, Грузії. На початку 90-х рр. були 
здійснені поїздки по містах тодішньої Російської імперії: Уфа–Самара–
Бузулук–Оренбург–Уральськ–Астрахань–Петровськ–Темір–Хан-Шура– 
Ашхабад–Чарджуй–Баку. Хористом у цьому театрі був Ф. І. Шаля-
пін. Після цього відбувалися виступи в українських містах. 
Непростими були ці поїздки, не скрізь самодури городничі дозволяли 
ставити гостросюжетні українські вистави.  

Заборона грати в Києві була знята ли-
ше після смерті генерал-губернатора Дрен-
тельна його спадкоємцем графом Ігнатьєвим 
у 1890 р. З особистим проханням звернувся 
до нього брат М. Заньковецької, генерал-
майор артилерії Євтихій Костянтинович 
Адасовський, який був близьким до вели-
кого князя Михайла Михайловича. Новий 
губернатор дозволив грати у Києві не більше 
10 вистав українською мовою. І лише 
1893 р. заборона була остаточно знята. А це 
означало, що можна було виступати україн-
ською і на Чернігівщині. 

У 90-х рр. XIX ст. Марія Заньковецька 
виступала переважно у трупі Миколи Садов-
ського, який став її чоловіком. Проте не-
простим було їх особисте життя. Палке ко-
хання супроводжувалося незлагодами і 
навіть довгими розставаннями. У 1891 р. 
М. Заньковецька пішла з трупи М. Садов-
ського. На деякий час оселилася в будинку, 
купленому нею у маленькому хуторі Жер-
дово на Чернігівщині (Остерський повіт, 
нині Київщина). 

Але і в цей час насиченими залишалися роки її роботи в інших 
трупах. Як вказують дослідники, 1889–1897 рр. – один із напружених 
періодів діяльності М. Заньковецької, коли актрисою були створені на 
сцені образи в п’єсах М. Кропивницького, М. Старицького, І. Кар-
пенка-Карого, які надовго увійшли до її репертуару. 

І ось, нарешті, Чернігів, місто, де минули щасливі роки навчан-
ня, спілкування з улюбленим учителем М. А. Вербицьким, якого, на 

М. Заньковецька в ролі 
циганки Ази
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жаль, уже не було в місті, бо його у 1874 р. заарештували й вислали 
спочатку до Рязані, а потім до Орла, де він займався педагогічною та 
літературною діяльністю. 

Трупа М. Кропивницького давала в Чернігові вистави з 
28 грудня 1882 р. до 21 січня 1883 р. Про ці гастролі залишилося два 
відгуки в газеті "Заря". 

У виставі "Поки сонце зійде, роса очі виїсть" після зіграної 
М. Заньковецькою ролі Оксани київська газета "Заря" писала: "З ча-
рівною привабливістю та щирістю виконала вона роль Оксани і в 
сцені рішучої розмови з матір’ю Бориса захопила всю залу" [18]. 
Партнер по сцені І. Мар’яненко, який неодноразово грав з актрисою у 
цьому спектаклі, згадував: "Оксана у виконанні М. К. Заньковецької – 
лагідна, чула, глибока натура. Вона розумна від природи. Тримається 
просто, з природженою гідністю й невимушеністю. Відчувається, що 
вона духовно значно вища від панича Бориса" (який зрадив її) [19]. 
Про дошлюбні зв’язки Оксани і Бориса довідались сільські парубки і 
дівчата, які поглумилися над Оксаною, одягнувши їй на голову очіпок 
і намазавши ворота дьогтем. "Юрба оточує Оксану, а вона спочатку 
протестує, потім захищається, благає і, нарешті, непомітно, ніби від 
удару, падає непритомна. 

Після цієї страшної події, яка ганьбою вдарила ні в чому не 
повинну дівчину, Оксана на світанку приходить у панські покої. Вона 
хоче побачитись з паничем Борисом і перевірити, чи то правда, що він 
заручився з панною, а її покинув. Понівечена й скривджена, вона цілу 
ніч блукала десь по леваді і тепер ледве тримається на ногах. Обличчя 
її бліде, з величезними, глибоко запалими очима, в яких і жах, і не-
вимовне страждання, і обурення. Від цих очей не можна відірватися 
протягом усієї сцени. Здавалося, що артистка ввібрала в себе біль, 
страждання й протест скривджених покриток усього світу і з разючою 
силою геніально узагальнила в образі Оксани, викликаючи в глядачів 
співчуття до скривджених і обурення проти баламутів... Сцену марен-
ня та передсмертної агонії Марія Костянтинівна провадила, уникаючи 
найменших виявів натуралістичності, надзвичайно правдиво, з тон-
ким почуттям міри і художнього такту; життя в ній ніби поволі 
згасало" [20].  

У цей же приїзд до Чернігова М. Заньковецька виступила в ролі 
Олени у виставі "Глитай, або ж Павук". У тій же "Зарі" кореспондент 
писав: "Важку роль грала п. Заньковецька. Різноманітні відтінки 
страждання, якими живе ця роль, знайшли свій вираз в її нервовій, 
гарячій грі. Артистка мала величезний успіх, хоч це й коштувало їй 
справжньої непритомності і справжньої істерики на сцені" [21]. 

Важко давався цей образ М. Заньковецькій, але з кожною виста-
вою вона збагачувала його і довела до справжньої висоти, неперевер-
шеної майстерності, живого втілення життя. До цього образу ми 
повернемося ще трохи пізніше. 
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Приїзд української трупи в Чернігів мав велике активізуюче зна-
чення. Відомий громадський діяч Чернігова І. Л. Шраг, а пізніше 
член Державної думи у своїй "Автобіографії" писав про цю подію і її 
роль в подальшому культурному житті міста: "В ті саме часи [80-ті рр. – 
Г. С.] прибула до Чернігова трупа Кропивницького з Заньковецькою, 
Садовським, Затиркевичовою. Їх чудові, цілком нові для мене вистави 
притягали силу люду, мали надзвичайний успіх, збуджували україн-
ську свідомість. Я не проминув, здається, ні однієї вистави: коли тру-
па від’їздила, були упорядковані урочисті проводи, подавалися адре-
си, вітали їх промовами, але звичка до російщини була така велика, 
що і адреси і промови були російською мовою. Одних вистав було не 
досить для того, щоб збудити справжню свідомість" [22]. 

І все ж ці вистави вплинули на ор-
ганізацію в Чернігові аматорських труп, 
де ставили українські п’єси, в яких брав 
участь і І. Шраг. Особливо багато в 
цьому напрямку робив учитель гімназії, 
пізніше відомий діяч Микола Олексан-
дрович Константинович. Це був склад-
ний період в історії громадянського 
руху в Чернігові. Громадівці 80-х рр. ще 
не могли отямитися після їх розгрому у 
70-х, та й це були "сумні, тяжкі часи, – 
свідчив І. Шраг, – коли повсюди запа-
нувала реакція" [23], коли кожного 
могли заарештувати і вислати за небла-
гонадійність. Проте український рух все 
ж жеврів, переважно в невеличких гурт-
ках молоді, зокрема в духовній семі-
нарії. 

Кореспонденти відмічали, що 
Заньковецька уміла захопити глядача, 
заволодіти ним. Не завжди це пояс-
нювалось величезним талантом, яким 
володіла актриса. А все це саме так і 
було. У Заньковецької все йшло від гли-
бокої внутрішньої душевності, щирості. 
Емоційний бік ролі був не награним, а підтверджувався розвитком дії, 
яка потребувала вирішення стану героїні. 

У 1894 р. (з 16.X до 4.XII) в Чернігові виступала трупа М. Кро-
пивницького, яка показала чернігівцям 11 вистав: "Запорожець за 
Дунаєм" (16.X) [24], "Невольник" (14.XI) [25], "Олеся" (16.XI) [26], 
"Ой, не ходи, Грицю..." (21.XI) [27], "Нещасне кохання" [28], 
"Чмир", "Як ковбаса та чарка", "Ямщики" (бенефіс) (29.XI) [29], "Со-
рочинський ярмарок", "Дай серцю волю...", "Звезда падучая" (4.XII) 
[30]. 

М. Заньковецька, 
М. Кропивницький, 

М. Садовський 
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Після Чернігова трупа М. Кропивницького гастролювала в 
інших містах. 6–23 грудня вони виступали в Ніжині [31], Гомелі, 
Бобруйську. 

А з 16 листопада 1896 до 3 січня 1897 р. в Чернігові у 
19 виставах виступила Марія Заньковецька [32]. 

М. Садовський і М. Заньковецька за час майже двомісячного 
перебування в Чернігові познайомилися з багатьма діячами міста, 
зокрема з композитором О. Горєловим, оперету якого "Добрі сусіди" у 
1902 р. поставив М. Садовський, відомим адвокатом, громадським і 
культурним діячем І. Шрагом, письменником Б. Грінченком та його 
дружиною М. Загірньою (Грінченко), поетом і драматургом В. Самій-
ленком.  

Саме перебування великої української актриси в місті сприяло 
національному, духовному підйому жителів міста. Сценічне мистецтво 
М. Заньковецької давало можливість продемонструвати, що і україн-
ський театр може стати врівень з театрами інших країн світу, а 
актори – досягти вершин цього мистецтва. Це підтверджують і черні-
гівські гастролі. 

Приїхала Марія Заньковецька в Чернігів, місто своєї юності, у 
розквіті творчих сил у складі "Товарищества русско-малорусских 
артистов под управлением Н. К. Садовского" [60]. На цей час припа-
дає пік сценічного успіху нашої землячки, яка уже підкорила своїм 
талантом дві столиці Російської імперії, багато міст і містечок. Виста-
ви користувалися великою популярністю, глядач шанував актрису і 
сприймав її як символ театральної культури України.  

Першою виставою, в якій виступила М. Заньковецька у Черні-
гові, було "Нещасне кохання" за п’єсою Л. Манька. Театральний кри-
тик М. Ямпольський у місцевій газеті "Черниговские губернские ведо-
мости" відзначив, що Заньковецька вразила своєю "глибоко зворуш-
ливою, натхненною, повною драматичного пафосу грою" [61]. Саме 
вона, вважав критик, забезпечила повний успіх вистави. Зокрема, 
його вразила "сцена замаху на самовбивство", яка "зіграна була 
майстерно і справляла приголомшуюче враження". Образ Варки, її 
внутрішній світ був розкритий актрисою так глибоко, що давав мож-
ливість уявити складність людських почуттів у всьому їх розмаїтті. 

У репертуарі були вистави, які потребували використання во-
кальних даних актриси. М. Заньковецька, як уже згадувался, мала 
гарний голос. Тому вона з охотою виконувала пісні у виставі "Ой, не 
ходи, Грицю, та на вечорниці" М. Старицького. Чернігівська критика 
відмітила не тільки "чудову гру... ту ж саму міцність і силу у прояві 
душевних ефектів, ту ж, нарешті, простоту і дивовижну природність", 
але і вокальне обдарування актриси, яке особливо багатогранно роз-
кривалось у виставі "Циганка Аза", музику до якої написав 
М. Васильєв [62]. Той же чернігівський критик відзначив, що в 
глибоко народному образі повністю розкрився "великий, могутній 
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талант, високохудожня гра, повна драматичної міцності, сили і 
виключної експресії" [63]. 

"Зустріч з Азою-Заньковецькою, – згадував І. Мар’яненко, – 
мене просто приголомшила. Після чистої, соромливої, глибоко лірич-
ної наймички Харитини раптом, як буря, майже не торкаючись землі, 
влетіла пристрасна, зваблива циганка. Сріблястий сміх її залунав на 
весь табір. Тікаючи від хлопців, вона то як в’юн вислизала з їхніх 
рук, то раптом, кинувши круг себе віяло спідниць, сідала на підлогу, 
то, бризнувши сміхом, схоплювалась і знову літала з бубном по сцені, 
як вітер. З грудей її вирвались якісь дикі вигуки, якими вона дра-
тувала й вабила до себе хлопців, звиваючись навколо старого цигана 
Апраша. Це була справжня дика, жагуча дочка вільних південних 
степів" [64]. 

Так показує свою героїню М. Заньковецька, коли та відчула своє 
перше кохання до цигана Василя. Актриса зуміла розкрити і душев-
ний стан героїні, наповнений життєрадісними почуттями, і характер 
поведінки, викликаний цим же станом. І зовсім іншою ми бачимо 
Азу, яка довідується про те, що її любий Василь покохав іншу – 
Галю. Мов грім з ясного неба, вразила її ця звістка. І М. Заньковецька 
після цього робить велику паузу. "Зрозуміла Аза, усвідомила все. 
Гострий, рвучкий ритм. В очах тривога, і гнів, і болюча образа... Та-
муючи своє почуття, вона починає знову кружляти в легкому танку, 
наспівує. Але крізь цю удавану веселість з її серця от-от вирветься 
зойк... Крутнувшись разів кілька, вона не сідає, а падає на камінь 
підбитою пташкою. І зразу, рішуче схопившись, гукає: "Їдьмо звідси!" 
– "Завтра", – каже Апраш. "Ні, ні, сьогодні, зараз!" – з погрозою й 
одчаєм кричить вона. Апраш наказує збиратись у дорогу. Лишившись 
на сцені сама, весь тамований при людях біль вкладає Аза-Занько-
вецька в свій монолог. Та раптом – де взявся Василь. І, залившись 
срібним сміхом, як вихор, вилітає Аза за лаштунки. 

Так у надзвичайно складній, багатогранній почуттєвій гамі про-
вела артистка першу дію. Вся її істота бриніла, сповнена гарячих 
пристрастей, що перекочувались через рампу і захоплювали глядача, 
захоплювали й нас, її партнерів" [65]. 

І щоб довести до логічного кінця сам процес створення Зань-
ковецькою образу Ази, нагадаємо, що циганський табір пішов, Василь 
одружився з Галею. У них народилася дитина, поступово він забуває 
своє минуле життя. Але раптом Василь чує пісню, яку співають 
цигани. Минуло чимало років, однак Аза не може забути свого коха-
ного, і вона скеровує шлях табору через місце, де живе Василь. 

І ось нова зустріч з коханим. Як своєрідно розкриває почуття 
своєї героїні М. Заньковецька. Уявіть собі цю сцену і простежте за 
тим різнобарв’ям сценічного мистецтва, яким володіла актриса. "Аза 
спочатку удає, ніби не впізнала Василя, а далі починає глузувати з 
нього. Вона будить циган – нехай подивляться, який гість прибув до 
табору! І, наче вітаючи його, співає пристрасну пісню своєрідним 
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грудним голосом, пританцьовуючи характерними дрібними па. Вся 
постать її пливе, не здригнеться. Вона то вдарить у бубон і затріпотить 
розкинутими руками, то знову завмре в пластичному русі. Це був 
танок, повний поетичності і грації, без найменшого натяку на вуль-
гарність. І не дивно, що після цього танку Василь, скорений чарами 
красуні Ази, забувши, що він жонатий, у захваті вигукує: "Не муч 
мене, Азо! Ти така хороша, ти така прекрасна! Я люблю тебе!.." 

Аза, вся істота якої тільки цього й чекала, вмить змінюється: 
вона якось зіщулюється і, мов пантера, в кілька стрибків опинившись 
біля Василя, оповиває його шию обома руками і завмирає в поці-
лунку. Вона мліє в його обіймах. Їй забиває дух палке кохання. Вона 
втрачає силу володіти голосом. 

Захоплений Василь усім єством піддається впливу Ази. Та рап-
том – думка про Галю!.. Василь опам’ятався: "А дитина, а Галя!.." – 
виривається в нього. Аза-Заньковецька затріпотіла, немов пронизана 
стрілою. Вона схоплюється і кричить диким голосом: "Убий жінку й 
дитину! Переходь до табору, тоді я буду твоя!" Василь, охоплений 
жахом, заперечує. В очах Ази мигтять блискавки. Коли б змогла, 
сама б задушила і жінку, і дитину, і Василя. Та нараз змінюється її 
поведінка. Вона починає лащитись, дратувати його: то наблизиться, то 
одвернеться, то тихо промовить ласкаве, любовне слово, то гнівно 
крикне на нього. В її голосі чути то кохання, то злість, то ревнощі... 
Ці почуття переплутались в її душі. Вона сповнена одного бажання – 
доконати Василя. Доведений до одчаю, він у нестямі вбиває Азу. 

Так трагічно закінчує своє бурхливе сценічне життя цей геніаль-
ний витвір М. К. Заньковецької. Найскладніше полягало в тому, що 
ця п’єса була написана хоч і дуже сценічно та ефектно, але у великій 
мірі схематично... Потрібен був великий хист і техніка, щоб психоло-
гічно умотивовано виправдати поведінку персонажа. І Марія Костян-
тинівна з цим ідеально впоралась" [66]. 

М. Заньковецька, крім вищеназваних вистав, зіграла ще в 16-ти: 
"Зимовий вечір" М. Старицького, "Жидівка-вихрестка" І. Тогобоч-
ного, "Червоні черевики" В. Захаренка і М. Васильєва, "Тарас Бульба 
під Дубном" Пісанецького, "Помста Гуцула" К. Підвисоцького, "Дві 
сім’ї" М. Кропивницького, "Талан" М. Старицього, "Утоплена" 
М. Старицького і М. Лисенка, "Борці за мрії " І. Тогобочного, "Не так 
склалось, як гадалось" М. Старицького, "Лимерівна" Панаса Мирного, 
"Василь і Галя" Бондаренка, "Нікандр Безчасний" Садовського, "Дай 
серцю волю, заведе в неволю" М. Кропивницького, "Кривда і правда" 
М. Старицького, "Мазепа" Мирославського-Винникова. 

Чернігівські гастролі були для М. Заньковецької важливими не 
тільки в сценічному відношенні, бо вона продемонструвала землякам 
свою акторську майстерність, а і в громадському. Знайомство з відо-
мими діячами культури України, їх боротьбою за звучання україн-
ського слова духовно збагатило артистку, дало можливість відчути, 
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що і вона своїм мистецтвом допомагає відстоювати права українського 
народу на свою мову і культуру. 

У 1897–1898 рр. відносини М. Заньковецької і М. Садовського 
ускладнились, і Марія Костянтинівна, залишивши трупу, повернулася 
у Ніжин, де вона потроху приходила до тями від потрясіння. У 1898 р. 
з її ініціативи у місті побувала трупа українського театру. Вистави тоді 
проходили у Народному домі. Керівники земства дозволили поставити 
п’єсу І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень". М. Заньковецька грала 
Мар’яну. 

Ніжинці вже давно не бачили землячку на своїй сцені. Інтерес 
був особливий. Студенти Історико-філологічного інституту кн. Безбо-
родька в своєму вітальному адресі писали: "Дозвольте виголосити 
перед Вами нашу загальну вдячність за ту честь, котру Ви виявили 
нам, одвідавши наше місто, і за ту глибоко-артистичну втіху, котру 
Ви справили нам на тутешній сцені... Тішимо себе надією, що Ви не 
забудете свого рідного міста, і що ми знов побачимо Вас на тутешній 
сцені у всьому блиску могутнього таланту" [31].  

І студенти не помилилися. Наступного року М. Заньковецька 
знову виступала в Ніжині. В 1899 р. вона перейшла у трупу Марка 
Кропивницького, який мріяв поновити традиції перших років спілку-
вання з актрисою в Єлисаветграді. В процесі листування домовилися 
зустрітись. Вирішили об’єднатися на умовах товариства. В об’єднання 
увійшло п’ять діячів культури, яке стало називатися "Товариство 
артистів під управлінням М. Садовського та П. Саксаганського за 
участю Заньковецької, Кропивницького і Карпенка-Карого" [32]. 

У 1900 р. трупа корифеїв приїхала до Ніжина. Вистави йшли на 
сцені Народного дому та в клубі Дворянського зібрання. 

Вчителька К. Ф. Булигіна-Герасименко згадувала: 
"Я навчалася в гімназії, коли приїхала українська трупа Стари-

цького... [33]. Всі говорили про чудову артистку Заньковецьку М. К., 
яка приїхала з цією трупою. Між гімназистками хвилювання було 
надзвичайне. Розмовам не було кінця. Слава про Заньковецьку гри-
міла. Кожному хотілося бачити її. Я хвилювалась особливо... 

Перша п’єса, яку ми бачили, була "Майська ніч". Заньковецька 
в ній не грала, але грали Кропивницький, Саксаганський, Карпенко-
Карий і інші прекрасні актори. Ми так сміялись, як ніколи раніше. 
Перша п’єса, в якій я побачила Заньковецьку, була драма "Глитай, 
або ж Павук". Крім названих вище акторів, були ще Затиркевич і 
Ліницька. Я вся була поглинута грою. Ніколи раніше я не бачила 
нічого подібного. І коли з’явилась Заньковецька, то я уже не знала, 
що зі мною було. Я переживала разом з нею. Вона грала Олену. В той 
момент, коли Олена сходить з розуму, спазми здавили мені горло, і я 
заридала на весь зал..." [34]. 

Виконання М. Заньковецькою ролі Олени у драмі Марка Кропив-
ницького "Глитай, або ж Павук" уразило глядачів як у столиці, так і 
в провінції. Ця соціальна п’єса, яка гостро розкривала класове 
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розшарування на селі, показувала трагедію людського життя, затьма-
реного злочинними діями глитаїв, для яких не було нічого святого. 

Уперше роль Олени М. Заньковецька 
зіграла 16 грудня 1883 р. у Харкові. І з 
того часу ця героїня була улюбленою у 
великому репертуарі актриси. Вона нею 
жила, удосконалювала, робила її життє-
вою, близькою до тих, кого знала з малих 
років. Іншого персонажа, Бичка, з вини 
якого гине Олена, неперевершено грав ав-
тор п’єси Марко Кропивницький. Обидва 
образи були психологічно складними. Але 
великі актори так виразно ліпили харак-
тери своїх персонажів, що підкоряли гля-
дачів своїм неперевершеним, глибоким 
відтворенням правди тогочасного життя. 

"Після першого виконання ролі 
Олени Марія Костянтинівна хворіла два 
тижні – так глибоко відчула вона долю 
нещасної жінки й пережила її страждан-
ня", – згадувала Н. М. Лазурська. Виста-
ви йшли на сцені Народного дому, що зна-
ходився недалеко від Остра (біля мосту на 
Воздвиженську вулицю), та в клубі Дво-

рянського зібрання. Глядачі Ніжина, особливо студенти, настільки 
були зачаровані грою акторів, що вирішили організувати після спек-
таклю овацію і понести на руках М. Заньковецьку до готелю "Ліва-
дія" (сучасний будинок стоматологічного відділення поліклініки), де 
зупинились актори. Але М. Заньковецька відхилила цей задум. Проте 
овацію було влаштовано. Чулись голоси: "Браво! Браво!"  

Щоб нинішній читач хоча б трохи відчув те, що відчували 
тодішні ніжинці, глядачі інших міст і містечок, наведемо спогади 
відомого українського актора, партнера по сцені М. Заньковецької 
І. О. Мар’яненка, який залишив детальний опис її гри в цій виставі. 
Але перш ніж подати його, нагадаємо сюжет п’єси. 

Олена, яку грає М. Заньковецька, – дочка Стехи й панича, який 
покинув її, вродливу дівчину-селянку, зробивши покриткою. І хоча 
Стеха пізніше вийшла заміж за бідняка Юхима, народила йому трьох 
дітей, але Олена так і залишилася до самої його смерті нелюбою 
дитиною-байстрям. Гірким було її дитинство, непростою була і юність. 
І ось на неї звернув увагу Андрій, такий же бідняк, як і вона, але 
працьовитий, чесний. Олена щиро покохала його. Але біда, як кажуть 
у народі, ходить не сама, а з дітками.  

 

М. Заньковецька в ролі Олени 
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Приміщення Народного дому 
 
 
Сільський глитай, жорстокий, бездушний, хтивий Бичок (його 

грав М. Л. Кропивницький) запримітив Олену і всілякими способами 
почав заплутувати у своє павутиння її і членів її родини, щоб потім 
поставити їх на коліна і заволодіти Оленою. Дізнаємося, що за неспла-
ту ними податків збирачі описали телицю, можуть забрати і хатнє 
збіжжя. Мати Олени біжить до Бичка, щоб той позичив гроші і 
врятував їх. Бичок дає ці гроші, але змушує чоловіка Олени, Андрія, 
іти на цілий рік на заробітки, щоб потім повернути борг. 

Олена всім серцем відчуває біду, але нічого вдіяти не може і 
змушена скоритися. Спровадивши Андрія, Бичок намагається здій-
снити свою ганебну мрію. Він іде на підступ, хитрощі, злочин, на під-
міну листа від Андрія. Із цього листа Олена довідується, що Андрій її 
зрадив. І ми бачимо, як М. Заньковецька глибоко передає психо-
логічний стан героїні. "Терпне тіло і стискає дихання, коли Олена-
Заньковецька, мов несамовита, вбігає на сцену. Очі її повні жаху. З 
невимовним одчаєм, якимсь зойком вириваються у неї слова: "Мамо, 
мамо, рятуйте!.. Зрадив, зрадив милий!.." 

... Після перших, повних одчаю фраз, Марія Костянтинівна по 
паузі промовляє притишено, "на монотоні", ніби ніяк не може усві-
домити цієї страшної звістки: "Нема мого Андрія, нема мого серця!" І 
раптом обличчя її спалахує гнівом, великі очі крешуть іскри, по 
обличчю, по м’язах рук пробігають конвульсії, голос клекоче в грудях 
страшними прокльонами, від яких стає моторошно. Олена не витри-
мує цього колосального нервового напруження і валиться на стіл" 
[35]. Ця сцена закінчується згодою Олени йти до Бичка жити. Але все 
не просто дається Олені. Вона весь час згадує Андрія. І голос її 
змінюється. "І, вся заринувшись у минуле, згадує оповиту серпанком 
зоряної ночі поезію першого чистого кохання свого з Андрієм. Голос її 
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ллється стиха, як чарівна симфонія. Нараз накладається барва іроні-
зування над собою, що драматично звучить на глибоких низах 
грудного резонатора". Вся подальша сцена розмови Олени з Бичком 
про гроші та багатство пронизана сарказмом та іронією. Збудженість 
Олени переходить у вульгарність: "А я, Йосипе Степановичу, пан-
ського роду, буду пити горілку, як воду! (Регоче.) Бачите, хоч злидні 
ми, та з пихою! Породила мене мати у панському будинку, а 

виховувала по хлівах та по ровах... Батько 
відцурався, мати дочку викохала, до розуму 
довела... і з розуму звела!" 

"Протягом цієї дії, особливо в другій 
половині її, Заньковецька перебуває в стані 
надзвичайного збудження. Часом здається, 
що мозок її затьмарюється, і тоді рухи ста-
ють якісь затримані, невідповідні. Погляд 
то, мов скляний, спинається на якійсь одній 
точці, то знов спалахує вогнем, і тоді мова 
бурхливо виривається з грудей. Вся вона то 
раптом робиться якась принишкла, байдужа 
до всього, то пориває думками в минуле. І 
через всю дію походить основною лінією не-
вимовний біль душі, образа за незаслужено 
потоптане, величезне почуття любові" [36]. 

Далі дія розгортається так, що пер-
сонажі довідуються про повернення Андрія. 
Його жахає ця чутка. Боїться за свої підлі 
вчинки Бичок. Турбує його своєю поведін-
кою і Олена, яку він забрав до своєї господи. 

"Ось прожогом вибігає на сцену Олена-
Заньковецька. Вона шукає когось: "Яку 
чудну іграшку вигадав Андрій: заховався, а 
ти його й шукай... Я спала, а Андрій 

підійшов крадькома та й поцілував мене... Знайду, знайду тебе та й 
пригорну до серця! Де ж це він?" – говорить Марія Костянтинівна так 
легко й щиро, так правдиво й переконливо, що коли б не дальший 
текст, то здавалась би, що Олена зовсім нормальна. Але її дальші 
слова змушують повірити, що вона втратила розум: "Чуєш, як щось у 
комині гуде?.. То відьми прилетіли, прилетіли за мною... (Зриває з 
себе хустку.) Розпатлай мені волосся, давай швидше мітлу! Пора, пора 
летіти!.." І так збудовано весь монолог: то вона ніби зовсім нормальна, 
то раптом починає верзти нісенітницю. Ось вона шукає чогось по 
закутках, щось хапає в руку з долівки і кричить: "Осьдечки Андрієва 
правда, ось у жмені держу... не дам тобі..." І далі, вся зібравшись, 
ніби зовсім нормальна, зворушливо промовляє: 

 

М. Заньковецька в ролі 
Олени 
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А вже тая правда 
Та й кривдою стала, 
А вже тая чорнявая 
Любить перестала!.. 

 
І знову хвиля галюцинацій. Їй увижається Андрієва коханка. 

Олена глузує з неї. "Візьми його, голубко, собі, я тільки за тим і 
прийшла, щоб поглузувати та насміятись над вами обома!.. Осьдечки 
мій чоловік! (Пританцьовує.) 

 
Я за нього захилюсь, захилюсь, 
Та й нікого не боюсь, не боюсь!.. 

 
(Раптово.) Йосипе, швидше додому, там дитина мала плаче..." 

Хапає поліно дров, колисає, мов дитину, і знову, сівши, повільно 
переходить на тему про Андрія: "Лягай, милий, спати, а я цілісіньку 
нічку не спатиму та плакатиму..." Дивиться десь углиб себе: "Пам’я-
таєш, Андрію-серце, як я тебе в дорогу виряджала? Пам’ятаєш, сер-
денько, як я тобі плачучи приспівувала?.. Забула, як вона на голос?.. 
(Згадує, наспівує.) 

 
Та лягай спочинь, мій миленький, 
А я постіль постелю: 
Треті півні заспівають, 
То я тебе розбудю... 
Забула голос!.. "  

 
Швидше: "Ох, пригорни ж мене, зогрій моє замерзле серце... Ох, 

як же мені любо, як мені тепло!.." Вся завмирає, потім раптом з 
тривогою: "Стривай, нагадала!.. У Бичковій криниці сидить жаба, 
зелена-зелена..." Все швидше й збудженіше: "То не жаба, не вір, то 
Йосип!.." І далі вже зойк: "Стережись! Ох, не ходи туди! Чуєш, як 
вона скрегоче?.. Скинь, скинь її з мене! Впилася в тіло, кров п’є!.. 
Стривай, я її вб’ю!.." – жбурляє полінами дров... Тут вона зовсім 
страшна. 

З’являється Бичок з кількома селянами. За ним Андрій. Протя-
гом усього фіналу відбуваються майже без слів дві мімічні сцени. 
Спочатку увага глядача зосереджується на М. К. Заньковецькій, на її 
божевільних очах, в яких то з’явиться на мить свідомість, то знову 
згасне. В останній момент вона пізнала Андрія, але той у гніві від-
штовхує її. Вона падає і вмирає. Тепер увага переноситься на 
М. Л. Кропивницького. Як тільки з’явився Андрій, Глитай-Кропив-
ницький кам’яніє від жаху. В одній руці його капелюх, у другій – 
палиця. У цій застиглій позі, без руху, він стоїть до кінця дії, іноді 
тільки автоматично подаючи репліки. А під час великої Андрієвої 
тиради, повної болю, відчаю і погрози у М. Л. Кропивницького спо-
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чатку падає з рук капелюх, потім палиця. В очах з’являється перед-
хрипке: "Рятуйте!" Інстинктивно кидається він углиб сцени. Але 
Андрій, вихопивши в пастуха ножа, одним ударом валить Глитая на 
землю. У цих двох мімічних, майже безсловесних сценах М. К. Зань-
ковецька і М. Л. Кропивницький підносились на недосяжну для зви-
чайних акторів височінь артистичної майстерності" [37].  

Другою п’єсою, яку побачили ніжинці під час приїзду М. Зань-
ковецької, М. Кропивницького, П. Саксаганського, І. Мар’яненка та 
ін. до Ніжина, була "Безталанна" за п’єсою І. Карпенка-Карого, в 
якій актриса зіграла роль Софії, яку дуже любила. 

Сюжет дуже простий. Парубок Гнат покохав красиву і примітну 
Варку, вона теж його покохала. Але, як це буває часом у молодих, 
через просте непорозуміння Гнат починає залицятися до скромної 
дівчини Софії, дочки старого солдата Івана, яка давно його кохає. 
Варка, на зло Гнатові, виходить заміж за простодушного парубка 
Степана. Гнат непомітно для себе покохав Софію, і вони побрались. 

Але це тільки експозиційна частина драми. Далі довідуємося, що 
Степана забирають у солдати, і Варка, яка не може змиритися зі 
щастям Софії, робить усе, щоб відбити Гната. І Гнат зраджує дружині. 
Більше того, за намовою матері, яка ненавидить невістку, він осипає 
докорами Софію і у п’яному стані вбиває її поліном. 

М. Заньковецька психологічно дуже тонко розкрила трагічну 
долю Софії. "Пригадую, – пише І. Мар’яненко, який грав разом із 
М. Заньковецькою роль Гната, – в першій дії серед пишних, ставних 
дівчат зовсім непомітно, якось осторонь, ніяково тримається соромли-
ве дівча Софія. На пропозицію красуня Гната "погуляти" вона, скину-
вши на нього повними нерозуміння і м’якого докору очима, питає: "А 
Варка?" – і в погляді її та голосі стільки душевної чистоти, щирості!.. 
Далі в розгортанні дії увага переноситься на Варку та інших 
персонажів. Але мимохіть тягне до цієї соромливої дівчини, хочеться 
глибше зазирнути в її очі, слухати її мелодійний, задушевний голос" 
[38]. 

У подальших сценах М. Заньковецька з глибоким знанням се-
лянського побуту та звичаїв передає поведінку Софії, її прагнення 
зберегти те щастя, яке прийшло до неї, не затьмарити його побуто-
вими негараздами. "Та щастя захмарилось: Гнат заслаб на якусь див-
ну недугу. Протягом усієї четвертої дії Софія сповнена тривоги, 
передчуття чогось недоброго. 

У фінальній (п’ятій) дії Софія – Заньковецька немов зів’яла-
принишкла, заглибилась у себе... "Що сталося з Гнатом?.." І раптом 
думка про Варку!.. А що як зрада?! Страшно подумати!.. Подруга 
підтверджує це побоювання. І от – зникла рампа. Стримуючи подих, 
слухаємо ми слова, повні невимовного горя, одчаю, що йдуть з 
глибини розтоптаного серця. Наче загіпнотизовані, дивимось ми в 
широко розкриті очі актриси, в яких відбивається велика трагедія 
людської душі. Вся сцена проходить без крику, на затамованих звуках 
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і майже без руху. Тільки раз вона підвелась і, знесилена, сіла, та рука 
її звелась до скроні незакінченим рухом... 

Утворений настрій контрастно перетинає дзвінке Варчине "Здра-
ствуй, Софіє!" Не вірячи своїм очам, Софія з жахом відступає, як від 
страшного привиду, виголошуючи велику тираду якимсь глибоким, 
здушеним, з хрипами голосом, що в кінці переходить на пристрасний 
шепіт, і, не витримавши нервового напруження, падає непритомна. 
Далі, у відповідь на Гнатове брутальне торсання, в актриси чути 
якийсь істеричний чи то плач, чи то сміх. Очі її повні невимовного 
жаху. Такою тікає вона з хати. 

На цьому можна було закінчувати спектакль, бо після такої сили 
творчого піднесення партнерам далі нічого вже робити. Я сам це 
відчував, коли мене багато років згодом доводилось грати з Марією 
Костянтинівною роль Гната. 

Ми вийшли тоді з театру як п’яні. Навіть найзавзятіші "крити-
кани" змушені були визнати, що нічого подібного їм не траплялось 
бачити. Незважаючи на юнацьке захоплення "своїм" театром, "свої-
ми" акторами та зовсім малу обізнаність з природою акторської май-
стерності, я більше, може, відчув, ніж зрозумів, недосяжну височінь 
натхненної гри геніальної артистки" [39].  

К. Ф. Булигіна-Герасименко, згадуючи ті далекі роки, підкрес-
лювала, що глядач не міг витримати: "Коли почалась драма, в залі 
почулися схлипування, і я не витримала, вибігла із залу і тут же 
розплакалась. Зал плакав. Коли закінчилась п’єса і ми вийшли на 
вулицю, тут робилось щось неймовірне. Біля виходу був такий натовп 
і крики, що неможливо було зрозуміти, що відбувається. Нас 
відтіснили і пробратися наперед не було можливості. Говорили, що 
студенти і взагалі молодь розпрягли коней із брички, в якій повинна 
була їхати Марія Костянтинівна, і самі її повезли. Трупа ця мала в 
Ніжині величезний успіх, особливо всі були схвильовані грою Занько-
вецької" [40]. 

Відомий учений-літературознавець, на той час студент, В. В. Да-
нилов підтверджує ці спостереження К. Ф. Булигіної-Герасименко: "У 
1900 році, коли я вже був студентом Історико-філологічного інституту 
князя Безбородька, восени приїхала в Ніжин трупа Марка Кропив-
ницького і Карпенка-Карого..., у складі якої були такі прославлені 
актори, як М. К. Заньковецька, М. К. Садовський, П. К. Саксаган-
ський... Запам’ятались на все життя сцена з "Безталанної", в якій 
старий батько (Карпенко-Карий) заспокоював свою нещасну дочку 
Софію (Заньковецька). До цього часу в пам’яті дзвенять слова Кар-
пенка-Карого: "Я для тебе, доню, небо прихилив би. Та високо воно... 
високо, – схлипував у жалю, мотав головою і крізь сльози додавав: 
"Високо". Люди плакали, не маючи можливості стримати свої сльози. 
Коли трупа М. Кропивницького від’їжджала, то студенти проводжали 
її на вокзал" [41]. 
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За два тижні гастролей у Ніжині трупою М. Л. Кропивницького 
було влаштовано 22 вистави і 4 концерти. У листі до Б. Грінченка з 
Києва від 19 грудня 1900 р. М. Кропивницький писав: "Ось і зараз ми 
граємо укупі: я, Заньковецька, Садовський, Саксаганський, Карпенко-
Карий, Ліницька... [Трупа М. Кропивницького грала у Києві, а до 
того була в Ніжині. – Г. С.]. В Ніжині (в тім городі, котрий зроду-віку 
не бачив такої трупи): "Олеся" іде другим спектаклем і дає 110 руб. 
89 коп., "Бурлака" іде третім спектаклем і дає 108 руб. 77 коп., 
"Запорожець" – 4-м іде і дає 203 руб., "Наталка Полтавка" іде 6-м 
спектаклем і дає 248 руб., "Згуба" і "По ревізії" дає 76 рублів. 
Звичайно, що на всі питання цікавих "Як діло, як збори?" відпо-
відаємо: "О, дуже, дуже гарні збори! Сором же було б скаржитись" 
[42]. 

Як відмітив Ф. Д. Проценко, у трупі був гарний хор та оркестр. 
Сприймався дуже злагоджено весь ансамбль. 

Культурна комісія Ніжинського музично-драматичного товарист-
ва попросила дати у Народному домі виставу для робітничої молоді. 
Було показано п’єсу "Розумний і дурень" І. Карпенка-Карого. Грав 
сам автор. Робітники були в захопленні. Їм захотілося самим щось 
зробити. Вони організували аматорську трупу. І для перших вистав 
взяли п’єси "Наталку Полтавку", "Розумний та дурень", "Сватання на 
Гончарівці" та ін. Режисером був у них Ф. Д. Проценко.  

Після виступів у Києві наприкінці 1900 року вся трупа була 
запрошена на гастролі до Москви. Як завжди – прийом чудовий. Але 
найбільше запам’яталися зустрічі з Львом Толстим. 

У 1901–1902 рр. проходили гастролі у Києві, Катеринославі, 
Одесі, Полтаві, Кишиневі, а потім знову в Києві, Харкові, Миколаєві. 
Але в кінці року М. Заньковецька і М. Кропивницький вийшли із 
товариства, і трупа перестала існувати. Цей час був одним із найплід-
ніших, бо всі отримували творче задоволення, а репертуар М. Зань-
ковецької збагатився новими п’єсами.  

У 1902 р. М. Заньковецька купила в Ніжині на Сучковому про-
вулку будинок із садибою, який зберігся до нашого часу.  

Сюди Марія Костянтинівна приїздила на відпочинок після 
гастролей. Щоправда, це був відносний відпочинок, бо М. Занько-
вецька ніколи не відмовляла ніжинцям і погоджувалася грати у 
виставах, які вони влаштували. 

А в Ніжині аматори під впливом сценічної майстерності своєї 
землячки самостійно організували вистави. До нас дійшла світлина, 
на якій сфотографувалися молоді ніжинці після вистави 26 січня 
1903 р.: К. Ф. Герасименко, Н. Ф. Герасименко, Д. Ф. Герасименко, 
М. А. Герасименко, М. І. Волкова, С. А. Холопцева, А. І. Гриценко, 
А. Г. Крошка, Н. В. Булига, Х. Т. Попова. 

Сезон 1904–1905 р. М. Заньковецька ніде не грала, а тому жила 
в Ніжині. У 1904 р. на декілька днів виїжджала до Одеси. 
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Ніжинські аматори. Фото 26 січня 1903 р. 
 
 
В садибі бував Микола Садовський. "Марія Костянтинівна відда-

ла йому свою кімнату, де він з самого ранку до обіду невпинно палив 
цигарки й писав свої згадки; по обіді відпочивав, а вечорами був 
нашим. Він і співав, і танцював, і декламував із Шевченкових "Гайда-
маків". Частенько сходилася ніжинська молодь, заводила пісні. Зань-
ковецька і Садовський пригадували минуле, співали нам дуети, як от 
– "Там, де Ятрань круто в’ється" та інші, якісь особливі, нам 
невідомі" [43]. Тут бував і племінник Марії Костянтинівни, син брата 
Олександра, студент медичного факультету Київського університету, 
Анатолій, Тоня Адасовський, який привозив з собою заборонену літе-
ратуру, інформував М. Заньковецьку про те, що відбувалося в Києві. 

У своїй ніжинській садибі Марія Костянтинівна проводила і 
репетиції деяких вистав. 

У ніжинському будинку жила і мама М. Заньковецької, Марія 
Василівна Адасовська, "бабуня", як її ласкаво називала молодь. Хоча 
їй було 86 років, "вона чудово бачила, багато читала, цікавилася газе-
тами, любила молодь, любила пожартувати, посміятись. До селян 
Марія Василівна ставилася завжди просто, доброзичливо, дружньо. 
Заньківці поважали її так само, як і Марію Костянтинівну. Вони розу-
міли, що їх талановитій землячці нелегко дістається той хліб і слава, і 
дуже пишалися з того, що вона взяла "прізвище" по їхньому селу 
Заньки – Заньковецька" [44].  

Марія Костянтинівна з хвилюванням стежила за подіями, які 
розгорталися у 1905 р. 17 жовтня був оголошений маніфест царя. 
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Н. М. Лазурська, близька подруга й актриса, яка гостювала в цей час 
у М. Заньковецької, згадувала: 

"17 жовтня 1905 року... 
Годині об одинадцятій ранку до нас забіг один знайомий із 

сенсаційною новиною: "Дано конституцію і біля Ліцею Безбородька 
збирається мітинг". Новина непевна, але яскрава, хвилююча, від якої 
мурашки пробігали по спині. 

Марія Костянтинівна, вся бліда, з палахаючими від захоплення 
очима, швидко одягається, квапить мене і заспокоює матір, яка з 
острахом зустріла цю звістку і зі слізьми впала навколішки перед 
образом. 

– Мамочко, з чого це ви плачете? Таке щастя, а ви охаєте! 
Воля – радість яка, а ви поводитесь, як стара кріпосниця, – умовляла 
неньку Марія Костянтинівна, приколюючи капелюшок і хвилюючись. 

Але, видно, навчена досвідом людина краще за нас провиділа, 
що кожна медаль має зворотний бік. 

– Не стара я кріпосниця, Манечко, – заперечувала мати, – а 
багато жила, багато бачила на своєму віку і боюся цього перевороту, 
що тільки тепер не почнеться, усяке буде!.. І коли ми йшли, за 
нашими спинами, як пророкування, чути було голос бабусі: "Рано 
почали радіти..." 

Однак чудовий сонячний день і пожвавлення на вулиці розвіяли 
це враження. Ми не йшли, а, здавалося, окрилені, летіли повітрям... 

Високі білі колони інститутського ґанку сліпучо виблискували 
на сонці, усі сходини його і площадка навколо були заповнені людьми 
всілякого статку, професій і станів: тут і єврейка-перекупка з 
величезною корзиною, і чиновник у форменому кашкеті, гімназисти, 
гімназистки, робітники, військові, нарядні жінки, усі дерева обнизані 
вуличними хлопчиськами... 

Вражає цілковита й незвична при публічних зборищах відсут-
ність поліції і на диво святковий, братній настрій натовпу. З верхньої 
площадки ґанку промовляли промовці: спочатку якийсь студент, 
потім робітник, потім знову студент... Ми довго стояли серед натовпу, 
нарешті, стомившись і дізнавшись, що мітинг продовжиться завтра, 
повернулися додому... На жаль, бабуся, як виявилося, мала рацію: 
18 жовтня 1905 року в Ніжині почалося те, що найближчими днями 
відбулося в усій Росії" [45]. Почався єврейський погром. 

Марія Костянтинівна намагалася стримувати роз’ятрені натовпи 
від злочинств. Інколи їй це вдавалося, та в більшості брала гору 
нестримна стихія. 

Єврейські погроми змінювалися погромами інтелігенції. Але на 
"демократку" Марію Костянтинівну Заньковецьку рука не піднялася, 
хоч збуджений натовп не раз стояв і біля її будинку. Вона сміливо 
виходила до нього й гаряче говорила людям слова правди. 

У місті було неспокійно. "Жахливі погроми євреїв та інтеліген-
ції, спровоковані царською владою і підтримані чорною сотнею, 
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примушували кров застигати в жилах. Чор-
на грязюка Ніжина вкрилась, як снігом, 
пір’ям і пухом; вночі, як удень, було ясно 
від пожеж і близьких, і далеких, над містом 
стояв невгаваючий стогін, якесь нечуване 
голосіння, яке не замовкало ні вдень, ні вно-
чі. Нервова і чула Заньковецька змарніла за 
один день. Її не можна було вдержати вдома. 
Вона вибігала на кожне голосіння, вона 
намагалася затримувати погромників, блага-
ла, сварилася, переконувала, плакала, кри-
чала. Не раз і не два її лаяли, погрожували, 
але й не раз їй вдавалося силою свого 
незвичайного темпераменту і любов’ю до 
людини примусили погромників кинути кіл-
ки і повернутись додому. Кілька єврейських 
родин переховувала Марія Костянтинівна в 
своєму будинку в ті страшні дні, що зміню-
валися на освітлені пожежами осінні 
ночі" [46]. 

У листопаді 1905 р. М. Заньковецька 
поїхала на гастролі в Галіцію разом із М. Са-
довським, з яким вона помирилася. Головні 
партії основного її репертуару були зіграні 
разом з ним. Вони зачарували цей край. 

У квітні 1906 р. М. Заньковецька по-
вернулася з Галіції до Ніжина й розпочала 
роботу зі створення в місті молодіжної трупи 
на базі гуртка любителів драматичного 
мистецтва із числа учнівської молоді. Для 
вистави взяли п’єсу І. Карпенка-Карого "Сує-
та". Душею спектаклю була Марія Костян-
тинівна. 11 травня 1906 р. вона писала 
Н. М. Лазурській: "Я повернулася з Європей-
ського смітника й почуваю себе не зовсім 
добре, а тому і прошу тебе приїхати розважи-
ти мене. До речі, пограємо, бо тут налаго-
дилися аматорські вистави, в одній я вже 
брала участь, а в другій – у неділю. Приїзди 
ж скоріше" [47]. 

Цей лист і участь Марії Костянтинівни у виставах аматорського 
гуртка свідчать, що театральна зірка світового рівня, перед талантом 
якої схилялися глядачі столиць, у Ніжині грала разом з робітниками 
і студентською молоддю, тими, хто ніколи і не бачив, мабуть, справж-
нього театру. 

М. М. Заньковецька 
 

 

Й. Москвичов 
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Але в Ніжині були ентузіасти, які жили справою театру, хотіли, 
щоб громадськість міста якомога ширше прилучалася до мистецтва, 
відчула його красу, а разом з долею героїв вистав глибше замислилась 
і над своїм життям. І це добре розуміла Марія Костянтинівна. 
Власним талантом вона не гнітила своїх напарників по сцені, а давала 
можливість кожному із них розкритися. 

Марія Заньковецька жила в Ніжині, у районі Мигалівки. Непо-
далік від неї проживала сім’я Москвичових (вул. Дорогінська, 29, 
тепер вул. Франка, 45, будинок не зберігся). Тут вона помітила 
молодих дівчат Галю і Пашу та їх брата Йосипа. Юнак мав музичний 
талант. У зв’язку з тим що в батька не було грошей на навчання, 
Йосип самотужки проходив "програму" музичної школи. Марія Ко-
стянтинівна до болю була зворушена, коли почула своєрідний музич-
ний передзвін. Виявляється, Йосип поназбирував пляшок, поприв’я-

зував їх до жердини і грав на них різні 
мелодії. Це тішило слухачів. Познайомив-
шись із хлопцем, Марія Костянтинівна за-
просила його до аматорського театру. Любов 
до музики привела Йосипа за надзвичайних 
умов пізніше до Варшавської консерваторії, 
а потім до викладацької праці у Львівській 
консерваторії. Йосип Васильович Москвичов 
(1888–1974) працював тут професором по 
класу скрипки. 

У деяких виставах брала участь і Паша 
Москвичова, але, обтяжена домашніми тур-
ботами, бо померла мати, вона не змогла 
прилучитися до професійної діяльності. Ра-
зом із М. Садовським та М. Заньковецькою 
пішла сценічною дорогою старша сестра – 
Аня, Галина Василівна Москвичова (1882–
1936), яка взяла собі псевдонім Ніжинська. 
У театрі М. Садовського, в театрі Товариства 
грамотності, у Троїцькому народному домі 
Ганна Ніжинська зіграла чимало яскравих 
ролей. Пізніше вона перебувала в різних 

трупах, але до кінця свого життя була вдячна долі за знайомство з 
М. Заньковецькою, спільну з нею працю на сцені. У 20-х рр. грала в 
Новгород-Сіверському музично-драматичному театрі ім. І. М. Уралова, 
в аматорських виставах Ніжина, намагалася створити свою трупу в 
місті. Останній раз вона приїхала у Ніжин у 1935 р., тяжко захворіла, 
і сестра Паша відвезла її до київської лікарні, де актриса й померла у 
1936 р. Поховали її поруч із Марією Заньковецькою на Байковому 
кладовищі. 

В Народному домі М. Заньковецька познайомилася з Юхимом 
Міловичем, чудовим виконавцем ролі Виборного у "Наталці Пол-

Г. Москвичова (Ніжинська) 
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тавці". Малограмотний хлопець, який на своєму утриманні мав стару 
матір і двох підлітків – брата Данила й сестру, котрі пізніше теж 
стали акторами-аматорами, змушений був працювати в кузні, прихва-
тками робити ухналі, а в неділю продавати їх на базарі. "Коли 
виявився його надзвичайний театральний хист, – згадував Ф. Д. Про-
ценко, – знайшли йому роботу в майстерні ремісничої школи за 
молотобійця; далі на ректифікаційному заводі за кочегара, але служба 
зв’язувала його, і він не мав змоги ретельно відвідувати репетиції в 
Нарбуді" [48]. Тоді Ф. Д. Проценко разом із Я. О. Гужовським зібрали 
серед професорів, вчителів 270 крб, узяли в оренду клаптик землі біля 
Нарбуду за містком і допомогли Юхиму Міловичу збудувати дощану 
кузню й одну кімнату, де він оселився із сім’єю та міг уже працювати 
незалежно від хазяїв і відвідувати репетиції. За шість років праці над 
собою в Нарбуді Юхим Мілович настільки удосконалив свою сценічну 
майстерність, що потім працював у 
театрі Миколи Садовського в Києві. 
Свою життєву долю він пов’язав із 
ним у 1906 р., хоча його театральне 
життя склалося не так вдало, як він 
цього заслуговував. М. Садовський на-
вантажував Юхима Міловича більше 
побутовими справами, ніж сценічни-
ми. А коли він виходив на сцену, то 
створював помітні епізодичні образи, 
яким був, наприклад, купець Абдулін 
у виставі "Ревізор". 

Для організації вистав у Ніжині 
була й інша причина, про яку розпо-
відає в своїх спогадах Єлизавета 
Хуторна, заслужена артистка УРСР, а 
тоді молода вчителька з Ніжина, 
аматорка Є. Островерхова. 

Репресії царського уряду після 
революції 1905 р. не обійшли і Ні-
жин. Декілька революціонерів були 
засуджені на заслання на Північ. Тре-
ба було дістати теплий одяг. І молодь вирішила дати дві-три платні 
вистави, запросивши для цього Марію Костянтинівну. До Заньковець-
кої пішли Ліза Островерхова (майбутня Хуторна) та Іван Супруненко, 
колишній студент, який був відрахований із інституту як неблагона-
дійний. 

"Побачивши Марію Костянтинівну, – згадувала Є. Хуторна, – я 
здивувалася її скромному вигляду і її надзвичайній простоті у став-
ленні до нас, двох невідомих молодих людей. 

М. Заньковецька серед 
ніжинських аматорів 
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Ми їй розповіли все відверто. Уважно слухала з високо підня-
тими бровами. Це була її особливість – брови високо над очима, що 
надавало обличчю особливого виразу уваги і співчуття. 

Коли ми закінчили, помовчала. Але це не було вагання. Артист-
ка ніби думала зараз про тих нещасних. Потім енергійно спитала: "А 
хто піде зі мною до міського голови і поліцмейстера?" [49]. 

М. Заньковецьку тоді погодилася супроводжувати Єлизавета 
Островерхова. Велика артистка зуміла умовити офіційні інстанції, 
запевнивши, що гроші від вистав підуть на допомогу хворим артис-
там, і представники влади дали згоду. 

М. Заньковецька особисто почала готувати дві вистави за п’єсами 
І. Карпенка-Карого – "Суєта" і "Батькова казка". В "Суєті" М. Зань-
ковецька грала Наташу, а Є. Островерхова – гімназистку Василину. 
Марія Костянтинівна відразу помітила артистичний талант молодої 
вчительки. У цій виставі була зайнята і Марія Мінченко, яка пізніше 
в театрі виступала під псевдонімом Малиш-Федорець. У своїх спогадах 
вона писала: "Марія Заньковецька була нашою доброю знайомою. 
Вона мене й намовила брати участь на сцені. Мені було тоді ще без 
двох місяців 17 років, як я вперше грала. Але я дуже боялася. Марія 
Костянтинівна якось прийшла і сказала, що хоче ставити "Суєту" 
Карпенка-Карого... І я, – далі розповідає Марія Євгенівна, – з трем-
тінням серця згодилася грати Наташу, бо мені таки дуже хотілося 
грати. Але коли була призначена перша репетиція, я побоялася грати 
відповідальну роль. Мене охопив жах. Тоді до мене прибігла Ліза 
Хуторна і сказала, що вже всі чекають. "Боюся", – сказала я, але 
таки пішла.  

Марія Заньковецька тоді сиділа в коричневій сукні. Була проста 
й ласкава. Вона відразу сказала: "Маруня, не бійся, не святі горшки 
ліплять!" І я тремтячими руками взяла роль. Вона попередила, що 
треба мати аристократичні рухи, бо ця пані, яку я гратиму, з високого 
коліна, що вона скінчила Смольний інститут у Петербурзі. І почалися 
репетиції, які відбулися в її будинку, а ставити мали в клубі – 
Народному домі в Ніжині" [50]. 

У травні 1906 р. вистави були зіграні, гроші зібрані, і Наркевич 
передала їх революціонерам. Молоді актори вирішили сфотографу-
ватися в садку біля будинку М. Заньковецької. Цей знімок і зберіг до-
нині мить щастя спілкування з великою артисткою. Молодь вирішила 
продовжити роботу в аматорському гуртку. Марія Костянтинівна 
порадила взяти для нової вистави п’єсу Любові Яновської "Лісова 
квітка". 

В 1906 р. на території Миколаївського (з 1917 р. Шевченків-
ського) саду за ініціативою Ф. Д. Проценка, лікаря І. Гомоляки, про-
фесора М. Н. Сперанського та викладача інституту М. Лілеєва, підтри-
маних ніжинськими купцями, був збудований Літній театр [51]. Це 
була красива дерев’яна будівля, оздоблена ззовні і всередині дерев’я-
ним різьбленням. На сцені цього театру виступали М. Заньковецька, 
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М. К. Садовський, І. К. Карпенко-Карий, П. К. Саксаганський, 
Б. В. Романицький та багато інших відомих акторів, які свого часу 
приїздили до Ніжина. 

 

 
 

Будинок Літнього театру в Ніжині 
 
 
У серпні 1906 р. до міста приїхав М. К. Садовський і поділився з 

М. Заньковецькою своєю мрією створити свій професійний стаціо-
нарний театр, який би дав змогу працювати на одному місці, мати 
свою постійну базу, де можна було б жити і працювати. Звичайно, 
передбачалися й гастролі, але не треба було б возити за собою всі 
декорації, все театральне збіжжя. М. Заньковецька, добре розуміючи 
чоловіка, підтримала цю ідею і познайомила М. Садовського з ніжин-
цями, аматорами своєї молодіжної трупи. 

Пізніше М. Садовський згадував: "... Я поїхав до Ніжина, де 
жила Марія Заньковецька. В розмові з нею я довідався, що вона згур-
тувала з тамтешніх молодих інтелігентів аматорський гурток і дає 
вистави. Між іншим, того дня якраз ішла їхня вистава. Я дуже 
зацікавився і пішов. Виставляли п’єсу Яновської "Лісова квітка"... 
Поміж молодими, мало обізнаними з театральною технікою та вмін-
ням володіти роллю аматорами я помітив у декого, як кажуть, іскру 
божу, і в мене блиснула думка спробувати з цього, ще непочатого, але 
здібного матеріалу скласти ту трупу, про яку я так мріяв. Я так і 
зробив. Познайомився з ними і, висловивши їм мої наміри, запро-
понував вступити до мене в трупу" [52]. 

Ці спогади можна доповнити свідченням М. Малиш-Федорець, 
яка була учасницею тих подій: 

"Одного разу під час репетиції нам сказала Заньковецька, що в 
четвер (це було 1906 року) приїде Садовський. За кілька днів, коли ми 
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були у Заньковецької на репетиції у вітальні, задзвонив дзвінок. 
Марія Костянтинівна захвилювалась, і, поспішаючи відчинити, гук-
нула до нас: "Підтягніться ж, чортенята, глядіть мені". Аж ось вхо-
дить Микола Карпович. Красень, високого зросту, років 50, кремез-
ний, пишні козацькі вуса, типове расове обличчя, щоки рожеві. 
Глянув на всіх нас. А на ньому світло-сірий костюм, фетровий капе-
люх. Він недавно приїхав із Парижа й виглядав дуже елегантно... 

Потім Марія Костянтинівна попросила всіх до столу, до чаю. Я з 
переляку сіла за самовар, щоб за нього сховатися й крадькома погля-
дала на Садовського. Я боялася стрінутися поглядом, але що я не 
гляну, то й він усе на мене дивиться. "А який голос панна має?" – 
запитав мене Садовський. Але Марія Костянтинівна відразу взяла над 
нами шефство, відповівши: "Я ще не пробувала голосів, але в драмі 
йдуть дуже добре. Заважає їм тільки страх появитися перед 
публікою". 

Після чаю повернулися до вітальні, де 
Марія Заньковецька сіла до рояля й почала 
грати й співати циганську пісню з "Циганки 
Ази": "Даремно я по цілім світі тебе шукаю, 
друже мій". Потім, на пропозицію Занько-
вецької, ми заспівали народну хорову пісню 
"Ой, що ж то за ворон". Вона теж підтягу-
вала, а Микола Карпович заспівував, при-
слухаючись до наших голосів, а потім вибрав 
з усіх нас Івана Ковалевського, мене, Галю 
Ніжинську, Лізу Хуторну і Юхима Міловича. 

Днів за десять ішла наша вистава, на 
якій був і сам Садовський. Ця вистава була 
великою новиною для Ніжина, бо ніхто з нас 
не грав на сцені. Звичайно, ми грали, як 
аматори, бо в передньому ряді сидів Садов-
ський, а між глядачами сиділи наші батьки й 
родичі.  

На другий день після вистави всі зібра-
лись у Заньковецької, і Садовський відібрав 
згаданих вище до свого театру, який відкрив-
ся в Полтаві. Батьки багатьох з нас не 

пускали, були плачі і сцени. Нас боялися пускати з дому. 
"А цю чорнушку, – сказав Садовський жартома, показавши на 

мене, – щоб привезли у запломбованому вагоні, бо вона найбільше 
боїться" [53]. 

Якби знала Марія Костянтинівна, яку негативну роль в її особис-
тому житті, у її взаєминах з чоловіком Миколою Садовським зіграє ця 
"чорнушка", то, мабуть, би знайшла привід залишити її тут, у 
Ніжині. Але цього не сталося, і Марія Малиш-Федорець буде грати в 
театрі Миколи Садовського аж до 1920 р., коли останні вистави 

Є. Хуторна у ролі Пріськи 
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будуть дограватися в Кам’янці-Подільському. Потім будуть інші 
театри, а в роки Другої світової війни вона опиниться у Німеччині, а 
після неї в Австралії, де буде грати в українському театрі. Там вона і 
спочине. 

У трупу Миколи Садовського тоді пішли, крім М. Мінченко 
(Малиш-Федорець), І. Ковалевський, Є. Островерхова (Хуторна), 
Ю. Скороход, І. Минька, Ю. Мілович, А. Бородавка (Остерський), 
Г. Москвичова (Ніжинська), І. Росін (у 1910–1914 рр. артист 
Московської опери). 

Єлизавета Островерхова не брала участі у виставі "Лісова квіт-
ка", бо була у від’їзді, і М. Заньковецька вирішила познайомити 
М. Садовського з нею, запросивши її до себе додому. 

"Знайомтеся, – Марія Костянтинівна 
з цікавістю поглядала то на Миколу Кар-
повича, то на Лізу, ніби бажаючи зрозу-
міти, яке враження вони справляють одне 
на одного. 

– Ліза Островерхова, – тихо вимо-
вила Ліза і зробила легкий кніксен. Потім 
додала: – Я дуже рада знайомству з вами. 

– А звідки Островерхова, – він під-
креслив її російське прізвище, – знає укра-
їнську мову? 

– Мій батько українець, і ми досить 
довго жили на хуторах біля Ніжина. Я 
дружила із селянськими дітьми... 

– На хуторах, значить? – Микола 
Карпович зупинив на Лізі погляд, ніби 
зважуючи якусь думку. – Ну, от, як 
візьму тебе до свого театру, то будеш на 
сцені Хуторна. Марусе, – звернувся він до 
дружини, – правда, чудовий псевдонім?  

– Так, – відразу погодилася Марія 
Костянтинівна, котра була явно задово-
лена результатами знайомства, – прізви-
ще поетичне і рідкісне. Є Лісна, 
Озерівна, а от Хуторної не чула..." [54]. 

"Пропозиція її [М. Заньковецької – 
Г. С.] і М. К. Садовського їхати разом до 
Полтави й організувати там театр була зустрінута нами із захоп-
ленням. Покидали ми свої роботи (я вчителювала), – згадувала 
Є. Хуторна, – і рушили всім нашим аматорським гуртком". За час 
репетицій і спектаклів ми так звикли до Заньковецької, що не могли з 
нею розлучитися... Ми, молодь, яка оточувала її, настільки захопи-
лися нею як артисткою і людиною, що, здавалося, якби вона сказала: 
"Ходімо на Північний полюс", – ми пішли б за нею без вагання" [55]. 

Актори театру 
М. Садовського: М. Горленко, 

Є. Хуторна (сидять), 
М. Дністрова, В. Василько 
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По-різному склалася сценічна доля цих акторів [56], але вони не 
пошкодували про свій вибір. Школа М. Заньковецької та М. Садов-
ського була своєрідним підґрунтям для їх подальшої мистецької 
праці. 

Театр М. Садовського, в трупі якого було багато ніжинців, дуже 
холодною, лютою, суворою зимою 1906–1907 рр. здійснив поїздку за 
маршрутом: Полтава–Миргород–Ромни–Ніжин–Житомир–Кам’янець-
Подільський–Могилів-Подільський. Зі своїми вихованцями гастро-
лювала і М. Заньковецька. В репертуарі були п’єси "Суєта", "Житей-
ське море", "Не так сталось, як бажалось", "Лісова квітка", 
"Безталанна", "Бурлака" та ін. 

10 вересня 1906 р. "Нежинская летопись" (№ 1) повідомляла, що 
у місті передбачаються гастролі М. Садовського і М. Заньковецької. І 
дійсно, взимку театр М. Садовського показав декілька вистав 
ніжинцям. 

 

 
 

Трупа першого стаціонарного театру М. Садовського 
 
 
О. Пулинець, який мав доступ до документів окружного музею в 

Ніжині, де зберігались і матеріали про М. Заньковецьку, писав: 
"Маємо дуже цікавий адрес М. К. від Ніжинської групи  
У. С.-Д. Г. П. та організації П. С.-Р. з 2 травня цього ж 1906 р., 
[адрес в розкішній обкладинці з трьохкольоровою (жовто-блакитно-
червоною) підкладкою. Маємо в музеї й окремо піднесені червону та 
жовто-блакитну стрічку] – цікаву тим, що вона є одним із рідкісних 
документів про реврух на Ніжинщині того часу, а також до деякої 
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міри свідчить про якісь зв’язки, що існували поміж М. К. і цим 
рухом" [57]. 

Ось цей текст адреса: 
"Від щирого серця дякуємо великій українській артистці за 

послугу, зроблену для нашого діла. І бажаємо, щоб її величний талант 
ще довго світив нашій бідній та безталанній Україні". 

Цей адрес наштовхує на думку про спілкування М. Занькове-
цької з революційною молоддю Ніжина. Існують перекази, що 
актриса віддала їм свій перстень, який подарував їй цар. Деякі спо-
гади свідчать і про те, що Марія Костянтинівна "була добре знайома з 
відомим на Ніжинщині есером – Василем Хвостом, селянином з 
с. В. Кошелівка, членом 2-ї Державної Думи. З початком реакції 
після революції 1905 року Марія Костянтинівна допомогла йому 
вступити касиром у тому театрі в Києві, де вона грала. Там Хвост і 
був, поки його не заарештували й направили до Сибіру" (із спогадів 
кошелівця М. Я. М.) [58]. 

У зв’язку з цим можна говорити про певні стосунки М. Занько-
вецької і з ніжинською "Просвітою" та її керівниками, зокрема з 
Олексієм Плющем, студентом Ніжинського історико-філологічного 
інституту, який був уже автором декількох романів і п’єс. 

Pнайомство з М. Заньковецькою, М. Садовським, театральне 
життя Ніжина, мабуть, якоюсь мірою наштовхнуло Олексія писати 
п’єси "Перед світанком", "Годі". Для письменника це був плідний, 
але складний період.  

Шкода, що життя 20-літнього Олексія Плюща трагічно обірва-
лося 12 червня 1907 р. Молодий письменник міг би активно проявити 
себе в театральному житті Ніжина. Марія Заньковецька завжди була 
уважна до талановитих молодих людей. 

У 1907 р. трупа М. Садовського приїхала у Київ. "Театр Това-
риства грамотності" (так називався театр М. Садовського) зупинився 
для постійного перебування у Троїцькому народному домі (нині це 
приміщення Театру оперети). 

Навесні 1907 р. після страшної зими та важких зимових гастро-
лей М. Заньковецька приїхала в Ніжин. Тут на неї чекала стара 
ненька, яку вона дуже любила.  

21–23 квітня 1907 р. у Ніжині в гостях у Марії Заньковецької на 
Великдень побували М. Садовський та Михайло Грушевський зі своєю 
дружиною. В своєму щоденнику вчений зробив запис: "На Великодню 
суботу вибралися ми до Ніжина. Разом їхали Дорошенки. Приїхали 
надвечір. Умістили мене гарно, я добре спав і приємно провів час. Дні 
були сонячні, гарячі. Ми повернулися другого дня. Неприємно було, 
що на один поїзд ми спізнилися, а другий спізнився, ми приїхали на 
ніч, Садовський страшно непокоївся, що не поспіємо на спектакль. 
Їхали назад ІІІ-ою класою, в дуже обкуренім вагоні" [59]. 
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До Києва зі Львова М. Грушевський приїхав, щоб взяти участь у 
з’їзді демократично-радикальної партії. Як свідчать щоденникові за-
писи, він виступав на ньому із декількох питань. 

Перебуваючи в Києві, М. Грушевський не міг не побачитися з 
Марією Костянтинівною, з якою він познайомився у Львові в березні 
1906 р., коли вона гастролювала разом із М. Садовським по Галіції. 
Записи академіка свідчать, що М. Заньковецька декілька разів бувала 
в їх сім’ї: "Перед обідом прийшла Заньковецька, а потім Садовський, 
Заньковецька просиділа аж до ночі, надійшов Франко ще; оповідала 
свої жалі на Тобілевичів – Карпенка й Саксаганського; проводжали 
ми її на трамвай; а Садовський пішов скорше на спектакль" [60]. 

Ця сторінка взаємин між відомим ученим і великою україн-
ською актрисою майже зовсім недосліджена. Серед паперів М. Занько-
вецької знаходяться і деякі документи (візитна картка М. С. Грушев-
ського, вітальні листи з ювілеєм від сестри, дочки, дружини вченого 
(1908, 1912, 1922 рр.). У листі Марії Сильвестрівни Грушевської, 
надісланого з Венеції від 21.IV–4.V.1908 р., повідомляється, що сім’я 
вченого повертається до Львова і Марію Костянтинівну запрошують 
поїхати разом в гори. "Отже, просимо ще раз Вас обох, Миколу Кар-
повича і Вас, дорога, приїздить, я думаю, що не пожалкуєте, бо наші 
гори дуже гарні... мабуть, з початком н. ст. августа прийдеться моєму 
у Чернігів на археологічний з’їзд, отже, можливо, що разом вертали б 
і було б дуже добре. Жду відповіді і цілую Вас сто разів. 

Ваша Мар. Грушевська. Чоловік посилає поклін" [61]. 
Спілкування М. Заньковецької з молоддю міста вилилося в орга-

нізацію аматорського гуртка, на якому почали працювати над першою 
виставою "Лісова квітка" за п’єсою Л. Яновської. Марія Костянти-
нівна виступила режисером. Вона відібрала для участі у спектаклі 
М. В. Качеровського, Юхима Скорохода, який мав гарний голос і 
добре співав, Галю Москвичову (Ніжинську), котра мала вже досвід 
роботи в театрі, бо грала з М. Заньковецькою ще з 1906 р., та ін. 

Вистави показували в Дворянському клубі. Їх було декілька. Вони 
мали великий успіх у глядачів міста. "Пригадую, після драматичних 
ролей раптом вже в поважному віці, – згадував І. О. Мар’яненко, – 
Марія Костянтинівна виконувала роль Зіньки, майже підлітка в п’єсі 
Яновської "Лісова квітка". Яка безпосередність, щирість, правдивість в 
поведінці і мові цієї дівчинки з лісу. Особливо інтонації – це була 
дійсно лісова квітка" [62]. 

Збереглася афіша 1911 р., яка сповіщала, що в суботу, 29 жовт-
ня, Ніжинським українським драматичним гуртком під орудою Марії 
Костянтинівни Заньковецької буде поставлена вистава "Безталанна" 
на користь бідних учнів ніжинської комерційної школи. В афіші 
також сказано, що М. К. Заньковецька є головним режисером. У 
виставі брали участь уже знайомі нам актори, а також аматори: 
А. З. Недоля (Іван, старий чоловік, москаль), Г. В. Ніжинська (Софія, 
його дочка), Л. В. Радецька (Ганна), І. Г. Байда (Гнат), М. П. Оста-
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пенко (Варка), Є. П. Зарицька (Параска), Є. П. Остапенко (1-ша дівчи-
на), П. В. Москвичова (2-uа дівчина), Ю. Г. Скороход (Омелько), 
М. М. Чернявський (Дем’ян), Г. Г. Карась (Степан), Є. Г. Гаєва (Явдо-
ха), Г. С. Чайко, М. Хоменко (старости). Розпорядниками вистави 
були М. В. Гомоляко та В. С. Манго. 

Вистава мала великий творчий успіх.  
У 1909–1916 рр. М. Заньковецька під-

тримувала тісні зв’язки зі студентською мо-
лоддю, керувала драматичним гуртком 
студентів Ніжинського історико-філологіч-
ного інституту. "Притягнули її до цієї роботи 
таким чином, – згадував активний учасник 
драматичного гуртка М. К. Волинський. – 
Якось в інституті влаштували вечірку. Вирі-
шили запросити на неї й Марію Костянти-
нівну. Послали до неї одного з студентів, 
українця родом, що цікавився українськими 
справами й добре розмовляв по-українсько-
му. На вечірку Марія Костянтинівна не при-
йшла, але знайомство з інститутським пред-
ставником, а потім через нього і з цілим 
гуртком, зав’язалося. Так поступово склався 
гурток молоді, куди входили вже не тільки 
студенти, а й сторонні аматори-артисти, спі-
ваки. Збираючись частенько в Марії Костян-
тинівни, молодь співала українських пісень, 
а потім виникла думка про організацію вистави... Їх було декілька, і 
всі вони користувалися величезним успіхом серед місцевої публіки". 

Восени 1911 р. на прохання аматорів містечка Кролевець (нині 
Сумщина), які створили ще в 1905 р. Драматичне товариство і мали 
своє приміщення для вистав, М. Заньковецька взяла участь у підго-
товленій ними виставі "Наймичка". Один вечір подарувала вона кро-
левчанам, зігравши Харитину. Панаса зіграв талановитий місцевий 
актор Іван Отрок. 

А 24 лютого 1912 р. М. Заньковецька дала згоду поставити п’єсу 
"Наймичка" в Ніжині. За собою вона залишила роль Харитини. На 
афішах було вказано, що вистава підготовлена Ніжинським україн-
ським гуртком за участю М. К. Заньковецької. Ролі виконували 
Діденко, Д. Р. Левченко, Г. В. Ніжинська, Г. М. Волков, М. В. Каче-
ровський, Н. Н. Крутько, Г. Г. Нестеренко, Ю. Г. Скороход, 
М. Д. Хоменко, С. П. Розанов та ін. Це були переважно аматори. На 
себе М. Заньковецька брала основний тягар, але добре розуміла, що 
без творчого ансамблю вистави не буде. Весь свій досвід вона намага-
лась передати своїм учням. У грі М. Заньковецької, згадував І. Мар’я-
ненко, "вражала її простота, щирість, безпосередність, правдивість і 
разом величезна глибина почуття при економії голосового звучання 

М. Заньковецька 
в ролі Харитини
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і пластичного виразу. Незважаючи на трагічну ситуацію в розвиткові 
образу, артистка внутрішньо ніби променіє якимсь сяйвом. Уся її роль 
наскрізь пройнята одним прагненням: знайти своє маленьке сирітське 
щастя серед чужих, черствих і байдужих людей. Таке трактування 
значною мірою рятувало роль від мелодраматичності, в яку легко 
впадали інші актриси. 

В діалозі я ловив себе на тому, що більше живу почуттям не 
своєї ролі, а ролі партнерші, особливо, коли вона якось по-дитячому 
зізнається, що любить Панаса. Тут було стільки переконливої і чистої 
віри в своє право на щастя!.." [63]. 

Знайдена М. Заньковецькою тональність у розкритті образу Ха-
ритини дала можливість показати трагічну долю сироти, яка теж, як і 
інші, хотіла мати своє щастя. 

У першій дії глядач бачить її пригніченою, знедоленою, бо 
кожний міг її образити, штовхнути, накричати, оскільки у неї немає 
батька-матері, а шинкар Борох і його дружина Рухля, у яких вона 
живе, тільки гримають на неї та ображають. Ось ми спостерігаємо, як 
ця дівчина-підліток передає хазяйці Рухлі курячі яйця, немов якусь 
дорогоцінність. У неї трусяться руки від нервового напруження, бо 
вона боїться, щоб бува не розбити їх. І далі бачимо її, як вона, "по-ди-
тячому зібравшись у клубочок", здригається під ударами шинкарки. 

М. Дрізен згадувала: "Важко забути сцену, коли шинкарка-
хазяйка женеться за бідною Харитиною, хоче побити її за розбитий 
посуд. Смертельний жах написаний на обличчі дівчини. Вона якось 
уся зщулилась у клубочок, ще хвилина – і вона впаде до ніг своєї 
мучительки" [64]. 

Скільки душевного болю в тих словах, які виголошує М. Занько-
вецька-Харитина, стримуючи ридання, в кінці дії: "Де ж мені в світі 
дітися?.. Господи! Пошли ти мені смерть... Бо як так жити, то краще 
отруїть себе, пропасти!.." І ці слова М. Заньковецька промовляє так, 
що глядач їх сприймає як стогін безнадії і смутку. 

Актриса була на сцені недовго, проте притягнула до себе увагу 
глядачів великою правдивістю гри. І, може, не стільки гри, скільки 
відтворюванням самого життя, насиченого прикростями й безпро-
світністю. Але людина, навіть у рабському стані, не може не мріяти 
про його зміну. І далі бачимо, як у Харитини з’являється надія, яка 
виникає несподівано і провокується лише одним маленьким, зовсім 
незначним словесним виразом. Наймит багатого хазяїна Цокуля Па-
нас привітно з нею вітається: "Здрастуй, Харитинко!" До неї ще ніхто 
так не звертався, і їй здалося, що хлопець полюбив її. Вона в підне-
сеному стані промовляє: "Він радий, що мене бачить: боже, яка ж я 
щаслива!" І, як свідчать глядачі того часу, обличчя у М. Заньковець-
кої-Харитини яснішало, в очах спалахувала надзвичайна радість – це 
радість взаємного кохання, – адже вона давно потай кохає Панаса 
[65]. Але Панас пригортає Марусю. "А я, дурна, зраділа, аж затру-
силась, думала – мене шукав!" Проте Харитина не втрачає надії. 
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Актриса дає глядачеві це відчути. Насамперед щирістю слів, які 
промовляє М. Заньковецька-Харитина: "Може, й він мене любить та 
соромиться... Скажу, їй-богу, скажу". І оця надія на щастя підштов-
хує її порушити сільські традиції, які забороняли дівчині першій 
освідчитися парубкові в коханні. 

І М. Заньковецька цей новий порив, це щире, безпосереднє 
почуття своєї героїні передає на підйомі. Глядач весь у напрузі, чекає 
цієї зустрічі героїв, хоче, щоб вона щасливо закінчилася, бо так 
хочеться всім, аби ця сирітка дійсно знайшла своє щастя в житті. 

Але доля пропонує їй лише важку роботу, яку вона виконує у 
шинкаря. Ось Харитина з’являється на сцені з відрами на коромислі. 
Цей вихід і стан героїні, розкритий М. Заньковецькою, запам’ятався 
багатьом глядачам. М. М. Синельніков згадував: "Її "Наймичка". – 
Тендітна, босонога дівчинка, з коромислом на маленьких плечах, з 
відрами, повними води. Тягар ноші згинає її мініатюрну фігурку – 
трохи не до землі. Похитуючись, вона перебігає вулицю. Цей німий 
вихід – сказав нам усе. 

"Наймичка". Трагедія дівчинки переживається так сильно, так 
яскраво, з таким жахом правди. Прекрасний талант артистки заволо-
дів нами. Ні найменшої фальші, ні переборщення, ні єдиного мелодра-
матичного моменту, все – жорстка правда. Вона увійшла в нашу 
душу. Немає "вистави". Перед нами – мистецтво" [66]. 

А ось другий епізод. Харитина несе до корчми в’язку соломи. 
Важко їй жити, але куди подітися сиротині. І майже немає надії на 
зміну своєї долі. І раптом багатий хазяїн Цокуль пропонує їй перейти 
до нього в господарство наймичкою. Вона ще не знає, що її колишній 
хазяїн Борох і новий – Цокуль торгуються, продають і купляють її. І 
Цокуль готовий дати великі гроші, щоб шинкар поступився Харити-
ною. Вона не знає і того, що у Цокуля були свої нечисті, підступні 
наміри. Але Харитині навіть не спадало на думку, що її чекало. Вона 
дивиться на свого нового хазяїна як на спасителя. І саме оця зміна в її 
житті, перехід у садибу Цокуля і наштовхують Харитину на інше 
сприйняття всього, що оточує її: "І Панас тут... Боже мій! Панас... 
Хоч бачитиму його щодня, і то буде з мене!.. Яке несподіване щастя!.. 
Та я не сирота, у мене й батько є?.. Одним один чоловік за все моє 
життя знайшовся, що забалакав до мене з такою ласкою, з такою 
прихильністю, що серце моє бідне розтопилось..." 

М. Заньковецька розкриває перед глядачем цей наповнений ду-
шевного щастя стан дівчини. І скільки ліризму, скільки чистоти і 
світлої надії в словах М. Заньковецької-Харитини, звернених до мате-
рі: "Може, за муки твої, мамо, мені Господь щастя посилає. Пора-
дуйся ж тепер зо мною, порадуйся! Поблагослови свою дитину на 
новому місці! Не вмру тепер в корчмі, як ти, безталанная, умерла..." 
Промовлялись ці слова із уст актриси, а перед глядачем виникав 
образ матері, яка вже не могла сприймати щастя дочки, бо зовсім 
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молодою, знівеченою життям, підірвавши своє здоров’я, пішла із 
цього світу. 

Із душі ллються слова радості і надії, світяться очі у героїні, а 
глядач уже знає, що мрії Харитини затьмарені безсовісними намірами 
Цокуля. Ця ситуація створює напругу в глядацькому залі, яка під-
тверджується розвитком подій у наступній дії. І хоча Цокуль одягнув 
Харитину у гарний одяг, дав їй ключі, доручив їй догляд за госпо-
дарством, глядач розуміє, що це тенета, павутина, в які втягує він її. 

У глядача сприйняття того, що відбувається на сцені, ніби 
роздвоюється. З одного боку, він бачить підступність дій Цокуля, про 
яку не знає Харитина, з іншого – довірливу поведінку дівчини, яка 
викликана зміною у її житті й ставленні до неї оточення. М. Занько-
вецька глибоко передає цей стан героїні, показує, як вона воскресає 
від того, що, нарешті, прийшло те щастя, про яке вона мріяла і яке 
дав їй "хрещений батько". Але швидко Харитина почала відчувати, 
що це щастя затьмарюється, бо коханка Цокуля наймичка Мелашка 
уже пустила плітки про те, що Харитина живе з хазяїном. У це 
повірив Панас і відштовхнув дівчину, яка зізнається йому в коханні. 

О. Суворін, який бачив цю п’єсу, так оцінював гру М. Занько-
вецької у цій сцені: "Наївність простої дівчини, щось миле, дитяче, я 
побачив тільки тепер. І як вона просто сказала Панасові, що кохає 
його, і як плакала вона, коли він грубо відштовхнув її! Це був дитя-
чий плач із схлипуванням, яке раз у раз приривалось під час розмови. 
Інакше, як по-дитячому, ця полохлива і наївна душа не могла плака-
ти, зворушливо-жалісно. Жодного фальшивого звуку, жодного жесту, 
які б суперечили цільно накресленому образу. Ось де справжній 
талант, ось де справжня акторська творчість..." [67]. 

Харитина втрачає те чисте кохання, в яке вона так вірила. 
Панас не повірив їй. І ось у цьому стані відчуття втрати чує вона: 
"Полюби мене, на злість йому! А я тебе люблю стократ більше, ніж 
Панас, я тебе буду шанувать..." Це слова Цокуля. Вони звучать в її 
вухах і тоді, коли вона залишається сама. Тремтить все її тіло, коли 
Цокуль доторкається до неї. Вона відчуває його підступність. Але вона 
мимоволі промовляє ті слова хазяїна, які залишились в її пам’яті: 
"На злість... і щаслива..." "І ось із самої глибини душі знайомою 
народною мелодією, якимсь віолончельним протяжним квилінням ри-
нули нарікання на Панаса, скарга на свою гірку долю. І, нарешті, під 
завісу проривається глибоке, приглушене ридання" [68]. В цьому 
риданні відчувається прощання з тим, у що так вірила в своїй уяві 
Харитина, на що сподівалась і чого не отримала. І вона звертається до 
тієї долі, яка раніш була їй так ненависна: "Вернись же до мене, моя 
пошарпана, знівечена доля, вернись і заспокой мою вимучену душу". 

У цьому стані вона втрачає дівочу тілесну чистоту. Цокуль 
домігся свого. Він заявляє, що втраченого вже не вернеш. "Що відбу-
лося далі на сцені, що створювала тут М. Заньковецька в образі 
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Харитини", – важко, навіть, уявити, бо "відбувалося справжнє чудо 
життєвої правди і творчої сили" [69]. 

"Зал наче завмер в єдиному почутті. Ноги холонули, по спині 
пробігав нервовий дрож. Так грати міг тільки великий талант" [70]. 

Заньковецька-Харитина з жахом і відчаєм повторює: "Минулого 
не вернеш..." Протягом великої сцени чути і муки, і гнів на себе й на 
весь світ, і якийсь розпачливий стогін, і безмежний жаль за тим, чого 
"не вернеш", – за втраченою радістю своєї дитячої чистоти... Нарешті 
в ній збуджується протест проти ґвалтівника. Вона випростується, 
голова її високо піднята, очі пашать вогнем, голос клекоче в грудях, з 
неймовірною силою вона жбурляє обвинувачення звідникові. І раптом 
зриває з себе намисто, дорогі дукачі, кидає їх катюзі-баламутові і 
прожогом, як несамовита вибігає з хати. Ми, актори, завмерли" [71]. 
Завмерли і глядачі, бо не чекали від тихої, забитої наймички такого 
протесту, а в ньому було все: і гнів, і образа, і гордість, і почуття того, 
що її не можна купити ні пишним вбранням, яке нагадує облуду, ні 
багатством, нічим, що йде від кривдника, який вкрав її чисті дитячі 
мрії, сподівання в хороших і добрих людей, в те, що і така, як вона, 
може бути щасливою. 

Ось тут М. Заньковецька своєю напруженою грою показує, що 
Харитина в цю коротку мить свого життя дорослішає. Вона зрозуміла, 
що далі поступатися не можна. І коли Мелашка за намовленням Цо-
куля говорить Панасу, що Харитина залишилася дівчиною і що 
Цокуль готовий за нього віддати її, і на це вже погоджується Панас, 
Харитина не може піти ще раз на зраду і чесно відповідає Панасу, що 
щиро його кохає, але вона вже не дівчина. Панасу не вистачає твер-
дості почуттів і розуміння невинності Харитини. Він відштовхує її. 

Остання сцена, коли Харитина перед тим, як самовільно піти з 
життя, звертається до образу своєї матері: "О, мамо, мамо! Чи бачиш 
ти, як я мучусь, чи чуєш ти, як стогне моя душа? Нащо ж ти мене 
породила, чом ти мене маленькою не втопила, а покинула поневіря-
тися між чужими людьми?.." – вражає такою трагічною правдою, 
емоційною напругою, чистотою почуттів, що не залишала байдужим 
нікого. М. Заньковецька уміла одним словом, одним жестом, внутріш-
ньою глибиною передати і велику скорботу, і смертельну тугу, і 
драматизм долі жінки, і віру її в майбутнє, в добро. За це актрису 
любили глядачі і платили їй своєю прихильністю та вдячністю.  

Виручені кошти за цю виставу, яку так щиро і тепло сприйняли 
глядачі, пішли на користь учнів ніжинської Грецької школи та 
незаможних студентів. У цей день молодь піднесла М. Заньковецькій 
адрес: 

"Горячо любимая Мария Константиновна! 
Чутким сердцем Вы всегда понимали молодежь, отзываясь на 

радости ее и горести, и сильнее бьются при Вашем дорогом имени 
юные сердца. 
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Нам же, нежинской молодежи, Вы особенно дороги и близки, и 
мы гордимся, что с особенным правом можем называть Вас "своею"… 
При Вашей чарующей игре, выражаясь словами нашего же великого 
нежинца-соученика, "стонут балконы и перила театров; все потряс-
лось сверху донизу, превратясь в одно чувство, в одного человека, все 
люди встретились, как братья, в одном душевном движении, и друж-
ным рукоплесканием гремит благодарный гимн…" Для истинных 
талантов не страшна грозная сила времени; они – вечно юны, они 
неизменно чаруют!! ... Ваше же золотое сердце, Вашу доброту и 
доступность, Вашу простоту в обращении и доброжелательность, – 
кому больше ценить, как не нежинской молодежи, для которой Вы 
много делали и делаете добра!" [72]. 

Збереглося фото, на якому М. К. Заньковецька поряд із членами 
українського драматичного гуртка Ніжинського історико-філологіч-
ного інституту: братами Петром та Миколою Волинськими, М. Карпе-
кіним, М. Гарецьким і М. Вишневським. Це були ті, з ким актриса 
часто спілкувалася. Брати Волинські згадували: 

"Попередні читки п’єс, розподіл ролей, обговорення, майбутніх 
постановок відбувалось найчастіше на квартирі Марії Костянтинівни, 
де ми часто бували і де звичайно відбувались самодіяльні концерти. 
Найбільше співали хором з "Десятків" Лисенка. Розучували їх тут же 
під керівництвом М. К. Заньковецької. Розучували й співали також 
соло, дуети, тріо. Найбільше це бували твори Глінки, Чайковського, 
Лисенка, Стеценка". 

Спілкування з М. Заньковецькою збагачувало молодь. Про це 
свідчать їх листи, адреси, які приходили чи вручались актрисі. В 
одній із них читаємо: "Счастлив тот, чья юность багата подобными 
впечатлениями!" 

Проживаючи в Ніжині, М. Заньковецька весь час виїжджала в 
різні міста: Харків, Москву, Новгород, знову Москву, ближче позна-
йомилася з акторами Малого і Художнього театрів. Вона багато 
гастролювала по Україні. Після виступів у різних містах у червні 
1913 р. актриса приїхала до Ніжина. "Повернулася із заробітків, – 
пише вона своїй подрузі Н. М. Лазурській, – і, можна сказати, – заро-
била, як Заблоцький на милі. Там обкрутили, там не доплатили – та з 
цим миритися можна, а те, що я на цих заробітках застудилася і 
розгвинтилася – це погано. А понад усе погано те, що й до призначе-
ного строку, тобто до 15 червня, не зможу приїхати. Бачиш, наш 
куточок став похмурим, і його треба лагодити так само, як і його 
власницю". 

На ремонт будиночка в Ніжині було витрачено усі гроші і на 
лікування уже не було за що їхати. 

У 1914 р. ніжинці готувалися відзначити 100-річчя від дня 
народження Т. Шевченка. Марія Костянтинівна запропонувала поста-
вити п’єсу "Назар Стодоля". Але царський уряд заборонив вшанову-
вати українського поета. Вистава так і не відбулася. 25 квітня 1914 р. 
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студенти все ж провели Шевченківський вечір, на якому прослухали 
доповідь, заспівали "Заповіт" та "Думи мої, думи мої", показали одну 
дію з п’єси "Назар Стодоля". 

 

 
 

М. Заньковецька зі студентами інституту 
 
 
29 листопада 1914 р. М. К. Заньковецька виступила в Ніжині у 

виставі "Суєта" в новій для неї ролі Тетяни Барильченко, яка вже 
більше підходила актрисі за віком. Якщо до цього часу ніжинці 
бачили її в п’єсі І. Карпенка-Карого в ролі Наталі, то тепер актриса 
грала літню жінку. Рецензент Н. Зоринь у статті "Театр и музыка" 
зазначав: "Счастливы нежинцы! Право счастливы! Хоть изредка могут 
они наслаждаться ярким, кипучим и многогранным талантом великой 
землячки своей, неувядаемой гордыни украинской земли. День ее 
выступления – культурный праздник нежинцев, и они с нетерпением 
ждут этого светлого дня" [73]. 

Збереглася афіша того часу, яка дає можливість пересвідчитися 
в тому, що М. Заньковецька не тільки грала у виставі, а й провела 
велику роботу з її підготовки [74].  

Рецензент з газети "Нежинская пчела" відзначав: "На сцені пані 
Заньковецька зовсім не така, яку ми знаємо і звикли її бачити. Тут 
вона ніби перероджується, перетворюється і вірно окреслюється, пред-
ставниця українського села з усіма її людськими слабкостями, думами 
і почуттями... Передача цього образу відзначається найглибшими і 
найвірнішими рисами, напрочуд влучно, навіть дрібниці не забуті, все 
ідеально точно, особливо був виконаний момент переживань Тетяни в 
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її тісному і незвичному вбранні, коли вона, щоб заспокоїти чоловіка, з 
непідробним гумором сказала: "Уже мені не завить", – слова, які 
потонули у вибусі сміху всього глядацького залу".  

Перехід М. К. Заньковецької до інших ролей, більш старшого 
віку розпочався ще в Одесі, коли там у 1915–1916 рр. гастролював 
театр "Товариства українських артистів за участю М. К. Занькове-
цької і П. К. Саксаганського під орудою І. О. Мар’яненка". 

"Протягом сезону 1915–1916 рр., – 
писав одеський літературно-гумористичний 
тижневик "Їжак", – М. К. Заньковецька ви-
ступила в ряді нових ролей в амплуа літніх 
і старих жінок, а ці ролі, в яких не було 
простору її могутньому темпераменту, її 
драматичному піднесенню, стали новим тор-
жеством її мистецтва. Сталося так, що, не 
знаходячи в них драматичного простору, 
артистка зосередила свою увагу на цілко-
витому перевтіленні себе в даний образ: 
вона нібито зрослася з даною особою, перей-
мала її життєве дихання, всю внутрішню 
суть, її "життєві турботи" (Гоголь), сприй-
мала той її життєвий "запал", який охоп-
лює серце і спрямовує волю. Ці нові літні 
ролі Заньковецької вражали незрівнянною 
майстерністю їх опрацювання, їх життєвою 
повнозвучністю і кінець кінцем їх драма-
тизмом" [75]. В цій же ролі М. Зань-
ковецька буде грати в Ніжині і пізніше, про 
що скажемо далі. 

М. К. Заньковецька дуже любила грати в "Наймичці". Тому, 
перебуваючи в Ніжині, вона знову повернулася до цієї п’єси І. Кар-
пенка-Карого. Але на цей раз вона виступила лише режисером. Роль 
Харитини вона доручила Галині Ніжинській, яка уже мала 
акторський досвід, бо грала в трупі М. Садовського разом із Марією 
Костянтинівною. К. Ф. Булигіна-Герасименко згадує: 

"Г. Ніжинська сповістила, що приїхала М. К. Заньковецька: 
буде у нас на репетиції. Я сильно хвилювалась. Ось коли я позна-
йомлюсь із знаменитою українською артисткою, яку я бачила у 
ранній молодості, яка змусила мене плакати над сумною долею Олени 
і Софії й ненавидіти глитая і злу свекруху Софії. Г. Ніжинська 
сказала, що Марія Костянтинівна буде режисерувати п’єсу. 

Ми репетирували. Моєго виходу ще не було. Раптом двері 
відчинилися і увійшла Марія Костянтинівна. Це була уже в літах 
дама, вся у чорному, з виразним, симпатичним обличчям. Особливо 
гарні були очі. Вона сіла в першому ряду і стала дивитись п’єсу. Я 
стояла за лаштунками ні жива ні мертва. Чую... Марія Костянтинівна 

Г. Ніжинська 
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робить зауваження відносно гри і дає вказівки, як грати. Тон у неї був 
незадоволений. Г. Ніжинська швидко йде за куліси (вона грала най-
мичку) і говорить мені, що Марія Костянтинівна незадоволена, гово-
рить, що п’єса іде в’яло. 

Мій вихід. Я боюсь виходити. Ноги у мене тремтять. Але вихо-
дити треба. Я на сцені. Граю. На сцені мене немає, є тільки Мелашка. 
Закінчила роль, іду за куліси. Підходить Скороход і говорить, що 
Марія Костянтинівна хоче зі мною познайомитись. Я підхожу до 
Марії Костянтинівни у великому збентеженні. Мені здавалося, що я 
грала дуже погано і про це скаже мені зараз Марія Костянтинівна. 
Але вона усміхається, подає мені руку і 
говорить, що вона задоволена мною, що у 
мене є талант, проте мені треба ще багато 
працювати над собою. Вказує мені на 
хороші моменти у грі і на недоліки..." 
[76]. 

У 1915–1916 рр. М. Заньковецька 
грала в "Товаристві українських артистів 
за участю М. К. Заньковецької і 
П. К. Саксаганського під орудою 
І. О. Мар’яненка" в Одесі (з січня до 
літа), в Києві (влітку) і знову в Одесі (з 
жовтня). 

Навесні 1916 р. Марія Костян-
тинівна повернулась у Ніжин. Збереглася 
програма, яка повідомляла, що у театрі 
Миколаївського саду "Товариство україн-
ських артистів за участю М. К. Занько-
вецької і О. К. Саксаганського" у неділю 
8 травня 1916 р. буде виставлена п’єса 
"За двома зайцями" М. П. Старицького. 
Марія Костянтинівна в цій виставі не 
брала участі, хоча у 1883 р. в Києві вона 
зіграла роль Проні Прокопівни. Але це 
була не її роль. П. Саксаганський писав: "Проню грала Заньковецька 
погано; вона не втілилась в цю дурноголову недоучку, форсила, і 
виходило, що Заньковецька сміється над якоюсь Пронею. Садовський 
Голохвастова не обдумав. П’єса успіху не мала" [77]. 

Очевидно, М. Заньковецька грала Проню і пізніше, але, як відмі-
чає Б. В. Романицький, "в ролі Проні Заньковецька наче трохи пере-
гравала, трохи ніби навіть комікувала, почувалося бажання надто вже 
гостро висміяти і засудити цей образ, і образ виходив якийсь мало 
переконливий" [78]. 

А тому цю роль вона передала Дарії Левченко, яку добре знала і 
разом з нею грала у виставі "Наймичка" ще у 1912 р. Вона бачила, 
що Дарія зможе зіграти цю роль. 

Афіша вистави "Наймичка" 
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Дарія Левченко народилася 1 квітня 1887 р. в сім’ї гречанки 
Ольги Гажієвої і українця Родіона Левченка. Після закінчення 
церковно-парафіяльної школи вона працювала телефоністкою і була 
залучена М. Заньковецькою до участі в аматорському театрі. Тут вона 
зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком Прокопом Сіриком, молодим 
робітником, який був родом з села Володькова Дівиця (нині Червоні 
Партизани), що недалеко від Ніжина. Його прізвище зустрічається на 
афішах вистав "Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" (1918), 
"Безталанна" (1919) та ін. 

Режисером вистави був 
П. К. Саксаганський. Він же зіграв і 
роль Голохвастова. Виконавцями 
інших ролей були Запорожець (Прокіп 
Свиридович Сірко), Г. Ніжинська (Яв-
доха Пилипівна), Гуляницька (Секлета 
Лимериха), Садовська (Галя), Бравина 
(Марта-торговка), Раїч (Устя) та ін. 
Диригентом у виставі виступив 
Є. Москвичов. 

На жаль, не розшукані інші афі-
ші програм вистав 1916 р., тому 
важко сказати, в яких спектаклях 
брала участь М. Заньковецька. 

"У 1916 році знову в Ніжин при-
їхала трупа Саксаганського, в якій 
була Марія Костянтинівна, – згаду-
вала К. Ф. Булига-Герасименко. – Я 
була на виставах і пішла відвідати її. 
Марія Костянтинівна мене впізнала, 
зустріла дуже привітно, згадала, як я 
грала Мелашку, і пожурила мене, що 
я не поїхала із Ніжина з якою-небудь 
трупою. Я їй сказала, що у мене троє 
дітей, жалко залишати. Я розповіла 
їй про своє невдале сімейне життя. 

"Я тебе, голубонько, заберу в 
свою трупу. У нас негарна героїня. Я 
тебе зроблю артисткою. Ти тала-
новита. Ми будемо ставити "Лиме-
рівну", ти розучи роль і будеш давати 
дебют у ролі Лимерівни", – говорила 

Марія Костянтинівна. 
Багато часу мені приділяла Марія Костянтинівна, і ми з нею 

розучили мою роль. Я грала так, як мені вдавалось грати, і не 
слухалась вже, що у мене не так виходить, як у неї" [79]. 

Програма вистави  
"За двома зайцями" 
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"Приходжу вечором до неї, – продовжувала згадувати К. Ф. Бу-
лигіна-Герасименко, – а у неї горить маленький нічник. Вона хвора і 
жаліється, що лежати нудно, а читати при цьому світлі не можна. 
Днів через два був день її народження. Який же подарунок піднести 
Марії Костянтинівні? У мене був гас. Я взяла літру гасу, завернула у 
білий папір, перев’язала стрічкою і понесла. Вітаю і даю подарунок. 
Вибачаюсь, що кращого немає. Марія Костянтинівна думала, що це 
одеколон. Понюхала, та як засміється. 

"Голубонько, це такий подарунок, що дай я тебе розцілую. 
Скільки я отримувала духів, а так не раділа, як зараз. Тепер це най-
кращі парфуми. Наллю лампу і буду читати". В місті тоді не було 
гасу. 

Я часто бесідувала з Марією Костянтинівною про свою любов до 
театру, ділилась з нею своїм горем, що за сімейними обставинами не 
можу стати справжньою актрисою. Вона переконувала мене залишити 
чоловіка, з яким я була нещаслива, дітей відвезти до матері і по-
святити своє життя мистецтву, яке повинно служити народу. Я жалі-
лася їй, що мені не так вдаються позитивні ролі, як негативні. Я 
краще зіграю Шкандибиху, ніж Лимерівну. 

"Ось Вас, Маріє Костянтинівно, глядачі люблять не тільки тому, 
що Ви граєте чудово, але і типи у Вас позитивні. Коли Ви грали 
Олену, Софію або Наймичку, то Вас так було жаль, а Варку, 
Мелашку, Цибулю, Глитая всі ненавиділи. А я якраз граю Варку, 
Мелашку чи Ганну (свекруху) із "Безталанної". Звичайно, Ви недо-
сяжні для мене, але мені теж хотілося б грати позитивні ролі, щоб 
глядачі мені співчували. Мені не хочеться грати старих і некрасивих, 
а мені вони більше удаються". 

Марія Костянтинівна стала переконувать мене, що необхідно 
грати ті ролі, які краще виходять, а не такі, щоб бути красивою і по-
добатись публіці. "Слід глядачам подобатися своєю грою, а не красою. 
Негативні типи треба так зіграти, щоб глядач їх зненавидів. Театр 
виховує людей. Все хороше в людині треба любити, а погане ненавиді-
ти і боротися з ним. Ось благородна мета театрального мистецтва". 

До цієї розмови я любила грати красивих, молодих і приваб-
ливих жінок, а від старих, некрасивих, поганих завжди відмовлялась, 
як і інші молоді актриси. Після подібних бесід я змінилась і грала 
всякі ролі" [80]. 

Постійне проживання М. Заньковецької у Ніжині, починаючи з 
1909 р., було насичене не тільки організацією театральних студій, 
підготовкою нових вистав, спілкуванням з творчою молоддю, але й 
особистим життям. Вона інтенсивно листувалася з М. Кропивни-
цьким, П. Саксаганським. Надходили листи і до неї. 

Хотілось би звернути увагу на непомітну листівку Олександра 
Олександровича Богомольця, відомого вченого-патофізіолога, майбут-
нього академіка, президента АН України, яку він надіслав до Ніжина 
25.ХІІ.1910 р.: "Нежин. Черниговской губернии. Ея Высокородию 
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Марии Константиновне Заньковецкой. Сучков переулок соб. дом. С 
Новым годом, дорогая Мария Константиновна, от всего сердца желаю 
Вам счастья, здоровья. Любящий Вас А. Богомолец" [81]. 

Слід зауважити, що М. Заньковецька і О. Богомолець знали один 
одного давно, ще по Ніжину. Як стверджує у своїх спогадах племінни-
ця актриси Г. Ф. Дядюша, початок дружби між родинами Адасов-
ських і Богомольців відноситься ще до початку ХІХ ст. "Олександр 
Михайлович, батько Олександра Олександровича, – пише Г. Ф. Дядю-
ша, – був у дружбі із Марією Костянтинівною, з її матір’ю, Марією 
Василівною. Її близько знав і Олександр Олександрович". "У дружніх 
стосунках М. К. була і з тітками вченого Єлізаветою та Марією, а його 
двоюрідна сестра Наталя Михайлівна Богомолець-Лазурська стала 
найближчою її подругою. О. О. Богомолець познайомив М. К. з своєю 
дружиною Ольгою Георгієвною" [82]. 

У Ніжині Богомольці мали садибу. Цей будинок зберігся до 
нашого часу. Тут у 1884–1904 рр. жив у родині матері майбутній 
учений. Саме тут і могла бувати Марія Костянтинівна, яка підтри-
мувала дружні стосунки з О. О. Богомольцем до кінця свого життя. 
На столі вченого в його робочому кабінеті стояла фотографія М. Зань-
ковецької, подарована актрисою вченому. Н. М. Богомолець-Лазур-
ська повідомляла М. Заньковецькій: "... На вокзал я приїхала і 
незабаром з’явився Сашко. Я йому передала карточку, а він дуже 
зрадів і морда була дуже задоволена, коли читав напис, а потім казав 
мені: "Дійсно у М. К. такі сумні очі – у неї, мабуть, дуже багато було 
тяжкого горя – і яка вона приємна – ця людина" [83]. 

У листопаді 1917 р. в Ніжині померла мати М. К. Заньковець-
кої – Марія Василівна [84]. Актриса була на гастролях у Полтаві, 
коли з Ніжина надійшла сумна телеграма про хворобу мами, їй було 
уже понад 80 років. Марія Костянтинівна дуже любила свою неньку, 
доглядала її. Як згадує Н. М. Лазурська, "Марія Костянтинівна була 
дуже приголомшена горем. Вона казала, що зі смертю матері відчула 
себе зовсім самотньою й нікому непотрібною... Під час неминучих 
клопотів, пов’язаних з хворобою і смертю матері, Марія Костянти-
нівна не береглася, і в день похорону, що відбувався в Ніжині, злягла 
сама у щонайжорстокішій гарячці. Лікарі визначили крупозне запа-
лення легень. Гірш за все було те, що у хворої з’явилася повна відраза 
до життя: вона відмовлялася приймати їжу і будь-яку медичну 
допомогу, зривала з голови лід, відкидала ліки. Родичі і друзі були у 
розпачі. Нарешті, лікарі вирішили запросити психіатра. Той визначив 
найсильнішу істерію, що робило становище хворої ще тяжчим. Надії 
на одужання було дуже, дуже мало". 

Саме в цей час, 30 листопада 1917 р., в Одесі актори, з якими 
М. Заньковецька створила трупу, вирішили відзначити її 35-річний 
ювілей сценічної діяльності. Це набуло широкого резонансу. Вирішено 
було відкрити в місті "Українське художнє товариство імені М. К. За-
ньковецької". Урочистості пройшли без артистки. Лише 15-го грудня 
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М. Заньковецька змогла відгукнутися листом до Н. М. Лазурської на 
цю подію: "Я ще лежу і не зовсім сприймаю чи відчуваю задоволення 
і тому не вмію належно висловити тобі вдячність за все те, що ви, 
друзі мої, робите для мене. Так, мої друзі, погано мені було настільки, 
що не знаю, як і вискочила. Від перевтоми – невростенія, потім 
застудилася на похороні мами і схопила крупозне запалення легень. 
Та яке! Як висловлюються лікарі, – важкий випадок. Я цілий місяць 
була недоумкувата, нічого не розуміла, нічого не усвідомлювала, 
навіть не впізнавала своєї кімнати. Ось кілька днів, як я почала 
розуміти, де я і хто зі мною, а тому не дивуйтеся, якщо в листі 
прочитаєте недоладне. Пише Аня, і вона, боячись мене роздратувати, 
пише так, як я кажу" [85]. 

Марія Костянтинівна змогла перемогти хворобу, хоча здоров’я її 
повністю уже не відновилося, бо було підірване величезною працею, 
спрямованою на розбудову українського театру, створенням на сцені 
напружених драматичних ролей, складністю сімейного життя. 

М. Заньковецька пережила всі політичні катаклізми. 
В цих складних умовах революції та громадянської війни про 

розвиток культури не могло бути й мови. Змінюється ситуація лише 
після встановлення радянської влади. Ф. Д. Проценко згадував: "З 
моменту закріплення в Ніжині радвлади (листопад 1919 р.) і весь час 
громадянської війни (початок 1922) місцеві мистецькі сили орга-
нізовуються в окремі групи, удержуються і закріпляються за відділом 
народної освіти з метою обслуговування масових компаній державного 
і громадського порядку. Утворюється народний хор, перетворений в 
академічний (50 чол.), симфонічний оркестр (25 чол.), колектив 
української трупи (30 чол.). Всі вони вступають в лави спілки Робми-
са, за планом і завданням народної освіти обслуговують різні ударні 
компанії в місті і по селах Ніжинщини, військові частини, конфе-
ренції і тилові частини 14 дивізій та станції Бобрик під час наступу 
поляків на Київ і т. д." [87]. 

Громадськість знала про те, що М. Заньковецька жила в Ніжині, 
а тому сюди надходили листи, телеграми, повідомлення про надання 
її імені різним організаціям. Так, із Козельця, де вона одного разу 
гостювала, повідомляли, що 6 серпня 1917 р. в місті засновано Літе-
ратурно-артистичне товариство ім. М. К. Заньковецької, яке ставить 
за мету розвиток і популяризацію українського мистецтва шляхом 
організації вистав, концертів, виставок, читання лекцій з історії укра-
їнської літератури тощо. "Називаючи Товариство Вашим іменням, – 
писали активісти з Козельця, – установці його хотіли виразити 
почуття глибокого поважання й любови до своєї землячки, як одного з 
найталановитіших діячів рідної умілості, якою погоржується не тіль-
ки Україна, але і ціла Росія. 

Згідно однодушно вираженому бажанню всіх членів Товариства, 
просимо Вас прийняти звання першого почесного члена нашого 
товариства". 
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Живучи в Ніжині, М. Заньковецька допомагала місцевим амато-
рам здійснити деякі постановки. 7 квітня 1918 р. була влаштована 
вистава "Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" М. Старицького. У 
ній були зайняті Є. С. Боровиченко (Вустя Шурай), Д. Р. Коханська 
(Маруся), П. Ф. Сірик (Грицько Шандура), Є. А. Тарновська (Дарина), 
Д. М. Милович (Хома), Ф. В. Суярко (Потап), П. В. Маркова (Галина 
Шеньова), Ф. А. Павленко (Дмитро), Р. І. Холопцева (Степанида). 
Керівником хору був Н. А. Садовський. Кошти пішли на користь 
дітей померлого активного учасника української театральної трупи 
Ніжина Юхима Гнатовича Скорохода (1890–1918). 

Ф. Д. Проценко в своїх спогадах вка-
зує, що Ю. Скороход у 1905 р. опинився в 
лавах революційного руху ніжинської 
молоді. Після революції 1905 р. активна 
група артистів ніжинського Нарбуду про-
довжувала театральну справу під орудою 
Ю. Скорохода, залучаючи в свої ряди нові 
таланти із робітничого середовища. Сам 
Ю. Скороход (Чоботар) уперше виявив свій 
драматичний хист теж у Нарбуді, викону-
ючи ролі коханців і залицяльників. Осо-
бливо колоритно запам’ятався він 
ніжинцям у ролі Андрія у "Запорожці за 
Дунаєм", у "Безталанній" зіграв Омелька, 
в "Суєті" – сільського вчителя Демида 
Короленка. М. Заньковецька цінувала його 
талант. 

У 1918 р. в Ніжині був організований 
народний театр "Українська трупа під ору-
дою М. К. Заньковецької". В цьому великій 
артистці допомагав Федір Данилович Про-
ценко (1866–1942), активний учасник 
музичного та театрального життя у Ніжині. 
Він мав гарні організаторські здібності, 
сильний голос. Ще у 80–90-х рр. він 

познайомився з Марією Костянтинівною, а також акторами труп 
М. Садовського, М. Старицького, М. Кропивницького, І. Тобілевича, 
які бували на гастролях у Ніжині. Ф. Проценко брав участь у "субо-
тах" М. Коцюбинського. Грав разом із М. Заньковецькою у виставах 
"Суєта", "Наталка Полтавка", "Тарас Бульба" та ін. "Вся його постать 
високого зросту чоловіка з великими вусами українця так і просилася 
на сцену, щоб грати без гриму чи то виборного Макогоненка, чи то 
Карася" [86]. 

Ю. Скороход у ролі Андрія  
в опері "Запорожець  
за Дунаєм" 
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Ф. Проценко багато сил віддав справі пропаганди українського 
мистецтва, національної культури, яка в той час заборонялася і 
переслідувалася самодержавством. У своїх спогадах він писав: "Огля-
даючись на минуле мого життя, мушу сказати, що з юнацьких років 
(початок 80-х) я захоплювався мистецькою справою, брав участь у 
аматорських виставах і концертах (з 1886 р.), був активним членом 
Ніжинського музично-драматичного товариства (з 1888 р.), а згодом 
став уповноваженим Всеросійського театрального товариства (1905–
1918 рр.), агентом Московського товариства драматургів і компози-
торів (1907–1918) та уповноваженим Всеукраїнського музичного 
товариства ім. Леонтовича (нині ВУТОРМ) (з 1927 р.) і таким чином 
мав офіційні стосунки і був у курсі різних театральних, музично-
співочих та літературних подій на Ніжинщині" [87]. 

У 1893 р. Ф. Д. Проценко заснував при 
Народному домі мішаний хор, вів вокальну 
студію, з якої вийшли потім відомі актори 
Г. Ніжинська, І. Росін, Ю. Милович, В. Ор-
лов, Ю. Скороход та ін. 

В 1905 р. Ф. Д. Проценко організував 
струнний і вокальний квартети. Репетиції 
проводили в помешканні керівника по Волос-
ному (нині Шкільному) провулку № 3. У 
Ф. Д. Проценка було чотири сини (Микола, 
Володимир, Андрій і Сергій) і кожен з них 
грав на якомусь інструменті, а також форте-
піано. "По суботах у Проценків влаштову-
валися домашні концерти, в яких брали 
участь до 25 учасників – музикантів і співа-
ків. Господар одягав вишивану сорочку під 
сюртук і співав у супроводі фортепіанного 
тріо "Коли розлучаються двоє" М. Лисенка, 
"Не искушай" М. Глінки [88]. У будинку 
Ф. Д. Проценка виконувалася "Ave Maria" 
Й. Баха. 

До складу струнного оркестру, крім 
Ф. Д. Проценка (альт), входили І. М. Княгинін (перша скрипка), 
М. Ф. Проценко, а згодом А. Ф. Проценко (друга скрипка) [89], 
С. В. Вільконський (віолончель) [90]. 

Ф. Д. Проценко брав активну участь у роботі Ніжинського 
музично-драматичного товариства, членом якого був з 1888 до 1916 р. 
Він входив і до його правління. 

2 листопада 1913 р. Ф. Проценко поставив спектакль "Женитьба 
Белугина" (за п’єсою О. Островського та М. Соловйова). Сам режисер-
постановник зіграв головну роль Гаврила Пантелеймоновича Бєлугіна, 
його дружину Настю Петрівну – Р. І. Сиркіна, дуже виразна актриса. 
У виставі "Орел" (за комедією Ф. Червінського) Ф. Проценко зіграв 

Ф. Проценко 
 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 395 

роль лікаря Ященка (березень 1913 р.). Грав він, мабуть, і в інших 
виставах, які готували члени Товариства, і, зокрема, у спектаклі 
"Мертвые души" (за поемою М. Гоголя), про який читаємо в анонсі на 
одній із програм 1913 р. 

 

 
 

Сім’я Ф. Проценка 
 
 
Слід додати, що Ф. Проценко проявив себе в цей час і як уповно-

важений ради Російського театрального товариства (1905–1918 рр.), а 
також як агент Товариства драматичних письменників та оперних 
композиторів (1907–1922 рр.). Інтенсивна аматорська діяльність 
Ф. Проценка проводилась і після Жовтневої революції 1917 р.  

1918 р. за рішенням Ніжинського ревкому в місті був органі-
зований народний театр із двома секціями. Ф. Д. Проценку запропо-
нували очолити українську секцію, російською керували П. Є. Петров 
та М. Є. Мізін. 

Ф. Д. Проценко запросив у трупу М. К. Заньковецьку. Марія 
Костянтинівна запропонувала йому викликати до цього театру в 
Ніжин із Полтави молодого талановитого актора Бориса Романи-
цького, який і став режисером, а також акторів Т. Садовську-Тимків-
ську, А. Ратмирова (Тимківського), А. Остерського, В. Сосницьку. 

З Борисом Романицьким Марія Костянтинівна познайомилася в 
Києві, коли він після закінчення Музично-драматичної школи М. Ли-
сенка в 1915 р. на запросини П. Саксаганського увійшов до групи 
"Товариство українських акторів під орудою І. Мар’яненка за участю 
М. Заньковецької та П. Саксаганського". 
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М. Заньковецька з ніжинськими акторами-аматорами після вистави 
 
 
Саме тут М. Заньковецька допомогла йому закріпитися, пізнати 

театральне життя. Б. Романицький згадував: одного разу у нього не 
виходила роль професора у виставі П. Куліша "Огнений змій", і Марія 
Костянтинівна почала читати з ним роль. "Вона читає, захоплюється, 
а я слухаю і почуваю, що сльози мені здавили горло і вже не вмію 
сказати, від чого більше сльози, чи від жалю до професора, ніжну 
муку якого так захоплююче виявила в читанні Заньковецька, чи від 
радості, що я відчув цього професора, бо дійсно я вже став почувати, 
що я його "схопив" [91]. 

Працюючи в трупі і виступаючи партнером М. Заньковецької, 
Б. Романицький зумів взяти в неї та інших корифеїв усе краще. 
Марія Костянтинівна неодноразово підкреслювала: "Не лише відчути 
роль, але й зрозуміти її, зробити її для себе близькою, знайти і 
зрозуміти найменші душевні злами, навіть нюанси, жити в уяві своїй 
всіма переживаннями свого персонажа, захопитися ним, полюбити 
його, побачити його своїм внутрішнім зором, – одне слово, вжитися в 
роль..." [92]. 

М. Заньковецька розповідала Н. М. Богомолець-Лазурській про 
свою роботу з Б. Романицьким: "Ось ми зараз сидимо і все робимо 
просто, розмовляємо натурально; і на сцені треба себе так тримати. А 
учні театральних шкіл навіть у житті розгублюють цю простоту, а на 
сцені замість жестів якісь візерунки викручують руками, туляться до 
стінок, натикаються на меблі. Коли я скажу Борі: "Садовський в цій 
ролі ніколи не зловживав жестом", Боря відповідає, що він не хоче 
копіювати Садовського. Але справа тут зовсім не в копіюванні, а в 
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чудовому взірцеві. Адже Садовський і Саксаганський – світові акто-
ри, – все в них просто, сильно, красиво, – голос, жест, вимова. А Боря 
був дуже здібний хлопець. От я й муштрувала його, навіть по руках 
била, щоб відучити від негарних жестів. Бувало і він плаче, і я плачу, 
а от ще побачите, який з нього актор вийде" [93]. 

Марія Заньковецька цінувала Б. Романицького, пишалася своїм 
учнем, називала його: "Ти ж моє дітище любиме й найбільш тала-
новите" [94], "Ти ж орлятко з мого гнізда" [95]. 

Борис Романицький не міг 
відмовити М. Заньковецькій, сво-
єму вчителеві й покровителю, і 
приїхав зі своїми партнерами до 
Ніжина. 

Подібну школу М. Занькове-
цької пройшла і Тетяна Садов-
ська-Тимківська, В. Сосницька, 
Дмитро Грудина та інші молоді 
актори. "Вона ж прекрасно вміла 
підтримувати бадьорість у своїх 
слабкодухих учнях" [96]. 

Ф. Д. Проценко зібрав міс-
цевих аматорів, організував хор, 
оркестр. Через деякий час була 
поставлена п’єса "Наталка Пол-
тавка", в якій взяла участь і 
М. Заньковецька, зігравши уже тут Терпилиху. Як свідчать сучас-
ники, М. Заньковецька захопила всіх своєю грою цієї ролі, бо увесь 
зал був "овіяний якимсь сумом і світився материнською любов’ю до 
дочки, ладної віддати своє щастя за теплий спокій для старої матері" 
[97]. Великим успіхом користувались також вистави "Гетьман Доро-
шенко", "Казка старого млина", "Молода кров", "Циганка Аза", 
"Запорожець за Дунаєм". У спектаклях брали участь аматори 
Ф. Д. Проценко, Д. Я. Грудина-Коваль та ін. [98]. 

До нас дійшли афіші того часу. Із однієї з них довідуємося, що 
1918 р., 11 червня, в понеділок, в Шевченківському саду, в примі-
щенні місцевого народного театру, Українська трупа під керівництвом 
Марії Костянтинівни Заньковецької буде показувати виставу "Суєта" 
(комедія І. Карпенка-Карого). Роль Тетяни зіграла Марія Костян-
тинівна. Разом з нею у виставі були зайняті Ф. Проценко (Макар 
Барильченко), А. Ратміров (Михайло), А. Бородавка (Карпо, а також 
Акіла Акілович), Б. Романицький (Іван, а також генерал Сорока-
тисячников), Андрієвський (Петро), Т. Садовська (Василина), Д. Гру-
дина (Демид Короленко), Є. Тарнавська (Явдоха), Ухо (Сергій Гупа-
ленко), Ф. Суярко (Гупаленко, унтер-офіцер), Сосницький (Терешко 
Сурма), Лесючевська (Наташа), К. Булигіна (Аделаїда), Аксьонова 
(Дарина), Сладковський (Ваня). Постановку здійснив Б. В. Рома-
ницький. 

Б. Романицький, О. Корольчук (вгорі), 
Ф. Левицький, В. Яременко. 1927 
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Раніше в цій п’єсі, як ми 
вказували вище, М. К. Занькове-
цька грала роль Наташі, дружини 
Михайла – вчителя гімназії. 
Тепер ніжинці її побачили в ролі 
Тетяни, матері Михайла, простої 
селянки. В. С. Василько, який 
бачив Марію Костянтинівну в цій 
ролі, згадував: "Перше враження 
– образ світиться материнською 
любов’ю. Це глибоко типове 
втілення всього, що ми вкладаємо 
в слово "мати". Це українська, 
селянська мати. Проста, тиха, 
тепла, ласкава селянка. Друге, що 
спадало на думку, коли 
порівнювати Марію 
Костянтинівну з іншими виконав-
цями цієї ролі, – глибина образу. 
У виконанні М. Заньковецької об-
раз Тетяни набирав великої 
поетичності, чого зовсім не було у 
попередніх виконавиць... 

У п’єсі "Суєта" ми зустріча-
ємося з Тетяною в день великої 
радості – приїжджають її сини. 
Тетяна щаслива, вона вся сві-
титься цією радістю, і тому ніщо 
не може засмутити її, навіть 
зіпсовані Василиною печериці. 
Усіх вона любить великим 
материнським серцем, але Марія 
Костянтинівна відтіняє, що до 
Карпа, Василини, Явдохи, Івана 
вона звикла, вони тут, з нею, а от 
приїхали вчені сини Михайло і 
Петро – і вона трохи ніяково себе 
почуває, ніби "квочка, що вивела 
каченят". Багато дечого вона вже 
не розуміє. Її фраза "все не так, 
як у людей" у Марії Костянти-
нівни набирала якогось болісного 
звучання, але перспектива мати 
онуків примиряла Тетяну з усіма 
новими порядками в майбутній 
панській родині Михайла. 

Афіша вистави 
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Початок третьої дії звучав драматично. Сцена приїзду Петра з пиш-
ною дружиною ще більш вражала Тетяну, і вона якось в’янула на 
очах. 

Сцена четвертої дії у виконанні Заньковецької була зразком 
акторської досконалості. Тетяна у місті. Одягнена по-святковому, у 
плахті. Вона зачарована приміщенням, до всіх привітна, але не все 
розуміє, що тут діється, все якось не так, як вона собі уявляла. Усі 
якісь чужі, далекі. Нарешті знайомство з Наташею. "Невістка-ца-
риця". Тетяна радісно приголомшена, що у Михайла така красуня 
дружина. Вона зразу підпадає під вплив її чарівності. Мати на все 
згодна, аби дітям було приємно. Вихід Тетяни-Заньковецької у сукні 
старої пані, зашнурованої у корсет, – це класичний зразок трагіко-
медії. Безпомічні, здивовані, благальні очі, які ніби завмерли у 
великому здивованні, що таке можливе на світі. Корсет усе змінив: 
постать Тетяни стала рівною, навіть трохи відкинутою назад, що 
надало їй суто комічного вигляду. Різко змінилася хода: руки роз-
ставлені, ніби шукають опори, ноги ступають нетвердо, немов на 
льоду. Здавлена корсетом діафрагма різко змінила дихання старої 
селянки, мова її стала якоюсь глухою, уривчастою, штучною. Не 
дивно, що й власний чоловік не впізнав її з першого погляду. 

Перед глядачем – справжня мучениця. Одне завдання у Тетяни – 
витерпіти оці муки, оці страждання для дітей, бо так же просила 
невістка! Одначе вона чим далі, тим гірше себе почуває, і Занько-
вецька чудово передає це. Голова у Тетяни крутиться, бо жінці не 
вистачає повітря. Після довгих мук вона не витримує, переляк нарос-
тає і нарешті – її знамените "Умираю!" В усій цій ніби водевільній 
сцені Марія Костянтинівна не допускала жодного комікування, була 
щира до кінця. 

Коли Тетяна поверталась на сцену знову у своєму селянському 
вбранні, вона ставала якоюсь маленькою-маленькою, ніби винна у 
чомусь. Почуття сорому і за себе, і за людей гнітить стару. Вона зараз 
безпомічна в цьому оточенні, вона билинка в полі, вона тріска на 
житейському морі. 

Фінал ролі мінорний – ставало жалько цих двох хороших ста-
рих" [99]. 

М. Заньковецька завжди дивувала ніжинців новими ролями і 
майстерністю їх трактування. Збагачувались її майстерністю і ті, хто 
знаходився з нею поруч. Вона їх вчила не тільки як режисер, але і їх 
товариш по сцені, який мав більший досвід, знав краще життя. Її 
виконання ролі – це був сценічний приклад, особлива школа майстер-
ності, яка вчила творити життя на сцені. 

Ніжинська трупа показала не тільки виставу "Суєта", а й "Ци-
ганку Азу" (14 червня), "Запорожець за Дунаєм" (неділя, 17 червня). 
На жаль, афіші не збереглися, і ми не знаємо, яка участь у них 
М. Заньковецької.  
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З М. Заньковецькою Тетяна Федорівна Садовська-Тимківська 
(30.XII.1888(11.І.1889), Чернігів – 28.ІІІ.1991, Київ) познайомилась і 
працювала, коли влилася в "Товариство українських артистів під 
орудою І. Мар’яненка за участю М. Заньковецької та П. Саксаган-
ського" у 1915–1916 рр., а потім у 1919–1922 рр. разом виступали в 
Народному театрі у Києві. З 1929 р. актриса перебувала у Другому 
державному українському театрі під керівництвом ніжинця А. Рат-
мирова. 

Добре були зустрінуті глядачами створені нею образи – Проня 
("За двома зайцями"), Маруся ("Маруся Богуславка") та ін. 

Серед виконавців чимало й інших знайомих акторів та аматорів. 
Дмитра Грудину Марія Заньковецька помітила по сусідству на Мига-
лівці ще десятирічним хлопчиком і привела на сцену. А за ним прий-
шла і його сестра Женя, яка співала, немовби соловейко. Так посту-
пово збільшувалась кількість "пташенят" із славного гніздечка 
М. Заньковецької. 

П. К. Саксаганський писав до актриси 
листи у Ніжин і переконував її, що настав 
час зайнятися створенням нового Державного 
українського театру у Києві. Ця ідея 
зацікавила Марію Костянтинівну, і вона 
2 липня 1919 р. поїхала до Києва. У Ніжині 
було неспокійно. Місто захоплювали то 
денікінці, то німці, то білі, то червоні, влада 
переходила до рук різних воюючих армій, 
угрупувань. Здоров’я погіршувалося, і вона 
зібралася їхати в Київ, а потім Одесу. 

Разом із М. К. Заньковецькою з Ніжина 
поїхали актори Б. Романицький, Т. Садов-
ська, А. Ратмиров (у 20-х рр. він був 
керівником Другого держукртеатру) та ін. 
Поїхав і Д. Грудина. У липні 1919 р. вона 
писала до Лазурських в Одесу про своє жит-
тя: "Милі, дорогі й рідні мої душі Володимир 
Федорович і Тасик! Ні, що не кажіть, а 
фатум, чи не знаю що, переслідує мене. Мало 
не п’ять років я збираюся полікуватися на 
Лимані і все не вдається. 

Так уже я налагодилася добре, мріяла, як житимемо з тобою, 
мій Тасик, поговоримо про все, як би ти пожаліла, приголубила мене 
самітну і ось тобі! Я зібралася було ще 1-го червня, раптом серце 
застрибало, затанцювало, підскочила температура і ... лікар сказав: 
"Я вас не відпущу, поки не буде нормальна температура", а темпе-
ратура не слухається, серце не заспокоюється, тому що я злюсь і 
хвилююсь, що не можна мені їхати. Так прокрутилася в Ніжині цілий 
місяць. Нарешті другого липня виїжджаю з Ніжина. Заїжджаю в 

Д. Грудина 
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Київ добути квитки до Одеси і ... знову нездужаю, і знову лікарі. 
Вони повідомили мене, що до Одеси мені їхати не можна, – там жарко 
і для мого серця не корисно, ванни приймати також не можна. 
Сердилась, плакала, лаяла все на світі, а все ж довелося скоритися... 
І ось я служу, не скажу, щоб почувала себе добре, а чому?! Певно 
навіть, і після страшної хвороби я ходжу ногами, а не головою!..  

Живу у Володі Карнаухова, у квартирі покійної Ліди... Я 
забрала своїх до себе і живемо ми всі комуною, Боря [Романицький –
Г. С.] зі своїм братом, Митя, Таня Садовські з чоловіком і Третяков 
[Третяків-Сосницький Олександр – Г. С.]. Ходимо разом на репетицію, 
на спектаклі, стомлюємося пекельно, бо чотири кінці на день станов-
лять 8 верст... Багато є фантазій, ще багато б написала, та руки 
болять, а тому обнімаю і цілую міцно, міцно, як люблю! Усіх, усіх і 
вас і дітей люблю" [100]. 

З 1919 до 1921 р. М. Заньковецька була артисткою Державного 
народного українського театру в Києві, який з 1922 р. носить її ім’я. 
В цей час вона створила прекрасні образи Терпилихи в "Наталці 
Полтавці" та Есфір у трагедії німецького драматурга К. Гуцкова 
"Уріель Акоста". Есфір – це для актриси був новий образ, в новому 
матеріалі, і вона зуміла глибоко передати трагічну долю героїні. 

25 липня (у неділю) 1920 р. інструкторський відділ Всеукраїн-
ської профспілки працівників мистецтва влаштував День українського 
актора. Увесь чистий прибуток пішов на культурно-організаційні 
справи та на поповнення фонду ім. М. К. Заньковецької. Марія 
Костянтинівна взяла участь у виставі "Наталка Полтавка", а Д. Гру-
дина – в "Невольнику". На жаль, молодий актор не зміг тоді повністю 
присвятити себе театру. Його як колишнього члена Центральної ради 
Надзвичайна комісія запідозрила в участі залізнично-шляхового по-
встання петлюрівського комітету, хоча він із 1920 р. був уже членом 
Української комуністичної партії. І Дмитро Грудина знову повернувся 
у рідне місто, де 1922 р. створив і очолив у Ніжині Державну драма-
тичну студію імені М. Заньковецької, яка повинна була готувати 
кадри для "зразкового драматичного театру". 

Театральне життя у Ніжині активізувалося, про що свідчать нові 
вистави, підготовлені Д. Грудиною та О. Олександровим. 

Хотілося би декілька слів тут сказати про видатну камерну 
співачку Марію Феофанівну Шекун-Коломійченко (1892–1938), яка 
після гастролей по Україні приїхала до своїх батьків у Ніжин разом із 
чоловіком Федором Коломійченком. Познайомилися вони в селі Про-
хори Ніжинського повіту, де Марія Шекун, дочка військового лікаря 
Феофана Шекуна, гостювала у родичів, приїхавши до Ніжина у серпні 
1911 р. з Єлисаветграда. Перше знайомство переросло в дружбу, а 
потім і кохання. Через рік Марія Шекун, яка мала дивний голос – 
лірико-драматичне сопрано, стала студенткою Московської консер-
ваторії. А Федір Коломійченко вже навчався у Московському комер-
ційному інституті. У 1915 р. вони побралися. 
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Федір Коломійченко був знайомий із М. Заньковецькою, про що 
свідчить його новорічна листівка в Ніжин 1913 р., у якій він вітає 
"Ея Високоблагородію Марию Константиновну Заньковецкую" з 
1914 р. і бажає, "щоб у цьому році ми знов зустрілись у Москві. 
Будьте здоровенькі. З великою до Вас повагою Федір Коломійченко. 
P. S. Привіт Марусі по Ніжину" [101]. 

Ця листівка свідчить про зустрічі студента Ф. Коломійченка в 
Москві з М. Заньковецькою під час її гастролей. Українці в Москві 
групувалися в музично-драматичному товаристві "Кобзар". Тут бувала 
і М. Заньковецька, яку палкими промовами вітав Симон Петлюра. 
Тут могла бути і М. Шекун. 

Приписка в листівці "Привіт Марусі 
по Ніжину" теж наштовхує на роздуми: 
Хто ця Марія? Може бути і Марія Шекун, 
яка приїхала в Ніжин на зимові каніку-
ли. Але як би там не було, долі двох 
артисток – великої і знаної і молодої і 
талановитої перетинаються на ніжинській 
землі. Після гастролей у Харкові 1921 р. 
газета "Комуніст" писала: "Українська 
драма мала Марію Заньковецьку, і вона 
створила цю драму... Тепер ми маємо 
Марію Шекун, і сміливо можемо сказати, 
що українська опера, українська музика 
буде створена цією артисткою". 

Цю високу оцінку М. Шекун-Коло-
мійченко здобула завдяки своєму пре-
красному голосу і великій працездатності. 
Вона присвятила себе пропаганді україн-
ської пісні й української музики. Разом зі 
своїм чоловіком 1919 р. здійснила поїздки 
по Галіції, а потім Італії. Федір Коломій-
ченко перед виступом Марії Феофанівни 

говорив вступне слово про українську музику, про вітчизняних компо-
зиторів М. Лисенка, Д. Січинського, П. Синицю, О. Нижанківського, 
Л. Ревуцького, К. Стеценка, Я. Степового. І це підтверджувалося 
чудовим співом артистки. 

У 1920 р. через Польщу й Галичину подружжя повернулося до 
Києва. Але складні події того часу змусили їх залишити Київ і 
поїхати в інші міста: Харків, Одесу, Херсон, Житомир. 

У серпні 1922 р. Марія Шекун-Коломійченко дала три концерти 
у Ніжинському театрі, один – у школі села Прохори, рідному селі 
Федора Коломійченка, а також у театрі на станції Крути [102]. Висту-
пила вона і в концерті, організованому Державною драматичною 
студією ім. М. К. Заньковецької, про який ми згадували вище. 

Після гастролей, які проходили в різних містах України і які 
високо оцінювалися слухачами й музичною критикою, бо це була 

М. Шекун-Коломійченко 
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"співачка великого масштабу, дуже музикальна, емоційна, з доброю 
дикцією, її голос ... лірико-драматичне сопрано красивого тембру 
великого діапазону з вільними верхніми нотами (до, до-дієз) і 
соковитими у нижньому регістрі" (Михайло Казневський) [103], 
поверталася до Ніжина, бо у батьків залишала свого сина Юрка, і 
кожного разу вона давала концерти (березень 1924, лютий 1925 р.). 

Виступала співачка в Москві, Ленінграді, Білорусії, Грузії, Узбе-
кистані... І скрізь вона була полпредом української музики, хоча в її 
репертуарі були і твори світової класики. "Заслуга М. Шекун-Коло-
мійченко, – писала "Правда", – що вона знайомить нас з кращими 
творами чисто української музики". 

У 1929 р. заарештували і засудили у "Справі СВУ" Федора 
Коломійченка (який супроводжував дружину й виступав перед її 
концертами під прізвищем Хведір Жук). У зв’язку з погіршенням 
стану здоров’я Марія Шекун-Коломійченко переїхала у Феодосію, 
куди ж із Ніжина перебралися її батьки з сім’єю молодшої сестри. А 
23 вересня 1937 р. співачку заарештували, звинуватили в шпигун-
ській діяльності і 3 березня 1938 р. розстріляли. Так загинула видат-
на українська актриса. "Минули десятиріччя, – згадував М. Казн-
евський, – а я з якимсь особливим болем думаю, що талановита 
українська співачка Марія Феофанівна Шекун-Коломійченко як 
яскрава комета промайнула на музичному небосхилі... і згасла. А 
шкода! Дуже шкода!" [104]. 

 

 
 

Шекун-Коломійченко з чоловіком (поряд) 
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Як свідчать ніжинські афіші 20-х рр., серед акторів-аматорів 
зустрічається прізвище Шекун (виконавець ролі полковника Яненка в 
трагедії "Гетьман Дорошенко") [105] та Г. Шекун, викладач ритмо-
гімнастики та танців Державної драматичної студії ім. М. К. Занько-
вецької [106] і учасниця концерту [107]. Можливо, це батько та сестра 
Галина Марії Шекун-Коломійченко. Але це питання вимагає ще 
додаткового дослідження. Проте можна з упевненістю стверджувати, 
що співачка була добре знайома з багатьма ніжинцями, учасниками 
культурного життя в місті Раїсою Холопцевою, Дмитром Грудиною, 
Олександром Олександровим, Михайлом Глєбовим та ін. 

У 1922 р. Україна урочисто відзначила 40-річчя сценічної діяль-
ності М. К. Заньковецької. Їй першій в Україні було присвоєно ім’я 
Народної артистки республіки. 

До Києва прибула і делегація з Ніжина у складі Ф. Д. Проценка, 
Т. А. Агре та двох дівчат із села Заньки. 

"Дівчата привезли любій ювілярці гостинця: коровай і червоні 
яблука на двох підносах, покритих рушниками, – згадував Ф. Д. Про-
ценко, – а ми, ніжинці, – срібний столовий і кавовий набори. Побачи-
вши земляків, Марія Костянтинівна схвилювалася до сліз, і це, 
дійсно, був момент зворушливий, публіка відповідала на це бурхливи-
ми і довгими оплесками, оркестр-тушем". Славній землячці ніжинці 
вручили і адрес такого змісту: 

"Вельмишановна землячко 
Маріє Костянтинівно! 
Ніжинська політосвіта, високо ставлячи Ваші заслуги на ниві 

українського театрального мистецтва протягом сорока літ і розгля-
даючи цей період розвитку українського театру, свідчить той 
неодмінний факт, що Ваш сценічний геній був причиною того надзви-
чайного піднесення нашого театру, якого він досягнув у наші часи, і 
цим Ви стали на захист українського народного театру з його 
творчістю та поезією. 

У плеяді корифеїв української сцени Ваш талант сяяв таким 
яскравим сяйвом і так зі сцени освітлював глядачам правду і кривду 
життя, що захоплював їх до найвищого екстазу, а ті утиски і 
пригнічення українського театру, культури й письменства, які чини-
лися царським режимом, блякли в промінні Вашого генія. 

Нелегко було Вам добувати дозвіл царської влади показати 
дійсне українське театральне мистецтво в такому центрі, як Петер-
бург. І тоді передова критика і корифеї критики і літератури схилили 
голови перед Вашим генієм і визнали в пресі, що Ваш талант сяє 
яскравіше, ніж талант всесвітньої Сари Бернар і Дузе. 

Промені Вашого сценічного генія освітлювали не тільки Україну 
і Росію, але й закордонні країни. Коли старий режим накладав 
ланцюги на існування української мови і культури, Ви своїм талантом 
зі сцени підвищували культурний рівень трудового і селянського 
громадянства, а в часи пролетарської революції і зміцнення Радян-
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ської влади, коли інші культурні сили покидали територію Радян-
ської республіки, Ви не тільки не покинули своєї праці, але й до 
цього часу проводите її. 

Тепер настав час, що цей тернистий шлях, на якому Вам дове-
лось працювати все життя, розцвітає рожево-барвистими квітами на 
радість і щастя українського люду, що 
стоїть на шляху визволення від напасни-
ків української культури, яка в недале-
кому майбутньому займе рівне і пошанне 
місце серед культур усього світу. 

У день ювілею сорокалітньої невси-
пущої Вашої праці на піднесення україн-
ського театру вас громадянство України і 
Росії, яке було захоплене Вашим чарівним 
талантом, схиляється перед Вами і вша-
новує Вас у це свято. Ми, ніжинці, – Ваші 
земляки, що часто захоплювались Вашою 
грою у Ніжині до краю екстазу, і в сей 
урочистий день приєднуємось до вшану-
вання і щиро бажаємо Вам здоров’я і сил 
на довгі роки для продовження культурної 
праці на славу українського театру і на 
користь народу. 

Слава славетному корифею україн-
ського театру Марії Костянтинівні Занько-
вецькій" [108]. 

Було привітання і від селян села 
Заньки: 

"Вітаємо Тебе, наша славо, наша гордість, вітаємо й дякуємо 
Тобі за те, що Ти не передражнювала нас, не виявляла нас смішними 
та дурними, а показувала всьому світові, що ми такі ж, як і всі люди.  

Прийми ж за це нашу подяку і бажання, щоб Ти ще жила довгі, 
довгі роки". 

Уряд України прийняв постанову: 
"На ознаменування сорокарічної сценічної діяльності Марії 

Костянтинівни Заньковецької та її заслуг перед Українським театром, 
Рада Народних Комісарів ухвалила: 

Надати Марії Костянтинівні Заньковецькій звання Народної 
артистки республіки. 

Театр кол. Троїцький Народний Дім у Києві іменувати надалі 
"Театр імені М. К. Заньковецької". 

Визнати за М. К. Заньковецькою право на підвищену довічну 
пенсію і запропонувати НК Соцзабезу і Наркомпросові встановити 
розмір такої". 

15 грудня 1922 р. М. К. Заньковецька останній раз виступила на 
сцені. Без гіркоти і болю не можна читати її лист "До адміністрації 

М. Заньковецька в ролі Зіньки 
на ювілейному вечорі
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державного народного театру", в якому вона дякує старому і новому 
колективам за спільну працю й підтримку і за добре до неї ставлення, 
але, "на превеликий жаль, моя старість, – пише М. К. Заньковецька, – 
вічні хвороби, які так мене покохали в останній час, а головне весна і 
її нерозлучні спільники вогкість і болото, віддалення мого помеш-
кання від театру, – все це примушує мене одмовитись з подякою від 
запропонованої честі бути в складі нової трупи. Нема в мене бувших 
енергії, сили і працездатності, а примушувати моїх colleg по амплуа 
грати крім своєї і мою чергу в виставах, зловживати їх терпінням і 
ласкою, – лічу надалі недопустимим і нахожу потрібним врешті 
покласти кінця. 

Дякуючи ще раз від щирого серця всім і за все, шлю своє 
останнє: 

Простіть і прощайте! 
М. Заньковецька  
1.ІІІ.1922 р., м. Київ" [109]. 
Щоправда, в 1923 р. вона ще знялася в фільмі "Остап Бандура" 

(реж. В. Р. Гардін), створивши образ матері, і після цього вже не 
брала участі ні в театрі, ні в кіно. Жила в родині своєї племінниці 
Н. О. Адасовської-Волик, тяжко хворіла, але цікавилася театральним 
життям. 

 
 

 
 

Кадр із фільму "Остап Бандура": 
М. Заньковецька (зліва) у ролі матері 

 
 
У червні 1923 р. трупа Українського народного театру 

ім. М. К. Заньковецької на чолі з його керівниками О. Корольчуком і 
Б. Романицьким, яка чотири місяці гастролювала в Чернігові, відвіда-
ла місто Ніжин, батьківщину актриси, ім’я якої носив театр. Та й 
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Борис Романицький зовсім ще недавно тут виступав разом з Марією 
Костянтинівною, і йому хотілося пересвідчитися, продемонструвати 
перемогу: театр М. Заньковецької, про який так мріяла актриса, – 
створено. У ці дні Марії Костянтинівни не було в місті, вона знахо-
дилася ще в Києві. 

Заньківчани показали ніжинцям п’єси "Анатема" Л. Андрєєва, 
"Чорна пантера" В. Винниченка, "Кін, або Геній і безпутство", 
"Хамка" Константинова. Відбувся бенефіс актора і постановника 
В. Н. Беляєва в п’єсі "Підступність і любов". Серед акторів театру, на 
жаль, не було М. Заньковецької. 

Керівники театру робили все, щоб створити новий репертуар, а 
для нього набирали і молодих акторів. Якщо, за словами Б. Романи-
цького, режисера й актора театру, "попередній київський етап був 
найбезбарвніший і ідеологічно досить туманний", то в Чернігові 
"театр, відчувши в собі перемогу молодих сил", почав "переживати, 
так би мовити, внутрішню революцію" [110]. Ніжинський репертуар 
заньківчан свідчив про його пошуки в нових умовах функціонування 
театру.  

"1924 р., поклавши всі сили на розквіт і піднесення україн-
ського театру до рівня європейського, – згадував Ф. Д. Проценко, – 
знесилена, хвора Марія Костянтинівна переїхала до Ніжина і жила 
тут до 1926 року" [111]. 

Справи українського театру турбують її і тут. У Харкові держ-
театр святкував сторіччя "Наталки Полтавки", і Марію Костянтинівну 
запросили до участі в святі. Це було в 1924 р. Але вона ще була 
настільки слабка і хвора, що про поїздку до Харкова не можна було й 
говорити. Ф. Д. Проценко пообіцяв їй зробити таке свято в стінах 
Ніжинського інституту народної освіти, де він працював керівником 
студентського театру та хору. Проте через хворобу Марії Костянти-
нівни і цей захід не відбувся. Лікар І. С. Случевський, якого М. Зань-
ковецька називала "мій любий козаче", не дозволив їй збуджуватись і 
хвилюватися. 

Трохи одужавши, Марія Костянтинівна спілкувалася з представ-
никами громадськості, керівниками мистецьких колективів Ніжина. 

На початку 20-х рр. театрально-мистецьке життя в Ніжині було 
різноманітним. Існували різні музичні колективи, театральні трупи: 
українська, російська, єврейська. Творчі сили були такі, що давали 
можливість М. Глєбову поставити опери "Травіата", "Євгеній Онєгін", 
а Б. Вержиківському організувати симфонічний оркестр, який міг 
виконувати складні твори Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, А. Двор-
жака, М. І. Глінки, М. В. Лисенка та інших композиторів. 

Щоб підтримати своїх товаришів по сцені, в Ніжин приїжджали 
і професійні актори, які раніше грали тут на аматорській сцені. Так, у 
суботу 10 лютого 1923 р. в драматичному театрі вперше в місті була 
поставлена історична трагедія "Про що тирса шелестіла" С. Черка-
сенка, в якій взяла участь Г. В. Ніжинська. Вона зіграла в спектаклі 
роль Катерини. Інші ролі виконували А. Остерський (Іван Сірко), 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 408 

П. Зубова (Софія), А. Литовка (Устина), 
О. Зеленевська (Оксана), Ткаченко (Леся), 
Шекун (Гедзя), Крачковський (Перепелиця) 
[112]. 

У 1923 р. керівником драматичного 
колективу в Ніжині після Ф. Д. Проценка 
став О. К. Олександров, який пізніше пра-
цював режисером у театрі імені М. К. Зань-
ковецької, а потім І. Я. Грудина та Г. Т. Ла-
бинцев. Хором керував О. О. Мизько. 

О. К. Олександров був помітною фігу-
рою в театральному житті Ніжина. Як керів-
ник російської трупи він здійснив чимало 
яскравих постановок. Серед них помітними 
були вистави за п’єсами О. Островського 
"Без вины виноватые", "Женитьба Бальза-
минова", "Черные вороны", Л. Толстого 
"Власть тьмы", Октава Мирбо "Дурные 
пастыри" та ін. 

Помітною в цій трупі була, крім 
О. Олександрова, Р. І. Сиркіна, яка успішно 
зіграла Марину Тимофіївну ("Дядя Ваня" 
А. Чехова), ключницю ("Трудовой хлеб"), 
графиню ("Желанный и нежданный" Риш-
кова), Авдотью ("Журналисты"). 

Російська трупа не припиняла свого 
існування, про що свідчать реклами, заявки, 
оголошення. Так, у травневі дні 1926 р. були 
показані вистави "Ревизор" М. Гоголя (2, 
6 травня), "Слесарь и канцлер" А. Луначар-
ського (3 травня), "Мадам Сан-Жен" В. Сар-
ду, "Псиша" С. Бєляєва, "Хорошо сшитый 
фрак" П. Федорова, "Две сиротки" Деку-
рсель, "Кот в сапогах" Собольщикова. 

Марія Костянтинівна любила музику, 
добре її знала, а тому відвідувала виступи 
ніжинського симфонічного оркестру, яким 
керував композитор Болеслав Леонардович 
Вержиківський (1980–1928). У Ніжині він 
жив із 1907 р., відкрив перший у місті кіно-
театр, пристосувавши для цього приміщення 
трьох квартир. Пізніше був прибудований 
ще один зал для кіносеансів. Після Жовт-
невої революції 1917 р. кінотеатр був націо-
налізований. Б. Л. Вержиківський працював 
у ньому другим піаністом. 

Р. Сиркіна у ролі Ключниці 
 

Р. Сиркіна у виставі  
"Дядя Ваня" 
 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 409 

У 1920 р. композитор із місцевих музикантів організував симфо-
нічний оркестр і став його диригентом. Оркестр виконував твори 
М. І. Глінки, М. В. Лисенка, С. С. Гулака-Артемовського, Л. ван 
Бетховена, В. А. Моцарта, А. Дворжака та ін. 

У 1923 р. оркестр під керівництвом Б. Л. Вержиківського 
підготував опери "Травіата", "Євгеній Онєгін" та ін. В архіві зберегло-
ся прохання Б. Вержиківського до Окрвиконкому дозволити в Народ-
ному домі показати 25 лютого та 3–7 березня вистави та уривки з 
опер "Фауст" (1 акт), "Віяло з мережива", "Бідний Федя", "Цар-
ахромай" [113]. 

У липні 1923 р. Б. Л. Вержиківський брав активну участь у 
підготовці комічної опери під керівництвом В. Е. Ратмирова. У 
виставі були зайняті актори різних ніжинських театрів. 

Спілкування М. Заньковецької з Б. Л. Вержиківським мало ви-
вчене. Потрібні додаткові зусилля, щоб висвітлити і цей бік творчого 
життя міста. 

Б. Л. Вержиківський викладав у інституті, а в 1928 р. виїхав до 
Варшави. Його бібліотека нот (3 тис. примірників) перейшла у влас-
ність ВУФКУ. 

1925–1926 рр., в час останнього проживання М. Заньковецької в 
Ніжині, були помітними в театральному житті. Як свідчать архівні 
матеріали цього часу, репертуарна комісія Окружного політвідділу 
освіти дозволила 1 травня 1925 р. колективу українсько-російської 
трупи ставити п’єси "Над безоднею" та "У тієї Катерини" Я. Мамон-
това, "Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненка, "Наталка 
Полтавка" І. Котляревського, "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Ар-
темовського, "Глитай, або ж Павук" М. Кропивницького, "Наймичка" 
І. Карпенка-Карого, "За двома зайцями" М. Старицького, "Майська 
ніч" М. Лисенка, "Одного разу вночі" Ю. Феддерса, "Сміх і горе" 
О. Неверова, "Злодій" О. Мірбо та ін. 

Додатковий дозвіл на постановку п’єс у Ніжинській окрузі був 
наданий ще у травні 1925 р. Крім зазначених вище, в списку були 
"Циганка Аза", "Мазепа", "Не судилось", "Ой, не ходи, Грицю...", 
"Сорочинський ярмарок" М. Старицького, "Базар" В. Винниченка, 
"97" М. Куліша, "Украдене щастя" І. Франка, "Душогуби" І. Тогобоч-
ного, "Невольник" М. Кропивницького та ін. 

Репертуар драматичних колективів Ніжина з кожним роком 
розширювався. Крім класичних п’єс, характерних для репертуару 
українських театрів ("Маруся Богуславка", "Лимерівна", "Циганка 
Аза", "Мазепа", "Ой, не ходи, Грицю", "Ніч під Івана Купала", "Май-
ська ніч", "Сорочинський ярмарок", "Богдан Хмельницький", "Зако-
лот" – і в цьому відборі відчувається допитливе око Марії Занько-
вецької, бо в переважній більшості вистав вона раніше грала сама і це 
були кращі твори української драматургії), українська трупа м. Ніжи-
на підготувала і вистави сучасних авторів: "Вирок", "Юрко Домбиш", 
"Товариш", "Горіх", "Підземна Галичина", "Чорна пантера", "Родина 
сліпих щіткарів", "Яд", "Стенька Разін" тощо. 
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Поряд з такими діячами культури Ніжина, як Ф. Проценко, 
Д. Грудина, Б. Вержиківський, з якими Марія Заньковецька постійно 
підтримувала творчі та й особисті зв’язки, був і Володимир Едуар-
дович Ратмиров.  

У 20-х рр. В. Ратмиров проводить в Ніжині велику роботу з 
організації і проведення вистав, концертів. У 1923 р. він очолив 
колектив комічної опери, у виставах якої брали участь актори різних 
театрів. Завідувачем музичною частиною був Б. Л. Вержиківський. Із 
серпня 1924 р. трупа Комічної опери влаштувала спектакль "Гейша", 
виручка від якої пішла на користь Повітряних сил країни. 

Після від’їзду Д. Грудини В. Ратмиров 
підтримав ініціативу Василя Степановича 
Карамазова про відкриття в 1923 р. при театрі 
в Ніжині студії-майстерні для підготовки пра-
цівників мистецтва. Вона нагадувала студію 
ім. М. Заньковецької, яку організував у 
1922 р. Д. Грудина. В архіві залишився про-
ект оголошення цієї студії, де вказані її 
відділи й основні напрямки роботи: 

"Драматичний – мимограма, історія 
театру, режисура, дикція, грим – Ратмиров 
Володимир Едуардович. 

Балетний – пластика, мимопластика, 
ритмічна гімнастика, танці – Леаль Ольга 
Олександрівна. 

Хоровий клас – загальна теорія музики, 
сольфеджіо, історія народної пісні російської і 
української, її особливості, постановка і 
виконання народної пісні і оперних хорів – 
Карамазов Василь Степанович. 

Клас сольного співу – гімнастика дихан-
ня, постановка голосу, вокалізи і сольного 

виконання романсів і арій – Орлов Вадим Ілліч. 
Рояль – Кобець Вікторія Миколаївна" [114]. 
Курс занять був розрахований на 6 місяців. Починалися заняття 

з 2 лютого 1923 р. 
Довідка про роботу Ніжинської студії драматичного мистецтва 

від 3 березня 1924 р. [115] засвідчила, що в ній навчалися переважно 
селяни. Студійцям наочно роз’яснювали правила гримування, уміння 
триматися на сцені, виразно читати текст тощо. Навчання в студії 
було безкоштовним. Існувала студія на ті гроші, які заробляли від 
постановки вистав. 

У період проживання М. Заньковецької в Ніжині в 20-х рр. теат-
ральною справою займався уповноважений Літнього театру в Шев-
ченківському парку Михайло Петрович Анохов, організаційно-вироб-
ничою діяльністю – П. П. Єремко, І. А. Грудина, А. І. Нестеренко, 

Портрет М. Заньковецької. 
Худ. А. Фомін 
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А. Коробчевський, І. А. Хатван, І. В. Неізвестний, Кремер, В. І. Бо-
гарж, Д.Гутько, В. Е. Ратмиров. Уповноваженим з питань театрів 
ніжинської політосвіти був Олександр Романович Маслак, а головою 
Окружної репертуарної політосвіти – Григорій Семенович Смислов. 
Пізніше цю посаду обіймали й інші особи, зокрема Володимир 
Федорович Проценко. 

Як бачимо, театральне життя Ніжина 20-х років було насиченим 
і багатогранним. М.Заньковецька знала про заходи, які готувалися, 
але найбільшою її турботою було створення стаціонарного зимового 
театру, і вона неодноразово зверталася з цією пропозицією до керів-
ників міста. 

М. Заньковецька навічно увійшла в історію України і нашого 
Поліського краю як визначний діяч театрального мистецтва і відда-
ний Батьківщині громадянин. 

 
ТЕАТР У НОВГОРОДІ-СІВЕРСЬКОМУ ТА ПРИЛУКАХ 
 
Не лише в Ніжині на початку ХХ століття активізувалося теат-

ральне життя. Аматорські колективи зароджувалися також у 
Новгороді-Сіверському, Прилуках, Козельці та інших містах. З ними 
пов’язані імена Марії Заньковецької, Іллі Уралова, Миколи Яков-
ченка, Івана Бровченка, членів родини Оршанових-Лучицьких та 
багатьох інших. 

На початку ХХ ст. в театральному житті 
Новгорода-Сіверського. визначальну роль відіграв 
Анатолій Анатолійович Ассінг, місцевий житель 
із інтелігентської сім’ї, який після закінчення 
місцевої гімназії і навчання в Московському уні-
верситеті все подальше своє життя присвятив 
театрові у рідному місті. У 1905 р. він створив 
колектив, який назвав "Новгород-Сіверський ху-
дожній театр". Це був музично-драматичний 
колектив місцевих любителів театральної справи. 
Але перед ним А. Ассінг ставив великі вимоги і 
визначав високу мету. Для першої вистави була 
обрана п’єса Г. Ібсена "Брандт", над якою колек-
тив працював довго. Збереглася афіша цього 
театру від 20 травня 1910 р. про постановку п’єси 
у новому Літньому театрі. У ній був названий і 
весь склад трупи: І. М. Декор, М. Г. Ірицька, 
Є. В. Корецька, К. А. Ординська, Н. С. Ростовцева, 
Н. К. Смірнова, Г. В. Агуров, А. А. Баров, 
А. Ф. Зенченко, Н. В. Лопатін, С. М. Сапунов, І. І. Саламатін, С. І. Сер-
геєв. Декоратор Н. М. Волков. Адміністратор А. А. Ассінг. 

А. Ассінг розумів, що без підтримки професіоналів театр не 
зможе готувати вистави на високому рівні. Тому він як прихильник 

А. Ассінг 
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Московського художнього театру домовився з керівництвом про вико-
ристання на літніх канікулах у Новгороді-Сіверському студентів 
студій Художнього та Камерного театрів. У цьому випадку вико-
ристовувався московський репертуар. Із Москви привозили костюми, 
а місцеві художники Микола Волков та Василь Назаренко малювали 
декорації, використовуючи ескізи московських. 

У 1911 р. А. Ассінг запросив на гастролі групу випускників 
"Курсів драми Адашева" у складі Євгена Вахтангова, Михайла Чехо-
ва, Коренової, Лідії Дейкун, Серафими Бірман, Софії Гіацинтової, 
Івана Берсенєва, Аліси Коонен, Олександра Таірова, Олексія Дикого, 
Івана Аркадіна, Михайла Гаркаві та ін. Як бачимо, серед них – у 
майбутньому видатні актори та діячі театру, які прославили росій-
ський театр майстерно створеними образами на сцені та постановками 
вистав. Це була група акторів, які разом виступили у виставах і 
показали новгород-сіверцям справді високе класичне мистецтво. Деякі 
з учасників, зокрема Є. Вахтангов, проявили себе і як режисери [1]. 

 

 
 

Трупа театру в Новгороді-Сіверському 
 

 
 
Це був дуже пам’ятний для групи приїзд до міста на Десні. 

Серафима Бірман згадувала: "Ми були тоді молоді, дуже горіли 
любов’ю до театру і були переповнені творчих сподівань… Любий 
Анатолій Анатолійович допоміг цю любов і ці сподівання закріпити в 
нас. Нам легко і радісно працювалося з ним. Тут в далекій провінції, 
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ми знайшли людину рідну, нам близьку, яка розділила з нами усі юні 
мрії. Він багато зробив для нас в ті дні" [2]. А. Ассінг у цей час  
виступив і як адміністратор театру, імпресаріо, меценат. Він намагав-
ся зробити все, щоб театральній трупі працювалося добре, творчо. 

У 1911 р. Є. Вахтангов поставив у Новгороді-Сіверському 
вистави: "Доктор Штокман" Г. Ібсена, "Огни Ивановой ночи" 
Г. Зудермана, "У царских врат" К. Гамсуна, "Иван Миронович" 
Є. Чирикова, "Снег" Пишбишевського, "Самсон и Далила", "Грех", 
"Зиночка", "Ночка", водевіль "Сосед и соседка" та ін. Це було 
пам’ятне літо як для жителів міста, так і аматорів. 

Під керівництвом А. Ассінга в місті продовжував працювати 
Художній театр, у якому грали П. Декор, М. Ірицька, М. Корицька, 
Г. Агуров, Н. Лопатін та ін. [3]. 

А. Ассінг та керівництво Художнього театру міста вирішили 
запросити для роботи в театрі відомого актора МХТу Іллю Уралова. У 
зв’язку з тим, що акторові необхідно було поправити здоров’я, він дав 
згоду на переїзд до Новгорода-Сіверського. Так видатний актор Ілля 
Уралов, відомий виконавець ролей Двоєточія ("Дачники"), Чепурного 
("Дети солнца"), обидві – М. Горького, Варлаама ("Борис Годунов" 
О. Пушкіна), Городничого ("Ревизор" М. Гоголя) та багатьох інших, 
з’явився у місті на Десні. 

Познайомившись з акторами Новгород-Сіверського художнього 
театру, Ілля Уралов запропонував включити до репертуару декілька 
п’єс. Спочатку він ставить у Новгороді-Сіверському три п’єси, в яких  
сам зіграв головні ролі. Це були "Ревизор" М. Гоголя, "Не все коту 
масленица" О. Островського та "Дети солнца" М. Горького. Разом з 
ним працювали А. Ассінг, В. Волков, А. Лосовська, Т. Милорадович, 
А. Назаренко, Н. Нечипоренко та ін. 

І. Уралов декілька років підряд приїжджав влітку до Новгорода-
Сіверського і ставив з місцевими акторами нові вистави. За порадою 
І. Уралова А. Ассінг здійснив для зимового сезону 1918 р. постановку 
циклу вистав за творами А. Чехова, в яких брали участь актори 
місцевого театру. З успіхом були зіграні "Медведь", "Предложение", 
"Юбилей". Крім цього, були поставлені україномовні п’єси П. Василь-
ченка "На перші гулі" та В. Овчинникова "На Україні". 

У 1919 р. І. Уралов остаточно переїжджає до Новгорода-
Сіверського і створює в місті Радянський драматичний театр. Трупа 
була сформована як із досвідчених акторів (І. Спаський, А. Третяков, 
А. Козакова, П. Козаков), так і молоді (Цирліна, Сіяльська, Моро-
зенко, В. Журавльов, К. Ніротморцева та ін.). До трупи увійшли 
дружина та дочка І. Уралова – Е. Уралова і В. Шелест. 

Протягом сезону 1919–1920 рр. у Радянському драматичному 
театрі були поставлені п’єси на революційну тематику. Театр і його 
керівник працювали наполегливо і розширювали репертуар. За перші 
півроку 1920 р. було підготовлено і поставлено 23 п’єси. Вихований на 
класичному репертуарі, І. Уралов включив п’єси М. Гоголя "Ревизор" 
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і "Женитьбу", О. Островського "Бедность не порок", "Не все коту 
масленица", "Женитьба Валугина", "Гроза", "Лес", М. Горького "На 
дне", "Мещане", "Старик", Л. Андрєєва "Дни нашей жизни", І. Турге-
нєва "Нахлебник и провинциалка". 

Крім І. Уралова, в театрі працював режисером також І. Спась-
кий, який ставив п’єси зарубіжних драматургів. 

І. Уралов створив у Новгороді-Сівер-
ському професійний театр, який працював 
за всіма законами подібних колективів. 
Трупа складалася з 20 акторів, які напо-
легливо працювали, про що свідчить 
кількість їх щомісячних виступів. Незва-
жаючи на те, що кожного тижня йшли 
вистави, І. Уралов вимагав від акторів 
цілковитої віддачі, розуміння того, що 
вони творять на сцені, що вони відсто-
юють, чим живуть їх герої і заради чого. 
Режисер вимагав від акторів відтворення 
життя на сцені. 

І. Уралов звертався і до українського 
репертуару. У театрі була поставлена п’єса 
І. Котляревського "Наталка Полтавка". У 
цій виставі він грав роль то Виборного, то  
Возного. 

У всіх ролях І. Уралов майстерно 
створював життєві типи персонажів. Набу-
тий у столичних театрах досвід він переніс 
і на периферійну сцену, піднімаючи її до 
професійного рівня. 

На жаль, 16 жовтня 1920 р. на репетиції п’єси Л. Толстого 
"Плоды просвещения" Ілля Матвійович Уралов пішов із життя [4]. 
Новгород-Сіверський виконавчий комітет Рад прийняв постанову про 
увічнення пам’яті актора. Його ім’ям названо Новгород-Сіверський 
драматичний театр та вулицю в місті. Крім цього, село Олтар було 
перейменоване на Уралове (нині Сумська обл.). 

Театр імені І. М. Уралова очолив учень і друг засновника 
В’ячеслав Журавльов, який грав після Новгорода-Сіверського на сцені 
Московського державного українського театру та в інших театральних 
колективах [5]. 

З листопада 1920 р. розпочався новий етап розвитку Новгород-
Сіверського театру. Змінювалися режисери і актори, репертуар. У 
1923 р. театр очолив відомий український режисер І. Л. Сагатов-
ський. У трупі були молоді, в майбутньому відомі актори Л. Лучи-
цький, К. Лучицька, Г. Ніжинська, О. Шан-Гирей, П. Бойченко, 
І. Захаренко, І. Киктенко, Р. Коломієць, М. Миненко, Н. Спіраєва, 
О. Уралова, Л. Шевченко, М. Натусь, О. Наронович, М. Образенко, 

І. Уралов в ролі Городничого  
у виставі "Ревізор" М. Гоголя 
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В. Силич, В. Федоріна та ін. Театр ім. Уралова проіснував до  
30-х рр. [6]. 

На початку ХХ ст. активним було і театральне життя в 
Прилуках. На околиці міста в Кустівцях професійний актор і режисер 
І. М. Ярошенко організував театр. До його репертуару були включені 
вистави "Наталка Полтавка", "Сватання на Гончарівці", "Шельменко-
денщик", "Безталанна", "Наймичка", "Суєта", "Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть", "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Глитай, або ж 
Павук", "Назар Стодоля" та ін. В усіх цих виставах раніше неодно-
разово грав І. М. Ярошенко і репертуар відповідно підбирав як під 
себе, так і тих хлопців і дівчат, з якими треба було працювати. Актив-
ним учасником театрального життя та помічником режисера, актором 
став Іван Бровченко, який пов’яже все своє життя з Прилуцьким 
театром і пізніше  буде його керівником [7], заслуженим артистом 
України. 

 
 

 
У 1914 р. до Прилук приїхала відома актриса Євгенія Петрівна 

Базилевська, яка в 1895–1899 рр. пройшла школу М. Садовського та 
П. Саксаганського, й організувала в місті власну трупу. Весь бурхли-
вий час революції і громадянської війни вона прожила в місті, 
продовжуючи театральну справу. 

І. Бровченко 
 

Актриса Кохановська 
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У 1918 р. вона знову організувала театр, до якого увійшли 
антрепренери Рудіков, Пономаренко, його дружина Кохановська та 
інші актори, а також талановита молодь: майбутній народний артист 
України Микола Яковченко, Уляна Костяна, подружжя Зрубів, Марія 
Романченко, Немченко та ін. 

Таким чином, театральне життя на Чернігівщині у ХІХ – на 
поч. ХХ ст. відзначалося багатогранністю творчих колективів і 
наявністю видатних акторів, які навічно увійшли до літопису теат-
рального життя України, збагатили його своєю мистецькою майстер-
ністю і підтвердили талановитість українського народу. 

 
 

 
 

М. Заньковецька серед аматорів Ніжина
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО  

ЧЕРНІГІВЩИНИ 
ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 
 
 
Значне місце серед різних видів художньої культури ХІХ – 

початку ХХ ст. займає музичне мистецтво. У 10–50-х рр. воно в 
основному розвивалося в садибах та при магнатських дворах. 
Вельможне панство Чернігівщини намагалося зробити свій палац 
привабливим для відвідувачів, гостей не лише зовнішнім виглядом, а 
й внутрішнім наповненням, розважальними елементами життя. Тому 
в садибах було поширене домашнє музикування, влаштування 
музичних вечорів, на яких виконувалися різні твори самими 
господарями чи гостями, а то й запрошувалися відомі музиканти чи 
композитори. 

Господарі деяких садиб, особливо вельможні дворяни та багаті 
поміщики мали домашні колективи, які складалися з талановитих 
кріпаків та дворових селян, що демонстрували свою майстерність, роз-
важаючи гостей. Зароджувалися такі колективи ще у XVІІІ ст. у сади-
бах гетьманів та наближених до них осіб і в подальшому функціонува-
ли на початку ХІХ ст. у дворянських родових маєтках. Як свідчать 
"Статистические сведения о Малороссии", які були видані з ініціативи 
губернатора Чернігівщини князя О. Куракіна, у панських садибах 
переважали інструментальні колективи, хоча були і симфонічні та 
змішані (струнно-духові та струнно-рогові). Так, у поміщика Ф. Рако-
вича в селі Радьківка Прилуцького повіту було 23 музиканти-кріпаки. 
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До тридцяти осіб було в оркестрі поміщика П. Г. Галагана у селі 
Дігтярі [1]. Із 16 осіб складався оркестр у садибі В. В. Гудовича в селі 
Івайтеньки (біля Почепа), до 20 – у В. В. Кочубея у селі Ярославка та 
у полковника О. М. Будлянського у селі Чемери Козелецького повіту. 

Для керівництва такими оркестрами запрошувалися музиканти, 
які закінчували консерваторії, музичні школи. Так, оркестром у селі 
Дігтярі керував випускник Празької консерваторії Домінік Краузе. 
Деякий час тут працювали німець Л. Шпора, поляк К. Лікінський. 
Саме тому дігтярівські музиканти виконували твори відомих компо-
зиторів Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, Г. Берліоза, Ф. Шуберта, а 
також деяких місцевих композиторів. У репертуарі були твори і 
російських композиторів О. Аляб’єва, О. Варламова, О. Даргомиж-
ського, М. Глінки. Особливе місце належало романтичним творам. 
Найчастіше у садибному та сімейному музикуванні першої половини 
ХІХ ст. надавали перевагу інструментальним жанрам – увертюрі, 
фантазіям, ноктюрнам, дивертисментам, а у вокальному виконанні – 
романсам, аріям та каватинам з популярних опер [2]. 

При цьому слід відмітити, що у репертуарі деяких виконавців 
проявлялася зацікавленість до національного репертуару. Так, у сади-
бі М. Марковича виконувалися романси на слова Т. Шевченка "Нащо 
мені чорні брови" ("Сирітка"), а також "Не плач, не плач", музику до 
яких написав господар садиби, а в Качанівці звучали романси на сло-
ва В. Забіли і на музику М. Глінки "Не щебечи, соловейку" та "Гуде 
вітер вельми в полі". 

Крім оркестрів, у садибах були і 
хори, співацькі та вокальні капели. До-
слідники відзначають хорову капелу у 
садибі колишнього гетьмана Кирила Розу-
мовського та його сина Андрія Кирило-
вича, який був дипломатом у Австрії, 
захоплювався музикою, був чудовим ви-
конавцем окремих творів, дружив з ком-
позиторами В. А. Моцартом, Й. Гайдном, 
Л. ван Бетховеном, який присвятив Розу-
мовському три квартети. Хорову капелу, 
що складалася з талановитих селян-кріпа-
ків, він перевів до Відня. Тут же працю-
вали і музиканти струнного квартету під 
керівництвом І. Шупанціга [3]. 

Садибна музична культура пов’язана 
також з діяльністю видатного російського 
композитора Михайла Івановича Глінки, 
який 15 травня 1838 р. разом з учителем 

співів Дмитром Микитовичем Палагіним, дядьком унтер-офіцером 
Григорієм Прокоповичем Саранчиним та слугою Яковом Ульяновичем 
Нетоєвим, що виконував обов’язки камердинера й одночасно був 

М. Глінка 
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прекрасним віолончелістом і контрабандистом, з’явились на Черні-
гівщині. Разом з М. Глінкою виїхав на побачення з рідними і співак 
Придворної капели Нафанаїд Никифорович Шеінов, який був родом із 
Качанівки. 

Метою приїзду  М. Глінки було набра-
ти до Придворної капели, якою керував у 
С.-Петербурзі, нових співаків, хлопчиків  
9–11 років. Він відвідав Новгород-Сівер-
ський, Глухів, Кролевець, Батурин, Черні-
гів, Ніжин, прослухав церковні та єпископ-
ський хори, відібрав декілька хлопців і 
разом з ними переїхав до свого доброго зна-
йомого Г. С. Тарновського, господаря Кача-
нівки. 

Залишивши дітей під наглядом дядь-
ка, М. Глінка продовжив пошук талантів у 
Ромнах, Полтаві, Харкові, Ізюмі, а потім у 
Переяславі і Києві. Ці поїздки були досить 
вдалими. У Києві він помітив 25-літнього 
юнака з прекрасним голосом. Його баритон 
вражав своєю насиченістю і багатством. І 
М. Глінка домігся дозволу у митрополита 
забрати його до С.-Петербурга. Це був 
Семен Гулак-Артемовський, якому компо-
зитор допоміг згодом отримати музичну 

освіту в Європі і стати про-
відним співаком Петербур-
зького оперного театру та 
автором знаменитої опери 
"Запорожець за Дунаєм". 

М. Глінка у Качанів-
ці писав оперу "Руслан і 
Людмила". Лібрето до неї 
допомагав складати Мико-
ла Маркович (Маркевич), 
відомий український істо-
рик, письменник, етнограф 
і музикант. Вони були доб-
ре знайомі, бо вчилися 
разом у Благородному пан-
сіоні у Петербурзі, захоп-
лювалися музикою, пое-
зією. М. Маркович складав 

вірші українською і російською мовами, у 1831 р. надрукував збірку 
поезій "Українські мелодії", в основу яких були покладені народні 

С. Гулак-Артемовський 
 

М. Глінка працює над оперою  
"Руслан і Людмила". Худ. І. Рєпін  
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перекази та повір’я. Пізніше він видав збірник музичних творів 
"Українські народні наспіви" (це обробка українських народних 
пісень для фортепіано) (1840). М. Маркович прекрасно знав народну 
музику, записав сотні українських пісень, ділився своїми надбаннями 
з М. Глінкою, який вбирав усе це і використав у своїй опері "Життя 
за царя" ("Іван Сусанін"), а також в "Руслані та Людмилі". 

М. Глінка успішно працював над оперою, і уже в Качанівці, 
використавши домашній хор та оркестр, яким керував перший скри-
паль Михайло Калініч, пробував на практиці перевірити те, що 
написав. Качанівський оркестр хоч і не був повним, але, за словами 
М. Глінки, це був "непоганий оркестр". У його програму включалась 
музика відомих композиторів: твори Л. ван Бетховена, зокрема вступ 
до трагедії "Егмонт", твори українських класиків та ін. Саме з цим 
оркестром і були розучені всі уривки майбутньої опери "Руслан і 
Людмила" й зіграні на одному із вечорів у садибі. "Вони були добре 
виконані, – згадував композитор, – у марші Чорномора дзвіночки ми 
замінили чарчинами, на яких надзвичайно спритно грав Дмитро 
Микитич Палагін" [4]. Це було перше виконання його твору, який 
слухав М. Глінка. Він же розучив з оркестром і баладу Фінна та 
декілька разів виконував її сам. Тут вперше Семен Гулак-Артемов-
ський виконав своїм прекрасним голосом (баритон) арії Руслана. 

 

 
 

Сцена з опери М. Глінки "Руслан і Людмила" 
 
 
У музичному спрямуванні час перебування М. Глінки у Качанів-

ці був дуже насиченим. Крім опери, композитор написав також 
романс "Где наша роза" і подарував його М. Марковичу з написом 
"Качановка. 24 июня 1838 года. Старый товарищ М. Глинка". 

Особливе місце серед творів М. Глінки, написаних у Качанівці, 
займають дві пісні на слова відомого українського поета-романтика, 
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який проживав у Борзні і був частим гостем у Г. С. Тарновського та в 
час перебування композитора у садибі подружився з ним, – "Гуде ві-
тер вельми в полі" та "Не щебечи, соловейку". В. Забіла зачарував 
М. Глінку прекрасним виконанням українських пісень, своєрідним 
гумором, що композитор попросив художника В. Штернберга нама-
лювати для нього портрет поета. 

Вечорами В. Забіла, М. Маркович, П. Скоропадський та М. Глін-
ка співали українські пісні у чотири голоси. Це було неповторне, 
прекрасне виконання. Інколи В. Забіла сам співав пісні на свої слова, 
граючи на бандурі. Сусід Г. С. Тарновського із Григорівки Петро 
Скоропадський  затягував яку-небудь чумацьку пісню. Одного вечора 
М. Маркович потішив гостей Качанівки грою ольшанського попа 
Іоанна Персидського на гуслях. Під час тримісячного перебування в 
Качанівці М. Глінка часто чув українські пісні різного характеру і 
настрою. Композитор, немов губка, вбирав у себе народні українські  
мелодії і пізніше деякі з них використав у своїх творах. 

Перебування М. Глінки у Качанівці розкрило не лише особли-
вості музичного життя в садибі, а й мало більш широкий і глибокий 
характер. Україна вдячна композитору за Семена Гулака-Артемов-
ського, за романси на слова Віктора Забіли, які зайняли почесне місце 
в зароджуваному жанрі в українській музичній культурі, за всебічну 
підтримку українців, що проживали в С.-Петербурзі. Поїздка в Украї-
ну дала М. Глінці нові свіжі враження, зблизила з народним побутом 
України, з багатою пісенною культурою українського народу, з 
яскравими представниками її культури [5]. Зокрема, композитор 
допоміг ще одному юнакові із Чернігівщини – тенору Миколі Іванову 
навчатися в Італії і стати видатним оперним співаком [6]. 

Як свідчать документи, музичний колектив функціонував у 
Качанівці і в другій половині ХІХ ст. Протягом тривалого часу  
незмінним диригентом оркестру був музикант Пфейфер, який написав 
музику до п’єси Григорія Лядави (псевд. Г. М. Ге, брата відомого 
художника М. Ге). 

На початку ХІХ ст. продовжували функціонувати великий крі-
пацький хор і оркестр у садибі полковника Д. І. Ширая у селі Спири-
донова Буда, які відзначалися професіоналізмом та прекрасним зву-
чанням. Для їх керівництва господар запрошував професіоналів. Як 
свідчить письменник П. І. Шаліков, що був на виставі "Школа рев-
нивих", "головна співачка захопила серця наші солодким, приємним, 
натхненним голосом… Маренкова, Дроздова, Касаковська, Кодинцов… 
були б окрасою, найблискучішою, прекрасною столиці…" [7]. Цей 
колектив виступав не лише в садибі, а й демонстрував свою 
майстерність у Києві у театрі на Контрактовій площі. 

Виступав у Києві на ярмарку хор та оркестр полковника 
О. М. Будлянського із садиби Чемер Козелецького повіту, яким керу-
вав італієць Альбертіні. Газета "Северная почта" (1817) так відгуку-
валася про виступи цього колективу: "Впродовж нинішніх контрактів 
тутешня публіка мала особливе задоволення зайнятися вечорами 
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концертами, які давали нам відомі віртуози Ромберг, два брати Гутелі 
та Рисс з прекрасним оркестром музики полковника Будлянського. У 
цьому оркестрі є також музиканти з великим талантом, що видно по 
їх музичних творах, які заслуговують відмінного схвалення не лише 
любителів музики, а і самих віртуозів. Рідко зустрічаєш, щоб такий 
оркестр міг бути у приватної людини" [8]. Критики відзначали високу 
майстерність всього оркестру і хору, вказували на виконання чудо-
вими артистами-віртуозами відомих музичних п’єс, а також захоп-
лення їх грою великої кількості публіки. Після смерті поміщика, осо-
бливо з відміною кріпацтва, ці колективи втратили свою майстерність 
і численність. Як свідчить син господаря, хор супроводжував невели-
кий оркестр, який складався із двох скрипок, баса і барабана [9]. 

Слід зауважити, що життя акторів та музикантів-кріпаків у 
садибах поміщиків, особливо деспотичного характеру, було досить 
тяжким. Тарас Шевченко, відвідавши садиби Г. Тарновського і 
П. Галагана, розповів у своїх повістях "Музикант" і "Художник" про 
подібне життя. Немало прикладів знущань над талановитими кріпа-
ками знаходимо і в дослідженні К. Копержинського. Ось один із 
таких епізодів: юнак, який мав музичний талант, був направлений 
поміщиком на навчання до Італії. Довідавшись про його великі 
досягнення, пан повернув хлопця в садибу. "З перших таки днів він… 
виступав перед численною публікою, хазяїн його не пропускав нагоди 
й примушував його знов починати блискучий концерт Віотті щоразу, 
як прибувала нова особа. Втомлений одним сеансом, що тривав уже 
більше, як три години, юнак попросив свого господаря дати йому 
трохи відпочинку. "Ні, гратимеш, – сказав йому той гнівно, – і як ти 
насмілишся були вередливим, то пам’ятай, що ти мій раб і що ти 
дістанеш удари палицею". Юнак у  розпуці, у нестямі біжить, іде на 
кухню і, взявши сокиру, відрубує собі вказівний палець на правій 
руці, кажучи: "Хай проклятий буде талант, коли він не міг оборонити 
раба від знущання" [10]. 

Садибним музичним колективам притаманні професійність, спів-
праця з композиторами та відомими музикантами, класичний репер-
туар. Слід зауважити, що у цей період помітне утвердження також 
національних кадрів, які формувалися у музичних школах, консерва-
торіях, а також садибах за допомогою музикантів, які бували у 
господах. 

Фольклоризація музичної культури залежала і від зібраних та 
опублікованих на Чернігівщині збірок пісень, які вбирали в себе ори-
гінальні народні творіння з їх музичною специфічною обробкою, що 
використовувалися на сцені у різних музично-театральних водевілях, 
побутових діалогічних операх та музично-драматичних виставах. 

Важливе місце у музичному мистецтві посідають театральні 
вистави з музичним оформленням. Так, у Ніжинській гімназії вищих 
наук князя Безбородька студенти під керівництвом М. Гоголя ставили 
протягом 1827–1828 рр. вистави за п’єсами російських і зарубіжних 
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драматургів, а також українських, які користувалися успіхом у гля-
дачів. В антрактах вистав грала музика. У листі до батьків М. Гоголь 
писав, розповідаючи про студентські театральні вистави: "Музика 
також складалася із наших: вісімнадцять увертюр Россіні, Вебера та 
інших були розіграні чудово" [11]. Учасник цих вистав письменник 
Н. Кукольник, прекрасний гітарист і співак, теж звернув увагу на 
музикантів: "Не можу не сказати і про наш оркестр. Під керів-
ництвом учителя музики і співів п. Севрюгіна, при Івану Семеновичу 
[Орлаю – Г. С.] утворився не тільки співочий, як уже сказано, хор, 
але й невеликий струнний оркестр, що дуже приємно виконував увер-
тюри: "Les Deux Avengles", "Dame Blanche", ("Біла Дама") Буальдьє, 
"Дон Жуан", "Волшебная флейта" Моцарта і супроводжував досить 
майстерно співи дійових на сцені осіб… Ми досягли того, що одного 
разу вирішили дати концерт, і дали, і невибаглива публіка залиши-
лась задоволена…" [12]. Це ж підтверджував і Нестор Кукольник: "Не 
можу не сказати і про наш оркестр. Під керівництвом вчителя музики 
і співів п. Севрюгіна, при Івані Семеновичі [Орлаї – Г. С.] утворився 
не лише співочий, як уже сказано, хор, але і невеликий струнний 
оркестр, який дуже грамотно зіграв увертюри "Es Deux Avengles", 
"Dame Blanche", "Дон Жуан", "Чарівна флейта" і супроводжував 
досить вдало спів дійових на сцені осіб… Ми досягли того, що одного 
разу вирішили дати концерт і дали, і невибаглива публіка залишалася 
задоволеною…" [12]. До речі, Н. Кукольник майстерно грав на гітарі, 
звеселяючи своїх товаришів по Гімназії. 

Театральне життя у другій половині ХІХ ст. на Чернігівщині 
майже залишило дворянські садиби і перейшло на мистецькі сцени 
міст. 

У багатьох виставах, що ставили мандрівні трупи, звучали пісні. 
І тут помітне було сплетіння слова, драматичного дійства і музики. 
Пісні оброблялися різними музикантами, в тому числі і тими, що 
працювали на Чернігівщині. Чергування розмовних сцен і музичних 
співацьких виконань збагачувало виставу, поглиблювало ту чи іншу 
сюжетну лінію. У музичному оформленні значну роль відігравали 
фольклорні стилізації народних пісень.  

Початок 60-х рр. ХІХ ст., особливо після відміни кріпосного 
права, відзначався активною участю деяких чернігівців у громадсько-
культурному житті міста. Проявляється це і в музичному житті, яке 
виходить за межі садибного та домашнього, салонного музикування. 
До нових форм громадського спрямування відносяться концерти, 
музично-театральні вистави. Цьому сприяла і поява у 1853 р. в Черні-
гові на Красній площі приміщення театру, у якому виступали мандру-
ючі трупи. На сцені цього театру показали свою виставу "Наталка 
Полтавка" члени "Товариства кохаючих рідну мову". Щодо її музич-
ного оформлення, то тут слід нагадати, що Опанас Васильович Мар-
кович (1822–1867) використав, як вказувалося вище, музику Йогана 
Ляндвера, доповнивши виставу новими піснями, які відповідали 
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характерові сценічних героїв "Наталки Полтавки". "Музика до 
спектаклю, – говорилося в статті, опублікованій в журналі "Основа" 
(1862. – № 3. – С. 71–73), – вражала насамперед правдивим народним 
колоритом вивільненим від нальоту сентименталізму й романсовості, 
якими було позначене популярне опрацювання "Наталки Полтавки" 
А. Єдлічкою" [14]. Увертюра до п’єси свідчить про цілісність музично-
драматичної концепції О. Марковича – Й. Ляндвера [15]. Вистава 
мала величезний успіх. Він пояснювався ще й тим, що О. Маркович, 
як прекрасний фольклорист, збирач народної поезії, запропонував 
антракти заповнювати виконанням пісень. Цього разу у перерві про-
звучали у прекрасному виконанні народні пісні "Ой, не пугай, 
пугаченьку", "Ой, Морозе, Морозеньку", "Ой, по горі, по горі вівчар 
вівці зганяє", "Ой, мати, мати, мати". Успіхові сприяла і майстер-
ність оркестрантів, які виконали увертюру Й. Ляндвера до "Наталки 
Полтавки", та сольний спів акторів. 

Тут слід відмітити майстерне виконання пісень сестрами 
М. О. Загорською-Ходот, О. О. Ходот, Є. П. Чернявською, Т. П. Хо-
дот. Голоси у сестер Ходотових були сильні, мелодійні, особливо у 
Меланії Овдіївни Загорської, яка згодом виступала у оперних 
постановках в Чернігові.  

Переїхавши до Новгорода-Сіверського на нове місце роботи, 
О. Маркович продовжив захоплюватися театральною і музичною твор-
чістю. Завдяки співу О. Марковича та його діяльності як пропа-
гандиста народної пісні, новгородсіверці полюбили селянську пісню, 
почали її співати на різних зібраннях, вечорах, а з ними і змінилося 
ставлення городян до сільського населення, носія чудових мело-
дійних, багатих на різну тематику пісень. 

У Новгороді-Сіверському О. Маркович, крім "Наталки Полтав-
ки", яку збагатив новими музичними творами, що відповідали сценіч-
ному характеру персонажів і робили виставу оригінальною, яскравою 
і захоплюючою, ставить також виставу "Чари" на основі п’єси К. То-
полі, до якої написав музику, віддавши їй багато сил і перетворивши 
її на оперету. 

Як талановита людина, видатний збирач і пропагандист україн-
ської пісні О. Маркович заслуговував на кращу життєву долю. 
Проживаючи і працюючи на Чернігівщині, він сумував за дружиною 
М. О. Вілінською (письменниця Марко Вовчок) та сином Богданом, 
які проживали за кордоном, намагався допомогти їм матеріально і 
використовував будь-які можливості для підробітку. Він кликав їх в 
Україну, а вони так і не приїхали, що призвело до остаточного 
розриву з дружиною. 

У 1867 р. О. Маркович захворів на туберкульоз, переїхав до 
Чернігова. І в Новогороді-Сіверському, і в Чернігові турботи про Опа-
наса Васильовича взяла на себе Меланія Загорська. Їх знайомство 
відбулося ще на початку 60-х рр. ХІХ ст. у Чернігові, коли вони 
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спільно брали участь у театральних виставах "Товариства кохаючих 
рідну мову". 

Загорська Меланія Овдіївна (дівоче прізвище – Ходот) (1837–
1891) народилася в дворянській родині в селі Покошичі Кроле-
вецького повіту Чернігівської губернії. Освіту отримала у приватному 
Шосткинському пансіоні. З юнацьких років Меланія Овдіївна ціка-
вилася народною піснею. Спілкуючись з селянським середовищем, 
вона запам’ятала велику кількість народних мелодій та пісень. 
М. Загорська мала красивий і сильний голос (сопрано), і хоча не 
отримала спеціальної музичної освіти, вона майстерно виконувала їх і 
зачаровувала своїм співом слухачів. 

Мистецтвознавець М. Гайдай від-
значав, що виконавська манера співачки 
зводилась до суцільного оспівування 
найрізноманітнішими мелодичними при-
красами кількох тональних опор. Мело-
дію Загорської важко уявити в двоголо-
совому вигляді, бо це типовий мелодій-
ний стиль. Спів Загорської ґрунтувався 
виключно на діатоніці [16]. 

Батьки віддали її заміж за Н. Г. За-
горського, сусіда з села Понориця 
(Коропський повіт на Чернігівщині) і з 
цього часу вона проживала в садибі чо-
ловіка. Тут вона продовжувала збирати 
народні пісні. Потяг до них та любов до театру,  виконавських висту-
пів підштовхнули її поїхати до Чернігова, де Л. Глібов, О. Маркович, 
І. Дорошенко та інші розгорнули театральну діяльність. У Чернігові 
жили сестри Меланії Овдіївни – О. О. Ходот, Є. П. Чернявська та 
Т. П. Ходот. Тут М. Загорська познайомилася із знаменитими амато-
рами, які брали участь у виставі "Наталка Полтавка", і вперше 
вийшла на сцену, зігравши Наталку. 

Подружнє життя М. Загорської не склалося. Племінник Опанаса 
Васильовича Дмитро Маркович згадував про чоловіка: "Це був нещас-
ний, пропитий, розорений поміщик, горбатий, потворний, злий у 
п’яном вигляді, він "володів" дружиною з дому Ходотових Меланією 
Овдіївною, прекрасною, красивою, доброю і з великими голосовими 
засобами. М. А. була "українським соловейком"… краще її ніхто не 
співав, знати пісень більше її – ніхто не знав" [17]. З захопленням 
сприймали глядачі пісні у її виконанні: "Ой, високо сонце сходить", 
"Запив чумак, запив бурлак", "Ой, іде чумак та дорогою", "Ой, бре, 
море, бре, сип, шинкарко, ще", пісні Наталки Полтавки та багато ін. 

Микола Лисенко був зачарований голосом М. Загорської, широ-
ким знанням пісенної народної творчості і записав із її уст 27 пісень, 
які розмістив у матеріалах третього випуску "Збірника українських 
народних пісень". 

Л. Константинович, 
М. Загорська, П. Глібова 
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М. Загорська, яка у 1867 р. переїхала до Чернігова разом з 
дітьми, щоб підтримати хворого О. Марковича, була з ним до 1 вере-
сня цього ж року і поховала його в місті на Болдиних горах. Брала 
участь у театральних виставах, що йшли у 70–80-х рр. ХІХ ст. 

Вражав своїм виконанням героїчних та чумацьких пісень лікар, 
активний учасник громадського та театрального життя у Чернігові 
Степан Данилович Ніс (1829–1900), який грав на бандурі та інших 
інструментах. Він був із козацького роду, і це демонстрував своїм по-
всякденним одягом. Навчаючись у Київському університеті, він захоп-
лювався всім українським: фольклором, побутом, музикою, народною 
медициною. Степан Ніс знав багато мелодій народних пісень, добре їх 
виконував. Під час навчання він записав 1173 пісні, які передав до 
Київського відділення Російського географічного товариства. Його 
добре знав О. Маркович по університету, і коли С. Ніс приїхав до Чер-
нігова, то він залучив його до театральних вистав. Блискуче виконан-
ня пісень збагачувало ті образи, які він створював на сцені. Особливо 
вражав його спів героїчної пісні "Гомін, гомін по діброві", "Ой, не 
гаразд, запорожці", "Чумацький табір", "Ой, спав пугач на могилі" та 
ін. Його гучний, сильний голос відповідав змістові цих пісень. 

Л. Глібов зазначав, що "малоросу не можна було дивитися без 
сердечного хвилювання" на виконання пісень Степаном Носом. А 
активний член "Громади" в Чернігові Ілля Шраг стверджував: "Ніс 
був добрий співець, у нього співали багато українських пісень, він сам 
співав та акомпанував на гітарі або на бандурі" [18]. 

З музичним життя Чернігівщини першої половини ХІХ ст. був 
пов’язаний Гаврило Андрійович Рачинський (1777–1843), який наро-
дився у Новгороді-Сіверському в сім’ї сотника, співака і диригента 
Андрія Андрійовича Рачинського. Після отримання освіти, зокрема в 
Київській академії і гімназії при Московському університеті, Г. Ра-
чинський працював тут вчителем музики, бо в Києві пройшов школу 
композитора А. Веделя. Проте у 1817 р. він повернувся до рідного 
міста, де проживав до 1823 р., займаючись музичним мистецтвом, 
Гастролював по різних містах України. У 1823–1840 рр. він знову 
працював у Москві. Повернувшись до Новгорода-Сіверського, активно 
виступав у концертах, виконуючи і свої твори: варіації для скрипки 
на теми народних українських, російських та польських пісень – 
"Віють вітри, віють буйні", "За горами, за долами", "Среди долины, 
ровныя", фантазію для 7-струнної гітари "На березі Десни" тощо. 

Багато зробив у розвитку музичного  мистецтва і Олександр Іва-
нович Лизогуб (1790–1839), який народився у Куликівці, а проживав 
у Седневі і прославився як піаніст і композитор. Його вважають 
одним із зачинателів української фортепіанної музики. Він працював 
у різних жанрах: ноктюрн, мазурка, створював варіації на теми 
українських народних пісень, зокрема, "Ой ти, дівчино", "Ой не ходи, 
Грицю та й на вечорниці", "Ой у полі криниченька", "Та була в мене 
жінка", написав романс "Смерть на чужині" та ін. [19]. 
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Музичне мистецтво  набувало свого всебічного розвитку у другій 
половині ХІХ ст. Тут більше спостерігалися прояви національного 
спрямування у музичній культурі. 

У другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. виділяються три основні 
напрямки: 

1) поширення музики шляхом влаштування сімейних музичних 
вечорів; 

2) організація музичних концертів, в тому числі і приїжджими 
колективами; 

3) використання музичних творів під час театральних драма-
тичних вистав та постановка опер. 

У кожному великому місті, а також у деяких повітових містах 
були сім’ї, члени якої цікавилися музикою. І тут велику роль віді-
гравала господиня, яка могла грати на фортепіано чи іншому ін-
струменті і залучала до музичної діяльності своїх близьких знайомих. 
Були сім’ї, де члени родини займалися 
музично-виконавською діяльністю. 
Прикладом цього може бути родина 
Лизогубів у Седневі. Ініціатором цих 
музичних зібрань був Ілля Іванович 
Лизогуб (1787–1867), учнь Г. А. Ра-
чинського, у мякого в Москві він 
отримав добру музичну освіту, здобув 
славу як піаніст, віолончеліст, співак і 
композитор, автор сонати для віолон-
челі і фортепіано, побудованій на 
інтонаціях українських пісень-роман-
сів, яку відносять до кращих музич-
них творів цього часу. Після від-
ставки І. Лизогуб переїхав на Черні-
гівщину, оселився у своєму родовому 
маєтку у Седневі, а потім у Чернігові і 
брав активну участь у музичному 
житті міст. 

Як свідчить Г. Милорадович, до 
нього у Седнів приїжджали музи-
канти, грали тріо, квартети [20], а в 
Чернігові у нього постійно відбувалися 
музичні вечори. Газета "Черниговские губернские ведомости" неодно-
разово повідомляла про активну участь І. Лизогуба в організації 
сімейних музичних вечорів у Чернігові [21]. 

У музичних вечорах брав участь й Іван Іванович Гаврушкевич 
(1814–1901), відомий виконавець камерних творів, віолончеліст, який 
після відставки оселився в Чернігові. 

Подібні вечори влаштовував у себе вдома в Чернігові й Іван 
Григорович Рашевський (1849–1921), художник, культурний діяч, 

Портрет І. Лизогуба. 
Худ. Т. Шевченко 
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який захоплювався музикою. В організації вечорів йому допомагала 
його старша сестра Ганна Рашевська, викладач музики і літератури. 
Вона пробувала себе і як композитор, написала музику на вірші 
М. Некрасова "Железная дорога" і Навроцького "Есть на Волге утес". 

Літературно-музичні вечори проходили також у приміщенні 
Історико-філологічного інституту кн. Безбородька у Ніжині з ініці-
ативи його директора Ф. Ф. Гельбке, який керував вишем у 1893–
1907 рр., та при підтримці його дружини, яка була головою "Товари-
ства допомоги бідному населенню міста". Тому ці вечори були 
платними – 50 коп. У заході брали участь як студенти, так і музикан-
ти міста, зокрема піаністка А. І. Вільконська. Ці вечори проходили у 
грудні місяці, на які приходили викладачі ніжинських навчальних 
закладів, чиновники, офіцери, всі, хто любив музику. 

Як свідчать сучасники того часу, інститутський хор, а також 
солісти виконували твори Ф. Моцарта, Ф. Шуберта, Й. Баха, П. Чай-
ковського та інших композиторів. Тут були в основному представлені 
твори західноєвропейських та російських композиторів. Хоча на 
початку ХХ ст. в програмі зустрічаються твори українських музикан-
тів. Так, на вечорі 8 грудня 1901 р. перше відділення завершувала 
патріотична пісня "Закувала та сива зозуля" (музика П. Ніжин-
ського), а друге відділення – коломийка "Верховино, світку ти наш" 
(музика М. Лисенка). 

Великою популярністю у другій пол. ХІХ ст. користувалися, як і 
раніше, театральні вистави, у яких використовували музику й пісні. 
Новими театральними силами була продовжена діяльність "Това-
риства кохаючих рідну мову", члени якого, крім "Наталки Полтав-
ки", яка йшла неодноразово і з різним акторським складом, ставили 
також п’єси "Сватання на Гончарівці", "Шельменко-денщик" Г. Квіт-
ки-Основ’яненка, "Назар Стодоля" Т. Шевченка, "До мирового" 
Л. Глібова та ін. Великою популярністю користувалася опера 
О. Марковича "Чари" за п’єсою К. Тополі. У 1866 р. вона була постав-
лена ним у Новгороді-Сіверському, а потім у Чернігові. У сценах, де 
збирається сільська молодь, звучать жартівливо-танцювальні мелодії 
"Ой, де ж ти була, моя, нечужая?", "А ще сонце не заходить", 
"Вийди, Грицю, на вулицю" та ін. Пісні допомагають основним 
героям Галі та Грицю розкрити сумний настрій, драматичні 
конфлікти ("Нащо ж мене, моя мати, ти на світ породила" – Галя, 
"Ой у полі могила з вітром говорила" – Гриць та ін.). Друг Гриця 
Василь співає на завершальному розвиткові останньої дії пісню "Ой не 
ходи, Грицю", підкреслюючи цим трагічну долю юнака, який загинув 
через зрадливе кохання [22]. Оригінально, своєрідно звучить ця пісня 
в постановці О. Марковича. 

М. Шевелів, який бачив цю виставу, вказував на велике емо-
ційне навантаження, яке створювалася в залі виконанням цієї пісні у 
2-й дії. На кладовищі стоять представники сільської влади, парубки, 
дівчата, селяни. "Сумна і урочиста тиша. Оддалік, праворуч сцени в 
супроводі музики чути далеку пісню "Ой не ходи, Грицю, та й на 
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вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці". В театрі разюча тиша. 
Дивлячись на цю величезну мов би застиглу силу людей, тиша 
здавалася велично-грізною стихією. Пісня все наближається й стає 
ясніша. Парубки, дівчата, селяни, війт, соцький, що мовчазливо сто-
ять на сцені, прислухаються до співів. Пісня наближається, ще й на 
сцені з’являється хор. Нарешті – останній акорд хору: "Оце тобі, 
Грицю, такая заплата, що з чотирьох дощок – темная хата". Завіса 
помалу спадає… Мертва тиша не порушується серед слухачів і після 
завіси. Проходить декілька хвилин, публіка все ще не може позбутися 
цього настрою. Гучним оплескам немає краю" [23]. 

Визначну роль у "Товаристві кохаючих рідну мову" відіграв Іван 
Миколайович Лагода (1832–1906), лікар, який дуже любив театраль-
ну справу, брав на себе організацію вистав, підбір акторів і реперту-
ару. Як свідчать сучасники, І. Лагода, маючи гарний голос, любив 
грати у виставах, де було багато співу, музики, танців. Це були 
оперети, опери, водевілі-жарти "Наталка Полтавка", "Запорожець за 
Дунаєм", "За Неман іду", "Невольник", "Сватання на Гончарівці" 
тощо. 

І. Лагода любив оперету "Чари", постійно над нею працював, 
включаючи нові українські пісні і циганські романси. Учасник музич-
ного життя О. Камінський поклав їх на ноти з голосу сестри І. Лагоди 
Євдокії, яка мала гарний голос і виступала на сцені. На одній із афіш 
значилось: "Чари. Малоруська народна драма з піснями в 5-ти діях с 
прологом й в 12 картинах. Из легенди Кирилла Тополи спорудив Иван 
Лагода. Чернигов. 1902 року". 

В наступні роки на Чернігівщині побували відомі українські 
театральні колективи М. Кропивницького, М. Садовського, М. Ста-
рицького та інших, в репертуарі яких було немало вистав, що базува-
лися на музиці і піснях. М. Заньковецька, М. Садовський, Г. Затирке-
вич-Карпінська та інші актори, які мали прекрасні голоси, своїм 
виконанням українських пісень збуджували у глядачів національну 
свідомість. 

Значне місце в музичному житті Чернігівщини займали кон-
церти, організаторами яких були не лише діячі культури, а й чинов-
ники, представники суду тощо. Так, у другій половині 60-х рр. 
ХІХ ст. в Ніжині організували концерти, у яких брав участь студент 
Ніжинського юридичного ліцею кн. Безбородька Федір Гнатович 
Стравинський (1843–1902), в майбутньому відомий оперний співак 
(бас), батько великого композитора ХХ ст. Ігоря Стравинського. 

Під час гастролей у Ніжині віолончеліста С. Куммера та співака 
А. Ніколаєва Ф. Стравинський виступав разом з ними і співав арії 
Івана Сусаніна з опери М. Глінки "Жизнь за царя", романс і дует 
"Моряки" Вільбоа (26 березня 1869 р.), романси Бахметьєва "Тучи 
черные" та Дюбюка "Помнишь, помнишь, как бывало" і "На дворе 
метель и вьюга", арію Мельника із опери О. Даргомижського "Русалка". 
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Неодноразово на Чернігівщині давав концерт Микола 
Віталійович Лисенко (1842–1912). Вперше він виступив у Чернігові у 
1878 р. як соліст-піаніст [24]. Особливої популярності набули 
концерти його хору, які відбувалися у Чернігові, Ніжині і Прилуках у 
1892–1909-х рр. з пропагандою українського музичного мистецтва. 

В організації цих концертів у Чернігові відіграли значну роль гро-
мадські діячі Ілля Шраг, Олександр Тищинський, Григорій 
Милорадович, а в Ніжині – місцевий нотаріус Я. Біловодський. У про-
граму концертів були включені патріотичні народні пісні "Ой наступає 
та чорна хмара", "Ой, не гаразд запорожці", "О, государі Псковичі" 
та ін. 

У 900-х рр. М. Лисен-
ко підтримував творчі 
зв’язки з Михайлом Коцю-
бинським, який очолював з 
1905 р. чернігівську "Про-
світу". Письменник неодно-
разово звертався до компо-
зитора з проханням дати в 
місті концерт. Двічі, у 1907 
та 1909 рр., він разом зі 
своїми учнями та викла-
дачами Музично-драматич-
ної школи М. Лисенка давав 
концерти, які надовго запа-
м’яталися чернігівцям. Доч-
ка М. Коцюбинського Ірина 
Михайлівна згадувала: "В 
лютому 1907 року він грав у 
нашій вітальні улюблені 

мелодії батька: "Вічний революціонер", "Елегію" та "Пісню без слів". 
Тоді він приїхав до нас з артистами Мишугою, Потоцькою і Сагуць-
кою. Батьки дуже чемно, з сердечною теплотою пригощали своїх 
дорогих гостей" [25]. 

1907 р. М. Лисенко познайомив слухачів зі своїми творами, 
написаними на тексти "Кобзаря" Т. Шевченка: "Сон", "О, милий 
Боже, храни", "Не хочу я женитися", "Не дивуйтесь, дівчата", "У 
туркені по тім боці", "Вітер в гаї нагинає лозу і тополю" та ін. 

А у 1909 р. до програми концерту, в якому брали участь сам 
М. Лисенко та відомий артист О. Мишуга і їх учні, увійшли не лише 
твори композитора "Мені однаково", "Дівчино риболонько люба", 
"Смутні провесни" у виконанні співака, а й інших музикантів, зо-
крема П. Чайковського, О. Монюшка. 

Виступи хору М. Лисенка, в програмі якого були народні пісні, в 
тому числі і записані на Чернігівщині, власні концерти, які включали 
твори самого композитора, відіграли велику роль у пропаганді націо-
нального музичного мистецтва, виявленні талантів серед народу. 

М. Лисенко у родині М. Коцюбинського.  
Худ. В. Забіла 
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Велику роль у підвищенні інтересу до музичного мистецтва в 
регіоні відіграло сформоване у 1884 році Чернігівське музично-драма-
тичне товариство, яке завершило свій організаційний процес у 1888 р. 
й охопило близько 200 членів-любителів. Товариство ставило 
завдання: сприяти підготовці і постановці п’єс, проведення концертів, 
літературно-музичних творів як власними силами, так і залученням 
гастролюючих музикантів, постановки опер, а також організації му-
зичної освіти шляхом відкриття при товаристві музичних класів [26]. 

Активними діячами товариства були Л. Глібов, І. Ягода, І. Шраг 
(секретар товариства), І. Рашевський, О. Горєлов, М. Яснопольський 
та ін. Товариство мало на меті сприяти виявленню та вихованню 
молодих талантів, використанню їх для організації і покращення 
музичного життя, надавати його членам 
та відвідувачам приємне і корисне вико-
ристання часу, залучаючи для цього 
наявні і запрошені сили професіоналів. 
Був простір для різнобічних проявів 
аматорського і професійного мистецтва. 

Саме завдяки товариству у 1893 р. у 
Чернігові був сформований симфонічний 
оркестр під керівництвом відомого україн-
ського і російського композитора та дири-
гента Олександра Леонтійовича Горєлова  
(Горілого) (1863–1937), який працював у 
місті лікарем, бо закінчував медичний 
факультет Московського університету, а 
паралельно – Московську консерваторію. 
У 1893 р. він був направлений з дипло-
мом лікаря і свідоцтвом у званні повіто-
вого лікаря у Чернігів, на свою батьків-
щину, бо народився у селі М. Щербиничі 
Новозибківського повіту, який тоді входив у Чернігівську губернію. 

Паралельно з лікарською практикою О. Горєлов працював у 
музичній сфері, писав твори різних жанрів. 

За перші 10 років він написав три симфонії (1893, 1899, 1905), 
оперу "Вій" (1897), оперету "Добрі сусіди" (1891), 2 струнні квартети 
(1894, 1901), фортепіанне тріо (1899), романси, хори [27]. Як бачимо, 
основні музичні твори композитором були написані у Чернігові, бо 
пізніше, до його переїзду у Київ у 1916 р., він займався духовною 
музикою. 

До Чернігівського симфонічного оркестру входило 30 чоловік. 
Крім цього, О. Горєлов організував хор у складі 30 чоловік. Напо-
леглива композиторська та диригентська робота сприяла тому, що 
2 лютого 1897 р. відбувся концерт, програма якого складалася лише з 
творів автора: "Українська симфонія", уривки з опери "Вій", оперети 
"Добрі сусіди", музичні картини "Весна" та вальс-фантазія для 
симфонічного оркестру [28]. 

О. Л. Горєлов 
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У 1895 р. О. Горєлов розпочав у Чернігові оперну діяльність. Бу-
ли поставлені декілька опер, які засвідчили широкі музичні інтереси 
композитора, його майстерність працювати не лише з музикантами, а 
й співаками. 

Діяльність О. Горєлова у Чернігові сприяла поглибленому інте-
ресу до професійного класичного мистецтва. І це відіграло велику роль 
у вихованні молодих музикантів та співаків, які після Чернігова, 
отримавши відповідну музичну освіту, стали професійними акторами. 
Немало було й співаків місцевого значення. Саме вони брали активну 
участь у підготовці опер, яка вимагала великих творчих сил і 
здібностей. 

Після від’їзду з Чернігова О. Горєлова на 
початку ХХ ст. його традиції продовжив керів-
ник музичних класів, скрипаль за освітою, 
диригент Кіндрат Сорокін, який закінчив Петер-
бурзьку консерваторію і був досить активним у 
музичному житті міста. Завдяки йому та 
Г. Г. Ейзлеру, які займалися приватною педаго-
гічною музичною діяльністю у Чернігові, у місті 
були відкриті музичні класи. У 1908 р. 
Г. Ейзлер відкривав музичну школу у Ніжині. 
Саме ці діячі культури сприяли тому, що у 
Чернігові 17 липня 1907 р. було відкрите Черні-
гівське відділення Російського музичного това-
риства, директором якого у різний час були 
В. Д. Голіцин, Д. В. Країнський, Г. М. Глібов, 
І. Г. Рашевський, Б. В. Баришевський. 

К. Сорокін очолив симфонічний оркестр у 
1903 р., який з великою майстерністю виконував 
твори відомих композиторів Л. ван Бетховена, 
Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Е. Гріга, П. Чайков-
ського, О. Бородіна, А. Рубінштейна, М. Лисенка 

та ін. З відкриттям товариства репертуар оркестру розширюється, 
запрошуються співаки із Києва (Н. Калиновська, Тищинська та ін.). 

У розвитку концертної діяльності у Чернігові значну роль віді-
грали члени товариства, які безпосередньо брали у них участь: 
І. Рашевський (віолончель), Т. Рашевська (фортепіано), С.-С. Вількон-
ський (віолончель), С. Гаєвська (скрипка), В. Юркевич (альт), 
А. Яцкевич (фортепіано), М. Таїров (кларнет) та ін. 

Завдяки О. Горєлову та К. Сорокіну, які змогли створити профе-
сійний колектив – симфонічний оркестр та великому їх ентузіазму в 
пошуках гарних голосів, режисерським здібностям, а також добро-
вільним помічникам, в Чернігові власними силами з 1894 р. були 
поставлені опери "Аскольдова могила" О. Верстовського, "Руслан і 
Людмила", "Життя за царя" ("Іван Сусанін") М. Глінки, "Русалка" 
О. Даргомижського, "Демон" А. Рубінштейна, "Євгеній Онєгін", "Піко-
ва дама" П. Чайковського, "Майська ніч" М. Римського-Корсакова, 

Г. Ейзлер 
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"Травіата" Дж. Верді, "Кармен" Ж. Бізе, "Фауст" М. Гуно, а також 
оперети. Активну участь у постановках брали учні та викладачі му-
зичного училища та ін. [29]. Деякі оперні вистави здійснювалися також 
гастролюючими колективами [30]. Велику допомогу у музичному житті 
міста здійснювали члени чернігівської "Громади" та "Просвіти". 

Помітну роль у розвитку музичного життя у Чернігові відіграв 
віолончеліст і організатор музичної освіти у місті Стефан (Станіслав) 
Владиславович Вільконський (1870–1963). У зв’язку з необхідністю 
дати дітям освіту його батьки переїхали у 70-х рр. ХІХ ст. із Волині 
до Ніжина, де при Історико-філологічному інституті кн. Безбородька 
функціонувала класична гімназія. С. Вільконський навчався тут з 
1880 до 1888 рр., а потім продовжив навчання у Варшавській, 
Празькій та Петербурзькій консерваторіях (1888–1901). Під час 
навчання в консерваторіях він приїжджав у Ніжин до своїх рідних, 
теж музикантів (батько – скрипаль, мати – піаністка), і брав участь у 
концертах, які влаштував активний культурний діяч міста Федір 
Проценко. 

У 1908 р. С. Вільконський, відпрацювавши у Петербурзькому 
комерційному та Астраханському музичному училищах сім років, 
переїхав до Чернігова на посаду директора музичних  класів, а через 
деякий час музичного училища, яке було відкрите як філія Імпера-
торського російського музичного товариства (ІРМТ). 

С. Вільконський приділяв велику увагу відбору відповідних 
кадрів та якості підготовки учнів з музичних предметів, що укріпили 
авторитет директора. 

Паралельно з викладацькою роботою він займався й артистич-
ною діяльністю, виступав як соліст, демонструючи свою майстерність 
гри на віолончелі, а також у колективі оркестрантів. Після 
К. Сорокіна С. Вільконський очолив симфонічний оркестр, який під 
його керівництвом підготував і виконав ораторії Й. Гайдна та твори 
А. Рубінштейна. 

С. Вільконський приділяв увагу організації музичних творів та 
концертів, на які запрошувались відомі музиканти: піаніст О. Галь-
денвейзер, піаніст і композитор Микола Лисенко, піаніст Григорій 
Беклемішев, віолончеліст Семен Козолупов, композитор Олександр 
Гречанінов, співак Леонід Собінов, скрипаль Михайло Ерденко та ін. 

Спеціальні вечори були присвячені Л. ван Бетховену та 
Ф. Шопену. Не забував він і про Ніжин, де також  брав участь разом з 
батьками у музичному житті міста та організованих концертах. 

"Русская музыкальная газета" у розділі "Музыка в провинции. 
Чернигов" подавала відомості про музичне життя в місті, в тому числі 
і про діяльність С. Вільконського, який у 1910 р. провів шість 
історичних камерних вечорів за участю С. Гаєвського (скрипка) і 
С. Ленквіста (фортепіано), на першому з яких прозвучали твори ком-
позиторів А.Кореллі, Дж.Тартіні, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Д. Скар-
латті, Й. С. Баха, Ф. Е. Баха, Г. Ф. Генделя, Компаньйоли. 
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Другий вечір був присвячений музиці Й. Гайдна, В. А. Моцарта 
та Л. ван Бетховена. У виконанні віолончельної сонати Gdur, "Крей-
церової сонати" й "Апасіонати" брав участь і С. Вільконський. Третій 
вечір був присвячений музиці Л. ван Бетховена [31]. 

С. Вільконський брав участь як виконавець і в наступних 
вечорах. 2 квітня 1910 р. музикант організовував ювілейне свято, 
присвячене польському композитору Федеріко Шопену. В програму 
були включені такі твори композитора, де провідну роль відігравала 
віолончель у єдності фортепіано та скрипки. Партнерами С. Віль-
конського були С. Ленквіст (скрипка) та С. Гаєвський (скрипка). Це 
був нетрадиційний і унікальний концерт як за своєю виконавською 
майстерністю, так і підбором творів Ф. Шопена. 

С. Вільконський не забув і про Ніжин, підтримував тісні зв’язки з 
місцевими музикантами, зокрема з Ф. Проценком, який після закін-
чення у 1913 р. регентських учительських курсів у Петербурзі ор-
ганізував у місті струнний оркестр, до якого увійшли, крім керівника 
(альт), ще І. М. Княгинін (перша скрипка), М. Ф. Проценко, а згодом 
А. Ф. Проценко (друга скрипка), С. В. Вільконський (віолончель), а 
згодом – симфонічний оркестр, у якому теж грав С. В. Вільконський. 

Робота С. Вільконського на Чернігівщині сприяла поширенню 
професійної освіти в краї, утвердженню професіоналізму у музичному 
мистецтві. Його вихованцями в училищі були відомі музиканти: 

композитор Ілля Сац, композитор Михайло 
Черняк, диригент Натан Рахлін, викладачі-
музиканти Г. Шахнін, І. Слугуцький, 
А. Розовський, В. Коржуков та ін. 

На поч. ХХ ст. музичне життя у 
Чернігові збагачувалося гастрольними при-
їздами відомих музикантів. Крім запроше-
них С. Вільконським, у місті також висту-
пали піаніст і композитор Л. Ніколаєв, 
композитор Ілля Сац, піаністка Міра Поль-
гейм, співачка Єлизавета Мусатова-Куле-
женко, у репертуарі яких були найрізно-
манітніші твори різних композиторів та їх 
власні. 

Приїжджали до Чернігова і виступали 
тут уродженці міста та вихованці училища, 
які стали співаками столичних труп: 
Н. Ларизина, С. Ф. Селюк, М. А. Сіони-

цька-Дейша, уродж. Коробова (1840–1902), О. Г. Меншикова, 
Волинська, Майборода та ін. 

З концертами виступали також місцеві музиканти, зокрема 
педагоги музичного училища Г. Агте, Б. Айзенштадт, І. Красиль-
щиков, С. Палей, Т. Рашевка, В. Сотников та ін. 

Серед місцевих музикантів значне місце посідає Євген Васи-
льович Богославський (1874–1941), який під час навчання у Москов-

М. Сіоницька-Дейша 
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ській консерваторії бував з 1896 р. у Чернігові, де проживали його 
мати і сестра. А після її закінчення він у 1902, 1905–1908 рр., а з 
1919 р. і до трагічної смерті жив у місті і брав активну участь в орга-
нізації концертів, спрямованих на допомогу малозабезпеченим учням, 
громадській бібліотеці, різним іншим об’єднанням і товариствам. 

Є. Богословський мав широкі музичні зв’язки з композиторами 
С. Танєєвим, Л. В. Ніколаєвим, І. Сацем, Р. Глієром, співаком 
Л. Собіновим, що сприяло організації філії Чернігівського музичного 
товариства. Він підтримував талановиту молодь, організовував кон-
церти тих музикантів, які бували у Чернігові. Спогади сучасників 
свідчили про активну діяльність Є. Богословського і як педагога, і 
виконавця. "Я згадую Євгена Васильовича, прекрасного піаніста і 
педагога з часу мого навчання в старших класах Чернігівської гімна-
зії, – писала петербурзька піаністка С. Фащевська. – Серед наших 
піаністів, які виступали, особливе враження на мене справила гра 
Євгена Васильовича. Його виступи чи в ансамблях чи в сольних 
концертах відбувалися при переповненому залі справжніх поціно-
вувачів музики. Я була захоплена красою і силою його виконання 
класичної музики і  високим професіоналізмом його гри. Я зрозуміла, 
що більш близького по духу і кращого педагога не знайти, і стала 
мріяти про заняття в його класі. Його заняття і методи розвитку 
художнього смаку і сприйняття музики я часто згадувала… в своїй 
подальшій педагогічній роботі" [32]. 

Крім Чернігова, у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. музична культура 
розвивалася у повітових містах. Щоправда, все це залежало від 
наявності музикантів-професіоналів та активістів. Так, під час прожи-
вання у селі Мельня на Чернігівщині (нині Сумська обл.) у 1888 р. 
музикант Григорій Митрофанович Давидовський, майбутній відомий 
композитор, диригент і співак, створив селянський хор, який був 
досить відомий у цій місцевості. Різні музичні колективи були у  
Новгороді-Сіверському, Конотопі, Бахмачі, Прилуках. Особливо ак-
тивно проходило музичне життя у Ніжині завдяки діяльності Федора 
Даниловича Проценка (1866–1942), який мав добрі музичні та 
організаторські здібності та сильний голос співака. Він багато віддав 
сил справі пропаганди українського мистецтва, національної куль-
тури, яка в той час заборонялася і переслідувалася царським урядом. 

У своїх спогадах він писав: "Оглядаючись на минуле мого 
життя, мушу сказати, що з юнацьких років (початок 80-х) я захоп-
лювався мистецькою справою, брав участь у аматорських виставах і 
концертах (з 1886 р.), був активним членом Ніжинського музично-
драматичного товариства (з 1888 р.), а згодом став уповноваженим 
Всеросійського театрального товариства (1905–1918 рр.), агентом 
Московського товариства драматургів і композиторів (1907–1918 рр.) 
та уповноваженим Всеукраїнського музичного товариства ім. Леонто-
вича (нині ВУТОРМ) (з 1927 р.) і таким чином, мав офіційні стосунки 
і був у курсі різних театральних, музично-співочих та літературних 
подій на Ніжинщині" [33]. 
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У 1893 р. Ф. Проценко заснував при Народному домі мішаний 
хор, вів вокальну студію, струнний і вокальний квартети. Учасники 
народного хору виконували українські народні пісні, а також твори 
української музичної класики та пропагандистів української пісні 
Г. Давидовського і М. Завадського. 

Із учасників хору вийшли відомі актори Ганна Москвичова-
Ніжинська, Іван Росін, Юхим Мілович, Юхим Скороход, Марія 
Малиш-Федорець та ін. 

До складу струнного оркестру Ф. Д. Проценко (альт) залучив 
І. М. Княгиніна (перша скрипка), С. Вільконського (віолончель), а 
також своїх чотирьох синів Миколу, Володимира, Андрія, Сергія, які 
грали на скрипках, флейті та фортепіано. Він також поставив дві 
опери "Наталка Полтавка" та "Запорожець за Дунаєм". 

Значне місце у музичному житті Ніжина займав Болеслав 
Леонардович Вержиківський (1880–1928?), піаніст, диригент, який з 
1907 р. жив у місті і супроводжував музичними творами  демонстрацію 
німих стрічок у кінотеатрі, який відкрив у місті. Крім цього, він орга-
нізував симфонічний оркестр, в репертуарі якого були твори М. Глінки, 
М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, 
А. Дворжака та ін. Взимку оркестр грав у кінотеатрі, влітку разом з 
хором та театральною трупою виїжджав на гастролі. Після революції 
Б. Вержиківський підготував до показу дві опери: "Травіату" і "Євгеній 
Онєгін", а також уривки з окремих великих творів [34]. 

Короткий огляд музичного життя на Чернігівщини засвідчив, 
що аматорське мистецтво розвивалося разом з професійним особливо 
активно і у різних жанрах у другій половині ХІХ ст. У цей період 
музика використовувалася в домашніх та публічних концертах, у 
театральних виставах як у процесі виконання пісень під час розвитку 
дії, так і в антрактах. Поява професійної музичної освіти у Чернігові 
сприяла вихованню кваліфікованих музикантів, які брали участь в 
організації симфонічних оркестрів та постановці оперет і опер. Діяль-
ність композиторів М. Лисенка та корифеїв театру, і серед них Марії 
Заньковецької, пропагандистів української музики Опанаса Марковича, 
Меланії Загорської, Степана Носа, Григорія Давидовського, Олександра 
Горєлова та інших сприяла національному вихованню глядачів Черні-
гівщини, поглиблювала їх інтерес до народної пісні. Музичне життя 
Чернігівщини – це яскрава сторінка в історії культури України. 

Перегорнуті останні сторінки книги, і в пам’яті все ще залиша-
ються образи багатьох її героїв, які творили багатогранну, різнобічну 
культуру Поліського краю, якою можна пишатися та яка і сьогодні 
збагачує духовне життя не лише жителів Чернігівщини, а й усіх тих, 
хто доторкається до цього прекрасного мистецтва. 
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ВСТУП 
 

 Історія культури Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. – це своє-
рідне явище загальноукраїнського культурного процесу визначеного 
історичного часу. Майже всі формотворення культури були вже в 
центрі нашої уваги. Про це свідчать книги: "Нариси культури Ніжи-
на: у 5 ч." (1995–1998), "Культура Чернігівщини ХІ – перш. пол. 
ХVІІ ст." (2001), "Розвиток культури на Північному Лівобережжі 
України у 2-й пол. ХVІІ–ХVІІІ ст." (2007), "Культурне життя в 
Ніжині у ХVІІ–ХVІІІ ст." (2012), які були написані у співавторстві з 
Олександром та Сергієм Самойленками. 

Розвиток культури ХІХ ст., зокрема освіти та науки, знайшов 
своє осмислення в монографічних дослідженнях "Нежинская филоло-
гическая школа. 1820–1990" (1993), "Вчені-філологи Ніжинської ви-
щої школи" (1993), "Розвиток освіти та науки в Ніжині в ХVІІ–
ХХ ст." (1996), "Ніжинська вища школа: сторінки історії" (2005) та 
ін. Останні дві книги написані з Олександром Самойленком, який у 
дисертаційному дослідженні "Методологія історії та історіографія у 
науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст.)" та у циклі супроводжуючих статей вперше ґрунтовно 
розкрив розвиток історичної думки в спадщині ніжинських дослід-
ників вітчизняної та зарубіжної історії. Олена Самойленко захистила 
дисертацію на тему: "Розвиток гімназійної освіти Чернігівщини" 
(ХІХ – поч. ХХ ст.)" (2011), в якій вперше розкрила особливості 
функціонування гімназійної освіти та педагогічні погляди представ-
ників гімназійних закладів регіону. Всі три дослідники розвитку 
освіти і науки краю взяли участь у колективному написанні моногра-
фії "Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Чернігівська область" (2012), у якій пред-
ставлено 6 їх підрозділів. 

Розвиток літератури та періодики в регіоні, особливості літе-
ратурного життя стали основою для наших книг "Сторінки літератур-
ного життя Чернігівщини ХІІ–ХVІІІ століть" (1992), "Нариси куль-
тури Ніжина. Ч. 1. Література" (1995), "Громадсько-культурне та 
літературне життя Чернігова кінця ХІХ – поч. ХХ ст." (1999), "Літе-
ратурне життя Чернігівщини ХІІ–ХХ ст." (2003, 2010). Крім цих 
книг, вийшли також наші монографічні дослідження про окремих 
представників літературного процесу краю: "Пилип Морачевський – 
поет, драматург, перекладач" (1999, 2006), "Микола Гоголь і Ніжин" 
(2008), "Творча спадщина Гоголя на перетині епох" (2009), "Ніжин-
ський список другого тому "Мертвих душ" М. Гоголя" (2012), 
"Леонід Глібов у колі сучасників" (2011), "Тарас Шевченко і Ніжин-
ська вища школа" (2014), а також декілька іменних випусків науко-
вого збірника "Література та культура Полісся", присвячених 
М. Гоголю, М. Коцюбинському, П. Кулішу, В. Забілі, Є. Гребінці, 
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Ю. Збанацькому. У цьому ж збірнику (виходить з 1990 р., відпові-
дальним редактором і упорядником якого є автор цих рядків, нині 
вийшло 78 випусків) опубліковано нами десятки статей про культуру 
Чернігівщини та її відомих і нині забутих представників. 

Крім літератури, особливу увагу приділили вивченню театраль-
ного життя краю, а також діяльності видатної її представниці Марії 
Заньковецької, яка понад усе любила Україну, свій народ, який був її 
улюбленим глядачем і якому вона віддавала свій надзвичайний 
талант. Їй і були присвячені наші книги: "Марія Заньковецька і 
театральне життя Ніжина" (1994), "Марія Заньковецька як театраль-
ний та громадський діяч України" (1994, у співавторстві), "Театра-
льне та музичне життя в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст." (1995), "Марія Зань-
ковецька і Поліський край" (2004), "Театри і актори Північного 
Лівобережжя" (2010). Зміст цих книг дає можливість ознайомитися з 
розвитком театрального мистецтва в Новгороді-Сіверському, Черніго-
ві, Ніжині, Прилуках, з аматорським і професійним театральним 
мистецтвом  Поліського краю. 

Про інші види мистецтва розповідалося в книгах "Михайло 
Глінка і Україна" (2000), у якій висвітлено його перебування на 
Чернігівщині та написання опери "Руслан і Людмила" у Качанівці, 
де першими виконавцями партій Руслана був С. Гулак-Артемов-
ський, а музики – садибні  оркестри та хористи. Архітектура 
розглядалась у книзі "Забудова Ніжина та архітектурні пам’ятки 
ХVІІ–ХХ ст." (1998), живопис аналізувався в монографії "Образо-
творче мистецтво і скульптура в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст." (1998). Дві 
останні книги були написані разом із Сергієм Самойленком. 

Ця бібліографічна довідка певною мірою може пояснити, чому 
до запропонованої нині книги увійшов лише матеріал про окремі 
види мистецтва: архітектуру, живопис, літературу, театр і музику 
ХІХ – поч. ХХ  ст., а також про садибне мистецтво, яке було 
невід’ємною частиною гнізд культури. Розрізнений матеріал, об’єд-
наний у єдиному монографічному виданні, дасть можливість 
побачити особливості розвитку мистецтва на Чернігівщині. 

Художня культура Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. відзнача-
лася багатством різних видів та творчістю визначних її діячів: 
письменників М. Гоголя, Є. Гребінки, В. Забіли, Л. Глібова, П. Кулі-
ша, М. Коцюбинського, Б. Грінченка, В. Самійленка, театральних 
діячів Марії Заньковецької, Опанаса Маркевича, Маленії Загорської, 
Ганни Ніжинської, Івана Лагоди, музикантів Олександра Лизогуба, 
Івана Гаврушкевича, Олександра Горєлова, Кіндрата Сорокіна, Сте-
фана Вільконського, Євгена Богословського, художників Василя 
Штернберга, Тараса Шевченка, Льва Жемчужникова, Олексія Волос-
кова, Іллі Рєпіна, Миколи Ге, Івана Рашевського, Михайла Жука та 
ще багатьох інших, які прославили не лише Придеснянський край, а 
і всю Україну, бо їх творчість вийшла далеко за межі рідної землі. 
Деякі з них не були уродженцями Чернігівщини, але вони настільки 
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правдиво відобразили у своїх  творах та діяльності сутність життя 
краю, його людей, що вони навічно поріднилися з цією землею. 

Своєрідність розвитку мистецтва регіону полягала в тому, що 
дуже часто творчість митців залежала від меценатів, господарів дво-
рянських садиб, а то й навчальних закладів. Велику роль у фор-
муванні творчих навичок молоді відігравала Ніжинська вища школа. 
Саме з нею пов’язані імена М. Гоголя, Н. Кукольника, В. Забіли, 
Є. Гребінки, Я. де Бальмена, двох академіків живопису А. Мокриць-
кого, А. Гороновича та їх учителя малювання – відомого художника 
К. Павлова й інших. Тут були створені умови для творчого розвитку, 
тому кожен із студентів пробував себе в літературі, на театральній 
сцені, у живопису чи науці. Тож не випадково, що Гімназія вищих 
наук кн. Безбородька, яка була родоначальником Ніжинської вищої 
школи, дала так багато талановитих митців. 

Якщо Гімназію вищих наук кн. Безбородька можна вважати 
своєрідною школою виховання літераторів, то розвиток живопису у 
І пол. ХІХ ст. був пов’язаний більше з дворянськими садибами, деякі 
з них були гніздами культури. Так, від Качанівки невід’ємна твор-
чість художників В. Штернберга, О. Волоскова, І. Рєпіна, К. Маков-
ського, а від Сокиринців – батька і сина С. Землюкових, К. Юшке-
вича-Стаховського, В. Серебрякова, О. Волоскова, від Вейсбахівки – 
В. Соколова, від хутора Іванівський – М. Ге, М. Врубеля тощо. При 
цьому тут слід зауважити, що більшість художників були вільними 
митцями, які шукали меценатів або замовників для портретних чи 
пейзажних робіт, щоб заробити гроші. 

60–70-ті рр. ХІХ ст. – це досить яскравий період у розвитку 
аматорського театрального мистецтва на Чернігівщині. Саме з цих 
колективів вийшли М. Заньковецька, М. Малиш-Федорець, Ганна 
Затиркевич-Карпинська та багато інших акторів та режисерів. 

Поштовхом для розвитку професійного музичного мистецтва 
слугували засновані у 1884 р. у містах Чернігівщини музичні 
товариства, з якими була пов’язана діяльність симфонічних оркес-
трів, постановка опер у Чернігові та Ніжині, діяльність композитора 
О. Горєлова, музикантів К. Сорокіна, С. Вільконського та ін. 

Завершальним етапом розвитку мистецтва у досліджуваний пе-
ріод був кін. ХІХ – поч. ХХ ст., коли письменники, художники, 
архітектори, музиканти проявляли свою самостійність у виборі теми, 
творчого методу, художніх засобів втілення задуму. В мистецтві 
Чернігівщини, крім реалізму, характерними стають і елементи нових 
стилів, зокрема модернізму. У цей час засяяло дуже багато яскравих 
імен, які посіли помітне місце у всеукраїнському літературному та 
мистецькому процесі. 

Перегорнемо ж разом сторінки мистецького життя ХІХ – 
поч. ХХ ст., не претендуючи на його всебічну характеристику.  
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БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА  

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
У ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 
 
 
На широких просторах поліської і лісостепової частини Придні-

провської низовини, якою протікають річки Дніпро і Десна з її прито-
ками Убідь, Снов, Сейм, Остер та ін., розкинулися землі Чернігів-
щини, на яких проживали предки волелюбного народу, що у другій 
половині ХVІІ–ХVІІІ ст. збудував свою Гетьманську державу. Проте 
соціально-політичні та економічні умови склалися так, що у 1793 р. 
після другого поділу Польщі всі українські землі були приєднані до 
Російської імперії. Це означало, що Україна втратила всі суверенні 
права і повинна була жити за російськими законами. 

У 1796 р. на землях колишньої Гетьманської держави була утво-
рена Малоросійська губернія з центром у Чернігові, яка у 1802 р. 
поділена на Полтавську та Чернігівську губернії. До останньої тоді 
увійшло 12 повітів: Борзнянський, Глухівський, Городнянський, Ко-
зелецький, Конотопський, Мглинський, Ніжинський, Новгород-Сівер-
ський, Новоміський, Сосницький, Стародубський, Чернігівський, у 
1803 р. до них були приєднані Кролевецький, Суразький, Остерський, 
а у 1808 р. з Новоміського повіту були переведені всі установи до 
Новозибкова, який став новим повітовим центром. Таким чином, у 
Чернігівській губернії налічувалося 15 повітів зі 187 волостями. 

Тодішня Чернігівська губернія охоплювала нинішню територію 
Чернігівщини, придніпровську частину Київської області та частини 
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Сумської, Полтавської областей України, Брянської області Росії та 
Гомельської області Білорусії. Такий адміністративний поділ Чернігів-
ської губернії зберігався до 1919 р., хоча деякі зміни проходили і 
пізніше після  утворення Сумської області у 1939 р. 

 

 
 

Карта Чернігівської губернії ХІХ ст. 
 
 

Як свідчить книга "Межевые сведения о пространстве земельных 
угодий в дачах Черниговской губернии" [1], яка була опублікована 
Чернігівською губернською земською управою у 1896 р., на Черні-
гівщині налічувалося 3798 населених пунктів, з яких 3 міста нара-
ховували понад 25 тисяч жителів у кожному (Ніжин – 32 тис., Чер-
нігів – 25,5 тис., Стародуб – 24,4 тис.), а також 10 міст, де проживало 
понад 10 тис. жителів: Конотоп – 23,8 тис., Глухів – 17,6 тис., 
Носівка – 15,5 тис., Добрянка – 15 тис., Новозибків – 14,9 тис., 
Семіонівка Новозибківського повіту – 14,3 тис, Березна – 13,1 тис., 
Кролевець – 12,8 тис., Клинці Суразького повіту – 11,9 тис. 
30 поселень мало від 5 до 10 тис. жителів, серед них Кобижча – 
11,1 тис., Почеп – 8,2 тис., Новгород-Сіверський – 8,9 тис., Мглин – 
7,4 тис., Нова Басань – 7,5 тис., Бахмач – 7,2 тис. та ін. 

Протягом усього досліджуваного нами періоду кількість населен-
ня в губернії збільшувалася і, як свідчать факти перепису 1897 р., в 
ній мешкало на цей час 2,3 млн осіб. 
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На початку ХІХ ст. мирне життя було перерване нападом фран-
цузів у 1812 р., коли розпочалася Вітчизняна війна, спровокована 
французьким імператором Наполеоном. З добровольців усіх повітів 
були сформовані 6 кінних козачих та 8 піших селянських полків, до 
яких увійшло 25783 ратники. Чернігівці проявили свою мужність не 
лише на полі бою, а і в чотиритисячному партизанському загоні на 
чолі з мешканцем села Нефедівка Новгород-Сіверського повіту Єрмо-
лаєм Четвертаком [2]. 

Розвиток Чернігівщини після Вітчизняної війни 1812–1814 рр. 
відбувався з урахуванням того, що це був сільськогосподарський ре-
гіон. Як свідчать статистичні дані, 1846 р. в губернії проживало 
586,3 тис. поміщицьких селян, 204,6 тис. 
державних селян і 419,7 тис. козаків 
[3]. Половина всіх земель Чернігівщини 
належала поміщикам. Так, у 1859 р. з 
4802 тис. десятин всіх земель губернії 
2166 тис. десятин належала поміщикам, 
понад 457 тис. десятин – козакам, а 
336 тис. десятин були у володінні дер-
жавних селян. Поміщицька земля поді-
лялася на власне поміщицьку і невеликі 
селянські наділи. Багато було безземель-
них селян, які працювали на поміщиків. 
Їх нещадно експлуатували, бо поміщики 
самі визначали кількість днів роботи на 
пана. Конкретні документи засвідчують 
факти поміщицьких знущань над 
кріпаками, що призводило до стихійних 
протестів з боку селян. 

 
 

Весільне вбрання Новгород-Сіверського повіту 
 
 

 
 

Поле соняшників на землях Чернігівщини 
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На землях Чернігівщини вирощували в основному зернові – 
жито, пшеницю. Хоча поступовий розвиток капіталістичних відносин 
змушував шукати нові технічні сорти рослин, які б приносили прибу-
ток. Почали сіяти тютюн, цукровий буряк, льон, коноплі. Це сприяло 
розвитку промислових заводів, фабрик, які займалися виготовленням 
цукру, тютюну, конопляної олії, сукна, пряжі тощо. Якщо у 1825 р. 
почала працювати перша цукроварня у селі Макошине Сосницького 
повіту, то у 1860 р. було уже 65 цукрових заводів, на яких працювало 
11 тис. селян, що виробляли 316 тис. пудів цукру. У цьому ж році на 
Чернігівщині функціонувало 13 суконних фабрик, на яких працювало 
4233 робітники, 12 підприємств, де виготовляли полотно, канати, а на 
27 – свічки, на 4 – вироби зі скла, на 5 – папір. Були також цегельні, 
чавуноливарні, мідноливарні заводи. На території губернії було також 
1117 дрібних підприємств та багато промислів [4]. У 1858 р. 
налічувалося 3,7 тис. ремісників.  

Розвиток промислово-
сті сприяв також збільшен-
ню кількості робітників. 
Якщо у 1825 р. їх було 
2994, то у 1860 р. – 12257, 
а в 1908 р. – 24 тис. Як на 
поміщицьких полях, так і 
на підприємствах спостері-
галася жахлива експлуата-
ція працівників, яка відзна-
чалася своєю жорстокістю. 
Відносно слабкий розвиток 
промисловості не сприяв 
зростанню міст. 

Розвиток капіталізму 
на Чернігівщині зумовив 

розширення товарно-грошових відносин та розвиток торгівлі. Показо-
вим у цьому є 1861 р., коли в містах і містечках Чернігівщини були 
організовані і проведені 204 ярмарки. 

Скасування кріпосного права сприяло більш інтенсивному роз-
виткові промисловості, підприємств, кількість яких значно збільши-
лася. У 1864 р. паралельно з губернським управлінням почали 
функціонувати земства, органи місцевого самоуправління. 

Земські управи як виконавчі органи поділялися на губернські і 
повітові, які обиралися відповідно на земських зборах на 3 роки. До 
складу управи входили голова та 6 членів у більшості випадків із 
дворян та буржуазії, які підпорядковувалися губернаторові. На від-
міну від губернського управління, яке займалося державними, адмі-
ністративно-поліцейськими та фінансовими питаннями, воно опікува-
лося господарськими та культурно-освітніми установами. Значну роль 
у розвитку губернії відіграла і поява на території Чернігівщини 

Поле льону на Чернігівщині 
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залізниць. Так, у 1868 р. була відкрита Московсько-Воронезька, у 
1873 р. – Лібаво-Роменська, у 1887 р. – Поліська  залізниці, 1893 р. – 
Чернігово-Пирятинська, а у 1901 р. розпочався рух по залізниці 
Новгород-Сіверський–Новозибків та Бахмач–Прилуки. Це становило 
1243 версти залізничної колії. 

Незважаючи на ці 
заходи, на поч. ХХ ст. 
багато селян змушені 
були шукати кращої 
долі в інших регіонах 
Російської імперії. Так, 
у 1906–1911 рр. з Черні-
гівщини до Сибіру, Да-
лекого Сходу, Казахста-
ну, Північного Кавказу 
переселилося 155 тис. 
селян [5]. Якщо у 1907–
1910 рр. спостерігався 
промисловий спад, то у 
наступні роки відбулося 
певне зростання. Так, у 
1913 р. на Чернігівщині 
працювало 337 підприємств, з них 34 випускали 75,8 % від усієї 
промислової продукції. Значне місце в губернії належало кустарній 
промисловості, у якій було зайнято 79600 кустарів (18828 у містах та 
60862 у селах). 

Соціально економічна ситуація, яка склалася на Чернігівщині у 
ХІХ – на поч. ХХ ст., впливала і на розвиток культури цього часу. 

 
АРХІТЕКТУРА ЧЕРНІГІВЩИНИ 

 
Із 3798 населених пунктів, що знаходилися на території Черні-

гівщини у ХІХ ст., було 13 міст та 30 містечок, кожне з яких мало 
своє характерне обличчя. Їх формування у переважній більшості 
відноситься до ХVІІ–ХVІІІ ст. з поступовими змінами. 

На цей час склалися два основні типи композицій міст: моноцен-
тричний, коли основні домінанти зосереджувалися в центрі міст 
(Батурин, Глухів, Березна, Прилуки, Сосниця), та поліцентричний 
(Ніжин, Новгород-Сіверський, Путивль, Чернігів), у якому визна-
чальну роль відігравали домінанти, що формували центри плануваль-
них районів, а також монастирі, які знаходилися в містах і складали 
самостійні ансамблі будівель [6]. Деякі з них, як у Ніжині Благо-
віщенський та Введенський монастирі, знаходилися в центрі міста 
серед щільної його забудови і займали прямокутну площу, а в 
Чернігові Борисоглібський, Єлецький Успенський та Троїцько-Іллін-
ський і в Новгороді-Сіверському Спасо-Преображенський монастирі 
розташувалися  на околицях міст.  

Залізничний вокзал у Бахмачі 
у 60–70-х рр. ХІХ ст. 
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Згідно з указом 1768 р. "О сделании всем городам, их строению 
и улицам специальных планов, по каждой губернии особо" в містах 
Чернігівщини утверджувався принцип регулярного їх упорядкування. 
Враховувалися й особливі умови заселення міста. 

На території Чернігівщини, згідно з цими планами, уже не 
передбачалося будівництва фортець, у більшості міст фортечні вали 
зносилися, а на їх місці прокладалися вулиці, бульвари. Таким 
чином, проведена у ХVІІІ ст. робота з упорядкування міст підготувала 
ґрунт для подальшого удосконалення містобудування у ХІХ ст. 

У Російській імперії приділялася увага містам, тому розробля-
лися плани їх забудови. Готувалися і спеціальні для цього кадри. У 
Петербурзі, Москві, а також у навчальних закладах Відня, Кракова, 
Варшави здійснювалася підготовка інженерів-будівельників та архі-
текторів. У губернських містах вводилися посади архітекторів та 
інспекторів будівельних робіт, створювалися будівельні комітети, 
комісії, які підпорядковувалися губернаторові і градоначальникам, 
для керівництва забудовою міст та інших населених пунктів у регіоні. 

Протягом 1803–1805 рр. чернігівською креслярнею за участю 
архітекторів М. Амвросимова та А. Карташевського були розроблені 
нові плани забудови міст Чернігівщини. Кожний із них затверджу-
вався імператором Олександром І. Це стосувалося не лише Чернігова 
як губернського центру, регулярний план якого був складений ще у 
1786 р. і уточнений у 1803 р., а й повітових міст [7]. Слід пам’ятати, 
що у Чернігові та повітових містах переважали одноповерхові дерев’я-
ні будівлі. Протягом ХІХ ст. перепланування торкалося головним 
чином історичної частини центрів міст. Функції головного губернсько-
го міста вплинули і на характер зведення у ньому адміністративних і 
громадських будівель. 

 

 
 

Панорама Чернігова 
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У плані 1803 р. виділяються адміністративні, торгові і соборні 
площі. Всі будинки об’єднувалися кам’яною огорожею. Як стверджує 
архітектор Чернігова А. А. Карнабіда, адміністративно-політичним 
центром міста залишався Кремль (нинішня територія Валу), де 
головною спорудою мав бути будинок генерал-губернатора на місці 
замку ХVІ–ХVІІІ ст. з площею перед ним, розкритою в бік Прого-
рілих воріт. Кремль (одна із трьох функціональних зон міста) входив 
до складу загальноміського центру, до якого належали також торго-
вельна зона, що формувалася на Красній площі, і два майдани. На 
Красній площі вирізнялися будівлі: з заходу – одноповерхового магі-
страту з круглою ротондою над головним входом, яка завершувалася 
куполом і високим шпилем з годинником, з півдня – двоповерхового 
губернського правління. Один із них розміщувався на місці сучасної 
площі П’ять кутів, другий – на продовженні Любецької дороги за 
новим напрямом в районі сучасних проспекту Жовтневої революції і 
вул. Чернишевського [8]. 

Слід зазначити, що територія і забудова Чернігова уточнювалася 
в планах 1805, 1834, 1861 рр., які стали основою реконструкції міста. 
Всі ці плани передбачали перш за все формування загальноміського 
центру та упорядкування і визначення центральних перспектив ву-
лиць. Їх стара мережа знищувалася і прокладалися нові, з урахуван-
ням та наявністю історичних споруд, які знаходилися на відповідній 
території. Всі будинки об’єднувалися між собою огорожею. В плані 
виділялися адміністративні, торгові і соборні площі. Так, у Чернігові 
на території Дитинця була визначена адміністративна площа, ярмар-
кова – на Олександрівському майдані. До комплексу останнього увій-
шли Воскресенська церква з дзвіницею ХVІІІ ст. та нові приміщення 
поштової станції, будинки богоугодних закладів (нині міська лікарня), 
приміщення міри і ваги, збудовані за проектом А. Карташевського.  

У 1802 р. була заснована посада губернського архітектора для 
Чернігівської і Полтавської губерній, яку спочатку обіймав петер-
бурзький архітектор М. Амвросимов. Архітекторами у Чернігові пра-
цювали у ХІХ ст. А. Карташевський, А. Захаров, Д. Єфимов, 
П. Демут-Малиновський, А. Куцевич, В. Рибін та ін. Ці ж архітек-
тори зводили будинки не лише у Чернігові, а і в повітових містах 
Ніжині, Бахмачі, Конотопі, Новгороді-Сіверському та ін., зокрема, у 
1803 р. були підписані плани для Ніжина, Сосниці, Городні, а у 
1805 р. – для Чернігова, Новгорода-Сіверського, Конотопа, Остра. 
Згідно з цими планами у населених пунктах утверджувалася лінійно-
осьова орієнтація з виділенням місць для парків, бульварів. Приді-
лялася увага і фасадам будинків, що виходили на вулицю. 

У 1836 р. вводився новий проект забудови міст, у якому приді-
лялася більша увага місцевості, на якій зводилися будинки, наявності 
в ній інших цінних споруд, передбачалися також перспективи подаль-
шого будівництва. Міста не лише поповнювалися новими спорудами, а 
також відбудовувалия та реставрувалися. Таким чином, здійснюва-
лося удосконалене формування міста у нових умовах. 
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При цьому слід пам’ятати, що у Чернігові та повітових містах 
переважали одноповерхові дерев’яні споруди, про що свідчать статис-
тичні дані 1842 р., які були зібрані урядом: на 13609 будинків у всіх 
містах губернії припадала лише 131 кам’яна споруда, тобто 1 % від 
усіх житлових будинків [9]. 

У 1842 р. у Чернігові було лише 19 кам’яних будівель і 705 де-
рев’яних. З кожним роком кількість будинків збільшувалася. На кі-
нець століття, у 1898 р., у Чернігові було 2365 будинків: одноповерхо-
вих – 2090, що складало 88,3 %, із них 84,9 % – дерев’яні, вкритих 
залізом – 45,7 %; двоповерхових – 64, триповерхових – 2. Місто 
Чернігів було поділене на 151 квартал. Деякі з них повністю 
складалися з казенних, міських і громадських будівель, три квартали 
були зайняті базарними площами, один – бульваром, два – скверами, 
один – міським театром, один – жіночим духовним училищем, один – 
собором, присутніми місцями тощо [10]. 

До великих міст на Чернігівщині належав Ніжин, який сфор-
мувався у ХVІІ–ХVІІІ ст. як найбільше полкове місто на Лівобе-
режній Україні. За переписом 1897 р. у ньому проживало 32 тисячі 
жителів (у Чернігові – 25,5 тис., у Стародубі – 24,4 тис.). У 166 
кварталах міста було розташовано 3610 будинків (без церковних і 
громадських), із них кам’яних – 64 (1,7 %), дерев’яних – 3518 
(97,5%), змішаних – 32 (0,5 %); одноповерхових – 3541 будівель 
(98,2 %), двоповерхових – 22 (0,6 %). Вкритих залізом – 536 будин-
ків (14,8 %), соломою – 2726, решта 346 – тесом, дранкою, шельов-
кою [11]. 

Розбудова Ніжина відбувалася відповідно до плану 1803 р. Він 
передбачав збереження сформованого раніше центрального історично-
го ядра міста, виправлення звивистих вулиць, виділення вільних від 
забудови місць, численних майданів для проведення ярмарків. Поміт-
ні на плані круглі, квадратні, трапецієподібні площі, від яких у різні 
боки відходили промені вулиць. Враховувалися і звисті береги річки 
Остер, яка перерізала місто. Основними орієнтирами, від яких, наче со-
нячні промені, ішли вулиці, були дзвіниця Успенської церви, Микола-
ївський собор та триярусна дзвіниця Спасо-Преображенської церкви. 

Кожна з головних вулиць є променем, що прямує від центру до 
одного із передмість і там завершується домінантою ансамблю, у 
переважній більшості культовою спорудою. У спонтанній мережі місь-
ких вулиць виділяються сім головних напрямів, які розходяться у 
вигляді віяла від своєї серцевини – міжмагістральної смуги, обмеже-
ної нинішніми вулицями Гоголя і Боженка. Як свідчать архітектори, 
в основі системи ансамблів міста лежить семипроменева зірка. На 
центральній Гоголівській вулиці розмістились численні приміщення: 
готель Благовіщенського монастиря з фотоательє і магазинами, міська 
бібліотека, будинок купецького зібрання, церква Іоанна Богослова, 
будинок дворянського зібрання, друкарня, готель, лавки Благовіщен-
ського монастиря, торгові ряди, магістрат, міський банк, дві жіночі 
гімназії тощо. 
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У другій половині 

ХІХ ст. почалося фор-
мування безперервного 
вуличного фронту бу-
динків фасадами по 
червоній ліній, типових 
для міської забудови. 

План Ніжина 
1835 р., затверджений 
Миколою І, передбачав 
перепланування терито-
рії Замку під ринок, а 
тому будівлі, які знахо-
дилися тут, викорис-
товувалися для торгі-
вельних потреб. У 
ХІХ ст. ще залишалися не забудованими площі, на яких проходили 
славнозвісні міжнародні ярмарки. У 1847 р. востаннє тут був проведе-
ний Всеїдний ярмарок. Ніжин втратив своє торгове значення, а 
набував нового призначення – духовного центру. 

В подальші роки з’являлися муровані будівлі не лише в центрі 
міста, а й на його околицях. І все ж, як свідчать дослідники ХІХ ст. 
М. Бережков, А. Русов та інші, міська забудова у Ніжині зосереджу-
валася в його центрі, а далі йшли будівлі, які можна віднести до сіль-
ських хат. Навколо них розміщувалися городи, сади, господарські 
приміщення, загороджені плетеними тинами, парканами та обсаджені 
вербами, що розміщувалися на кривих вулицях. Вся ця забудова 
створювала своєрідну панораму сільської місцевості. 

Менші повітові міста нагадували велике село, що розкинулося на 
широкому просторі. Відомий дослідник Чернігівщини М. Домонтович 
підтверджує цю думку, описуючи місто Березну, яке у 1859 р. склада-
лося майже  повністю з дерев’яних будинків. Містечко не змінилося і 
в 1898 р.: ті ж самі сільські хати, навколо яких теж були городи, 
сади. Крім цього, городи, левади розміщувалися й окремо від будин-
ків. Все це створювало вигляд сільського поселення. У місті було 
всього 6 цегляних житлових споруд, на мурованому фундаменті – 15, 
вкритих залізом – 17. Всього дерев’яних будівель – 455 (67,9 %), 
лозово-глиняних – 205 (30,6 %), кам’яних – 10 [12]. 

Паралельно з визначенням загальних проблем будівництва вирі-
шувалося і питання про використання в ньому відповідних стилів. У 
першій половині ХІХ ст. в практичній діяльності будівельники про-
довжували використовувати архітектурний стиль класицизму, який 
прийшов у мистецтво ще у ХVІІІ ст. й утверджував у будівництві чіт-
кість і геометризм форм, логічність планування, стриманий декор, яс-
ність і урівноваженість композиції, членування фасадів пілястрами, 
виділення головних і допоміжних композиційних осей портиками, 

Панорама Ніжина 
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ритмічне повторення однакових елементів тощо. Цей стиль використо-
вувався при будівництві громадських та палацових приміщень, храмів. 

На завершальному етапі класицизму провідне місце зайняв 
ампір, для якого характерні монументальність форми, багатий декор, 
парадна величність. Використовувався він під час будівництва пала-
ців, арок, монументів. Цими будівлями влада демонструвала свою 
непохитність і велич. А вмонтовування в будівлі величних скульптур 
у військовому вбранні з різною військовою атрибутикою підкрес-
лювало доблесть і героїзм захисників держави на полі бою. 

 

 
 

Гоголівська вулиця у Ніжині 
 
 
У другій половині ХІХ ст. утверджується еклектика, яка перед-

бачає поєднання різних стилів. У деяких працях українських мис-
тецтвознавців цей термін характеризується як "невдалий через оціню-
вальний, навіть негативний зміст" [13] і замінюється терміном "істо-
ризм". Архітектори почали звертатися до різних попередніх стилів, 
які використовувалися при будівництві (візантійський, романський, 
готичний, ренесанс, давньоруський, бароко та інші) і намагалися, 
об’єднавши окремі їх елементи, передати своє нове бачення повсяк-
денного розвитку архітектурного мистецтва і потреб у ньому самого 
історичного часу. Тут проявилися устремління архітекторів у зовніш-
ньому оформленні будівель виразити свої особистісні смаки. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. архітектори звертаються до модер-
нізму, який передбачав використання при будівництві приміщень 
мінливих форм, вигадливих ліній, асиметрії, вільного планування. Ці 
приміщення засвідчували оригінальність самої будови з чітко вираже-
ним індивідуальними рисами автора. 
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Червона площа у Чернігові 
 
 

У стилі неокласицизму були збудовані в Чернігові приміщення 
колишнього держбанку (нині міськвиконком), губернського земства 
(нині облвиконком), які відзначаються красою деталей та монумен-
тальною симетричністю фасадів, а також декоративною кам’яною 
штукатуркою світло-сірого тону. Як вказує архітектор Чернігова 
А. Карнабед, у цей час у місті широко використовувався стиль модер-
ну та стилізація під готику, під "руський" стиль, прикладом яких є 
колишній садибний дім (вул. Шевченка), будинок єпархіального 
братства (нині облфілармонія), двоповерховий будинок (вул. Ури-
цького), особняк (вул. Воровського) та ін. В стилі модерну оформлені 
фасади будинків у багатьох містах, де використовували лекельну 
цеглу різних форм або стесану. Український модерн використовували 
при будівництві школи ім. М. Гоголя у Чернігові (арх. І. М. Якубо-
вич), дворянсько-селянського банку (арх. О. Г. Афанасьєв), Інституту 
фізметодів лікування у Чернігові, земського училища у селі Лемеші, 
земської школи у Варвинському повіті тощо [13 а]. 

Характеризуючи особливості забудови міст, слід враховувати і 
зміну будівельного матеріалу, появу бетону, металу, залізобетону, ве-
ликого формату скла тощо. Цеглу виробляли різних форм і розмірів. 
При оздобленні внутрішніх приміщень використовували різнокольо-
ровий мармур, різні породи дерев, бронзу, кольорове скло. 

У ХІХ ст. визначилися чотири основні напрямки в будівництві: 
1) громадське, яке включало в себе адміністративні приміщення (бу-
динки губернських присутственних місць, судів, банків, дворянських 
та купецьких зібрань, земств, поліцейських управлінь тощо) та обслу-
говування (будівлі навчальних закладів, аптеки, лікарні, їдальні, 
магазини, торгові ряди, питні приміщення, арсенали, провіантні 
комори, готелі, вокзали, пошта, культурно-освітні установи, театри 
тощо); 2) житлове (будинки жителів сіл і міст – селян, міщан, духів-
ництва, відставних військових, чиновників, поміщиків, робітників 
тощо) та палацове (великі дворянські садиби з палацом та іншими 
будівлями); 3) храмове (культове) (церкви, собори, монастирі, дзвіни-
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ці, костьоли, синагоги, келії тощо); 4) виробниче (промислове) (вітря-
ки, водяні і парові млини, заводи, броварні, ковальні, фабрики, ману-
фактури, ливарні тощо). 

У створенні цих та інших будівель у кін. ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. 
використовувалися плани, розроблені архітекторами А. Захаровим 
(адміністративні, торгові та інші приміщення), Л. Рускою, В. Гесте, 
А. Стасовим (житлові будинки, навчальні корпуси), О. Михайловим, 
Шарлеманом (храми), А. Карташевським, А. Меленським (храми, тор-
гові ряди, житлові приміщення у Ніжині), В. Демутом-Малинов-
ським, Д. Єфимовим (громадські приміщення). 

 
ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО 

 
У зв’язку з введенням в Україні губернського адміністративного 

поділу території у 1803 р. відомий російський архітектор Андріян 
Захаров розробив типові проекти адміністративних приміщень. У цей 
комплекс входили і три проекти будівель для нового місцевого 
начальства [14]. Крім цього, архітектор Жан Тома де Томон підготу-
вав 16 проектів для губернського міста, зокрема будинків військового 
і цивільного губернаторів, віце-губернатора, обер-коменданта, поліц-
мейстера, а також шість зразків житлових будівель для мешканців як 
міста, так і заміських маєтків та господарських приміщень [15]. 

Серед зразкових споруд цього часу виділяється будинок губерна-
тора у Чернігові, який був зведений у 1804–1805 рр. на замовлення 
першого генерал-губернатора Чернігова О. Б. Куракіна за проектом 
архітектора А. Захарова у стилі класицизму. Це триповерховий 
прямокутний мурований будинок з виступами-ризалітами з боку дво-
ру. На невисокому рустованому стилобаті першого поверху розміщено 
шестиколонний портик тосканського ордеру, який завершується 
горизонтальною лінією аттика [16]. Це приміщення сприймалося як 

головна споруда губерн-
ського міста.  

Після закриття Бо-
рисоглібовського мона-
стиря та створення но-
вої площі на території 
Кремля за проектом ар-
хітектора А. Карташев-
ського у 1803 р. була 
перебудована будівля 
архієпископа (1780 р.) 
під будинок губернсь-
кого управління – "при-
сутственних місць" (ни-
ні чернігівський архів). 
Головний вхід споруди 

Будинок губернатора у Чернігові 
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був перенесений із західного фасаду на східний, крім цього, на місці 
ґанку був зроблений шестиколонний портик іонічного ордеру, 
увінчаний трикутним фронтоном. Витягнутий з півночі на південь 
двоповерховий корпус мав напівпідвальний поверх, завдяки цьому 
будинок не виглядав приземленим [16 а]. 

На схід від будинку губернатора у 1859–1870 рр. за проектом 
архітектора Д. Єфимова і за участю П. Демута-Малиновського був зве-
дений у стилі класицизму будинок дворянського зібрання з великим 
колонним залом. Його у 60-х рр. ХІХ ст. використовували для вистав, 
зокрема тут була поставлена п’єса І. Котляревського "Наталка Пол-
тавка" під керівництвом О. Маркевича та І. Дорошенка за участю 
Л. Глібова. 

У 1896 р. у Чернігові був зведений мурований двоповерховий 
прямокутний будинок цивільного губернатора за проектом архітек-
тора М. Д. Маркелова у стилі неокласицизму. 

Крім адміністративних приміщень, будувалися також споруди 
для навчальних закладів, земських установ, банків, готелів, поштових 
контор тощо. 

 

 
 

Будинок губернського управління 
 
 
У зв’язку з реформою 1802–1804 рр. в галузі освіти по всій тери-

торії будуються приміщення для освітянських закладів. 
У 1805 р. у місті Ніжині графом І. А. Безбородьком була 

заснована Гімназія вищих наук. Для її будівництва використали 
проект, розроблений відомим російським архітектором швейцарського 
походження Луїджі Рускою, який проявив себе зведенням відомих 
приміщень не лише в Росії, а і в Україні. Він був автором проектів 
торгових рядів у Білій Церкві (1809–1814), Тріумфальної арки в 
Диканьці (1818), брав участь у реставруванні Гостинного ряду у Києві 
(1809). Міністр внутрішніх справ Росії граф В. П. Кочубей, родич 
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Безбородьків, запросив Л. Руску, з яким особисто був знайомий, 
розробити проект будівлі Гімназії вищих наук у Ніжині. До речі, 
архітектор був одним із розробників альбому "Зразкові фасади для 
житлових будинків Росії" (1809–1812). 

План будівлі Гімназії вищих наук було виконано у стилі кла-
сицизму, в якому будувалася у той час переважна більшість споруд. 
Для зведення будинку у 1807 р. обрали майданчик біля річки Остер та 
графського парку у садибі Безбородьків, завезли каміння з-під Новго-
рода-Сіверського, а у вертіївських лісах заготовили дуби та інші породи 
дерев, збудували цегельний завод тощо. 

Для будівництва приміщення запросили архітектора 12 класу 
Івана де Лукіні, який обіймав посаду "кам’яних справ майстра і 
губернського архітектора" (з 1806 р.) в Малоросійській чернігівській 
будівничій експедиції і мав досвід у зведенні подібних споруд. У 
1808–1817 рр. де Лукіні знаходився на будівництві у Ніжині. 

Будинок Гімназії 
вищих наук кн. Безбо-
родька споруджено фун-
даментально. Товщина 
стін на першому поверсі 
сягала 1 м 30 см. Цен-
тральна частина П-подіб-
ної форми будинку була 
двоповерховою з порти-
ком, що мав дванадцять 
колон і дванадцять схід-
ців. Вони надавали бу-
дівлі парадного вигляду. 
Із двох боків прилягали 
триповерхові крила-риза-
літи, між якими знахо-

дилося зручне подвір’я. Це була типова для класицизму будівля з 
гладенькою поверхнею, прямими лініями, без будь-яких зовнішніх 
прикрас. Прямокутні вікна з трикутними надвіконницями та 
мандрики на консолях, гілчастий декоративний мотив, що заповнює 
тимпани фронтонів, свідчать, що будівля зводилася у перехідний 
період. Навколо головного корпусу був розміщений окремий флігель і 
господарські будівлі. 

29 грудня 1809 р. І. А. Безбородько сповіщав міністра народної 
освіти П. В. Завадовського, що будівництво просувається успішно, і 
він просить дозволити при Гімназії збудувати приміщення ще для  
60-ти пансіонерів, незалежно від тих 24-х, які повинні утримуватися з 
прибутків, ним же визначених. Такий дозвіл був отриманий.  

Будівництво мало завершитися 1810 р., проте воно затяглося че-
рез Вітчизняну війну 1812–1814 рр. та смерть у 1815 р. І. А. Безборо-
дька, а потім призначення нового почесного попечителя Гімназії онука 
Іллі Андрійовича О. Г. Кушельова-Безбородька аж до 1817 р. [17]. 

Гімназія вищих наук у Ніжині 
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3 серпня 1818 р. Головне правління училищ розглянуло крес-
лення навчального корпусу для Гімназії вищих наук кн. Безбородька, 
яке представив граф О. Г. Кушельов-Безбородько, і в основному 
затвердило його. 

Почесний попечитель у своєму представленні на ім’я міністра 
освіти писав, що Іван де Лукіні "знаходився під час будівництва 
Гімназії вищих наук князя Безбородька з самого початку і до кінця і 
весь час проводив його з старанністю… Праця його і старанність 
заслуговують особливої уваги начальства. Найбільше бажав би він 
хоча б невеликого знаку милості монарха. З мого боку, віддаючи свою 
справедливість його знанням і праці, вважаю своїм обов’язком 
просити Вашу Світлість, якщо це тільки є можливим, виклопотати 
йому орден Святої Анни 3 ступеня" [18]. 

7 жовтня 1821 р. міністр народної освіти О. М. Голіцин сповіщав 
О. Г. Кушельова-Безбородька: "Государ Імператор, по моєму представ-
ленню, зробленого внаслідок засвідчення Вашої світлості про працю де 
Лукіні, здійсненої ним під час будівництва приміщення Гімназії 
вищих наук князя Безбородька, у виявленому Високим благоволінням 
своєю милістю нагородив його діамантовим перснем" [19]. Разом з 
листом міністр переслав діамантовий перстень вартістю в тисячу 
карбованців для передачі архітектору Івану де Лукіні. 

Такий вигляд мала будівля до 1875 р., коли в ній був відкритий 
Історико-філологічний інститут кн. Безбородька. Перший його дирек-
тор професор М. О. Лавровський запропонував з’єднати два триповерхо-
ві крила-ризаліти надбудовою центральної фасадної частини третього 
аттикового поверху. Висота даху була зрівняна з дахом крил. Над 12 
колонами центральної частини зробили суцільний балкон. Це надало 
приміщенню завершеного вигляду, не порушивши її конструкції. Бу-
дівля залишалася прикрасою міста як у ХІХ ст., так і нині. Хоча деякі 
дослідники архітектури, зокрема М. Цапенко, вважають, що без 
добудови приміщення виглядало "краще, гармонійно" [20]. 

На початку ХІХ ст. для забезпечення навчального процесу у 
різного типу навчальних закладах місцеві органи влади наймали або 
ж будували спеціальні приміщення. Для парафіяльних, а пізніше 
земських шкіл зводили дерев’яні двокімнатні приміщення, в яких 
одна із них була класом, а інша – квартирою для вчителя. Прикладом 
цього може бути будинок, закладений у 1868 р. у селі Володимирівка 
Городнянського повіту. Зразком трикласної церковнопарафіяльної 
школи служить будинок у селі Бакаївка Ічнянського повіту, половину 
коштів на зведення якої виділив ніжинський предводитель дворян-
ства, поміщик О. К. Троцина. 

Наприкінці ХІХ ст. в селі Вертіївка Ніжинського повіту було 
збудовано приміщення школи. Це одноповерховий мурований прямо-
кутний будинок, який складався із 7 кімнат і коридору. На північ-
ному фасаді його була веранда, а на південному – веранда на всю 
ширину будинку (нині дитячий садочок). 
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У 1886 р. в селі Вовчок (нині Козелецький р-н) на базі церков-
нопарафіяльної школи відкрилося земське народне училище, будів-
ництво якого завершилося у 1914 р. Це було двоповерхове цегляне 
приміщення. 

Для Дегтярівського ремісничого п’ятикласного земського учи-
лища, заснованого у 1878 р., місцевий поміщик П. Г. Галаган пода-
рував свій будинок, зведений у 1825–1832 рр. архітектором П. А. Дуб-
ровським у стилі класицизму. Це був двоповерховий корпус з двома 
флігелями на два поверхи. Тут розмістилися спеціальні класи-май-
стерні: столярно-токарний, ковальський, слюсарний, модельно-ливар-
ний, а також інтернат, який був на повному утриманні училища. 

Для чоловічих і жіночих гімназій у деяких містах перебудовува-
ли уже готові приміщення. Так, у 1805 р. для Чернігівської класичної 
чоловічої гімназії було використано мурований триповерховий буди-
нок губернатора, зведений за проектом архітектора А. Захарова. Пізні-
ше, у 1854 р., біля нього з’явився ще один корпус, у якому жили 
гімназисти та викладачі. А у Ніжині приватний мурований двоповер-
ховий будинок купця А. Ф. Кушакевича, збудований у 40-х рр. 
ХІХ ст., передали під жіночу гімназію П. І. Кушакевич, а будинок 
Самохіної наймали для гімназії Г. Ф. Крестинської. Це були муровані 
прямокутної форми будинки з прикрасою фасадної стіни, яка вихо-
дила на вулицю. Подібне спостерігалося протягом ХІХ ст. і в інших 
містах, де відкривалися чоловічі класичні, реальні та жіночі гімназії. 

У 1889 р. для Чер-
нігівської жіночої гім-
назії було збудоване 
нове приміщення за 
проектом архітектора 
Д. В. Савицького. Це 
двоповерхова будівля, 
яка ділилася на три 
частини, з яких цен-
тральна – значно вища 
від бокової і збагачена 
шістьма напівколонами, 
що прикрашалися вгорі 
мереживом та прямокут-
ними зубцями-сандри-
ками. Вікна на другому 
поверсі мали аркову 

форму, а решта – прямокутні. У 1899 р. в Чернігові було збудоване 
нове приміщення для Олександрівського ремісничого чоловічого 
училища, а на початку 1905 р. за кошти земства – приміщення для 
міської торгівельної школи. У 1901 р. Ніжинська міська дума і її 
голова І. Л. Дейкун виділили кошти для будівництва парафіяльного 
училища, названого на честь письменника Гоголівським. 

Жіноча гімназія у Чернігові 
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Виділяється своєю архітектурною структурою мурований двопо-
верховий прямокутний будинок Чернігівського міського училища 
ім. М. Гоголя, зведений у 1911 р. за проектом інженера І. М. Яку-
бовича. У головному фасаді виділяється тамбур центрального входу, а 
також бароковий фронтон з пінаклями, які близькі до форм 
українського бароко. 

Будівництво навча-
льних закладів тісно по-
в’язувалося з самим про-
цесом появи царських 
указів про їх відкриття. 
Так, гімназій на Черні-
гівщині у першій поло-
вині ХІХ ст. було лише 
три: у Новгороді-Сівер-
ському, Чернігові та 
Ніжині, а в другій поло-
вині ХІХ ст. вони з’яви-
лися і у деяких повіто-
вих містах, а жіночі – у 
70–80-х рр. цього ж століття. Поява інших типів навчальних закладів 
пов’язана з місцевими потребами та замовленням на їх спорудження з 
боку земства та меценатів. 

У 60-ті рр. ХІХ ст. введено нову банківську систему, затвер-
джено Положення про міські громадські банки. На його основі створе-
ні у 1873 р. Ніжинський, а у 1875 р. Чернігівський міські банки, а в 
повітових містах відкриті їх відділення. У 1882 р. виникло Чер-
нігівське відділення поземельного банку. Ніжинський банк збудова-
ний на вулиці Гоголя. Це двоповерхова мурована будівля прямокутної 
форми. Менша північна орнаментована кладкою сторона з парадними 
дверима виходить на 
вулицю. Інші три стіни 
не оформлялися, бо пів-
денна спрямована на по-
двір’я, а інші приля-
гають до сусідніх буді-
вель. На першому повер-
сі розміщені службові та 
господарські приміщен-
ня, а також парадні 
східці на другий поверх, 
на якому розмістився ве-
ликий зал для здійснен-
ня банківських опе-
рацій. 

 

Жіноча гімназія в м. Сосниця 

Земська школа в с. Млини. Арх. О. Сластьон 
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Чернігівський міський банк знаходився у будинку міської Думи 
на Театральній площі. Будинок державного банку у Чернігові був 
побудований 1908 р. на розі вулиць Магістратської (нині вул. Куйби-
шева) та Олександрівської (нині вул. Кирпоноса). Це мурована з 
напівпідвальним приміщенням будівля П-подібної форми, фасадна 
стіна прикрашена восьмиколонним портиком, посередині якого роз-
міщені вхідні двері, а також карнизами з медальйонами та іншими 
елементами, які свідчать, що архітектор використовував стиль неокла-
сицизму. У післявоєнні роки будинок був відремонтований і присто-
сований для служб міськвиконкому [21].  

У 1910–1913 рр. губернським інженером Д. Д. Афанасьєвим за 
проектом архітектора О. І. Фон-Гогена було збудоване приміщення 
дворянського і селянського поземельного банку. Це мурований двопо-
верховий будинок у стилі модерну П-подібного плану. Над входом 
підноситься триярусна вежа з наметом. У споруді різної форми вікна 
й трикутний балкон другого поверху. Будинок оформлений у стилі 
українського модерну. Для його прикраси використали багатобарвну 
майоліку, а цокольний поверх оформлений гранітними плитами [22]. 

Нині тут знаходиться 
Чернігівська бібліотека 
ім. В. Короленка. 

У зв’язку з держав-
ною реформою у 1864 р. 
було створене місцеве 
управління-земство, яке 
складалося з повітових і 
губернських  земських 
зібрань та земських уп-
рав. До їх повноважень 
відносилося медичне об-
слуговування, будування 
та утримання земських 
шкіл, місцевих доріг та 
шляхів, проведення ста-
тистичних досліджень, а 

також вирішення інших господарських, громадських та культурно-
освітніх питань життя губернії. 

Для організації нормального управління будувалися спеціальні 
приміщення земських управ. Спочатку земство Чернігова знаходилося 
у збудованому близько 1814 р. двоповерховому будинку губернських 
установ. А у 1908–1910 рр. упритул з ним був зведений триповер-
ховий будинок у стилі неокласицизму з пілястрами іонічного ордера. 
З’єднувалися обидва будинки переходом. У 1935–1937 рр. за проектом 
архітектора О. М. Касьянова був надбудований над старим 

Приміщення дворянського 
і селянського банку у Чернігові 
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приміщенням третій поверх і обидва будинки були об’єднані (нині тут 
працює виконком обласної Ради народних депутатів). 

Будинки земства 
з’являлися також у по-
вітових містах. Так, в 
кінці ХІХ ст. такий бу-
динок був споруджений 
у Новгороді-Сіверському. 
У зв’язку з тим, що міс-
цем його зведення був 
ріг двох вулиць, то буді-
вельники розмістили йо-
го так, що основні його 
частини-ризаліти розхо-
дяться крилами вздовж 
вулиць. Двоповерховий 
мурований будинок мав 
підвальне приміщення. 
Між двома ризалітами на самому розі вулиць над центральним входом 
збудована напівциліндрична лоджія, над якою піднімався циліндрич-
ний ліхтарик. Вікна на першому поверсі прямокутні з надвіконницями 
такої ж форми, а на другому – з арковими, оздобленими візерунками. 
Над вхідними дверима візерункова арка. Все це відповідало зразкам 
провінційної неокласицистичної архітектури. 

У 1910 р. двоповерхо-
вий мурований будинок зем-
ської управи був зведений у 
місті Сосниця. Подібне при-
міщення з’явилося також на 
вулиці Глібова і у Ніжині. В 
деяких містах будувалися 
приміщення дворянського 
та купецького зібрань. У 
Ніжині приміщення дворян-
ського зібрання у 1846 р. 
відвідав Т. Шевченко з літе-
ратором О. Афанасьєвим-
Чужбинським, але воно 
було дерев’яне, і у 50-х рр. 
ХХ ст. його розібрали. А ку-
пецького зібрання двоповерхова прямокутна будівля 1892 р. 
збереглася (нині тут фундаментальна бібліотека університету). 

В губернському, а також у повітових містах у ХІХ ст., а 
особливо на поч. ХХ ст. будувалися приміщення різних установ. Так, 
у Чернігові у 1805 р. згідно з затвердженими планами був збудований 

Дім дворянського зібрання
 

Земська управа у м. Сосниця
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будинок поштової контори – мурований двоповерховий П-подібної 
форми в стилі класицизму. У 1893 р. на місці Олександрівської площі 
у Чернігові збудовано будівлю пожежного товариства, що складалося 
з одноповерхового залу для пожежних машин та двоповерхової 
частини для службових приміщень, до якої прилягала каланча, над 
якою знаходився ліхтар-сторожка з флюгером у вигляді прапора. 

У Чернігові зберігся будинок кінотеатру Раковського, збудова-
ний на початку ХХ ст. у стилі неокласицизму, та приміщення Інсти-
туту фізметодів лікування. 

 

 
 

Приміщення Інституту фізметодів лікування. Інж.-арх. І. Якубович 
 

 
Створення губернських установ привело до того, що серед різних 

проектів, які розроблялися у 1803 р., були і приміщення губернських 
та повітових острогів. Автором їх проектів був Андріян Захаров, який 
схилявся до класицизму. Такі остроги збудовані у Чернігові, Ніжині 
та Сосниці. Не в повному вигляді зберігся він у Ніжині і складався з 
двох частин: просторого прямокутного двору, огородженого муром з 4 
вежами на його кутах, та різних будівель за відповідним призначен-
ням усередині цього двору. Це були прямокутні будинки з чітко 
визначеними ознаками класицизму. 

Із будівель поч. ХХ ст. слід виділити також їх комплекс 1911–
1913 рр. для Носівської сільськогосподарської дослідної станції, 
збудований за проектом архітектора Є. Н. Сердюка в українському 
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народному стилі, який поєднав риси традиційного народного будів-
ництва, українського бароко і модерну. На стінах будівлі помітні 
оздоблення з керамічних кахлів, різної форми вікна – своєрідні при-
краси між другим і третім поверхами та дахом. Серед будівель 
виділяється лабораторно-адміністративний корпус, увінчаний декіль-
каступеневою грушоподібною банею. Відчувається деякий раціона-
лізм, який проникав у різні стилі цього історичного часу.  

На поч. ХХ ст. у 
Ніжині та Чернігові збу-
довані нові приміщення 
вокзалів.  

Відомі також готе-
лі. Це "Царград" у Чер-
нігові – одноповерховий 
дерев’яний будинок, 
який знаходився на розі 
вулиць Шосейної та 
Воздвиженської, збудо-
ваний на поч. ХІХ ст. У 
другій половині ХІХ ст. 
на цьому місці з’явила-
ся нова кам’яна будівля, 
вона була зруйнована 
під час бомбардування міста фашистами. У Ніжині був відомий двопо-
верховий мурований готель "Не минай", у якому перебувало у ХІХ ст. 
багато знатних відвідувачів, а також "Олександрівський" у Чернігові. 

Особливе місце серед будівель у містах належало торговим ря-
дам, які були зведені в 
кін. ХVІІІ – на поч. 
ХІХ ст. за проектом ар-
хітектора А. Карташев-
ського у Ніжині і явля-
ли собою вузькі та довгі 
одноповерхові споруди, 
які складалися з однако-
вих частин – крамниць. 
До будівлі прилягали га-
лереї у вигляді колонад 
та арок. В роки Великої 
Вітчизняної війни їх бу-
ло зруйновано. А у Нов-
городі-Сіверському вони 
зали-шилися. Їх комп-
лекс складається з двох 
довгих одноповерхових 

Приміщення вокзалу у Чернігові

Готель "Олександрівський" у Чернігові 
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прямокутних будівель з каскадом аркових галерей. Широкі арки 
спираються на прямокутні стовпи, які прикрашені неглибокими ніша-
ми. Вінчає споруду багатопрофільний карниз. Поруч знаходяться такі 
ж торгові склади, у яких лучкові арки спираються на подвійні 
колони. В комплексі вони утворюють єдиний архітектурний ансамбль 
у стилі класицизму. 

 

 
 

Торгові ряди у Новгороді-Сіверському 
 
 
 
 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 
 
У переважній більшості населених пунктів Чернігівщини у 

ХІХ ст. основним типом забудови була сільська хата. Проте слід і тут 
враховувати те, що Чернігівщина визначалася не лише етногра-
фічними особливостями життя населення, географічним положенням 
краю, але й соціальним складом мешканців регіону, в основному 
селяни й козаки, та наявністю відповідного матеріалу для будівництва 
житла. О. Русов, описуючи територію губернії ХІХ ст., зазначав, що 
типи будівель, спосіб їх розміщення, матеріал для їх будування, 
розміри житлових приміщень, їх обстановка, господарські примі-
щення для худоби, збереження  хліба тощо – є далеко не однаковими 
для жителів півночі і півдня регіону. Порівняння будівель, наприк-
лад, Ніжинського, Прилуцького повітів і Новгород-Сіверського, 
Ріпкинського цьому яскраве підтвердження. 
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1. Менський пов. 2. Сновський пов. 3. Чернігівський пов. 4. Бахмаць-
кий пов. 5. Новгород-Сіверський пов. 6. Ніжинський пов.  

 
 

Зразки дерев’яного будівництва на Чернігівщині у ХІХ ст.  
 

 
На півночі Чернігівської губернії хати будувалися як однока-

мерні, так і двокамерні, з різних порід лісу, а дахи вкривалися 
дранкою чи соломою. Внутрішня обстановка однокамерної хати скрізь 
однакова. В ній куток має своє призначення: біля вхідних дверей 

Чернігівська 
губернія 
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стоїть піч, з протилежного боку в стіні навпроти печі невеличке вікно, 
а збоку – полиця для посуду. Далі по цій стіні куток називають 
покутом, в якому прикріплені ікони, що прикрашалися вишитим 
рушником, квітами, під ними знаходився стіл. З протилежного боку 
поруч з піччю робили піл з дерев’яних дощок для відпочинку, який 
замінював ліжка. Під стінами влаштовували лави для сидіння. 
Підлога у переважній більшості хат була земляна. У дворі з дерева 
також будувалися господарські приміщення для худоби та іншого 
призначення. 

У південній частині 
губернії хати будувалися 
у безлісій місцевості пе-
реважно із глини та оче-
рету. Зверху і знизу ук-
ладалися дерев’яні бал-
ки, часто із верби, а 
середина між ними за-
повнювалася очеретяни-
ми снопами, які уклада-
лися вертикально і при-
бивалися до горизон-

тально закріплених 
лат. А потім ці стіни 
обмазували глиною і 
нею ж забивали щіли-
ни. Взимку, щоб було 
тепліше, такі хати об-
ставлялися снопами 
очерету, соломою, мо-
хом. Навколо хати ро-
били земляну при-
зьбу. Підлога теж була 
земляна, її обмазували 
кольоровою глиною. 
Стелі настилали із дощок, покладених на сволоки поперек будівлі, 
зверху настилали дубці лози і обмазували глиною. Дахи покривали 
соломою. 

У лісовій частині регіону хати будувалися з різних порід дерева 
(осики, берези, сосни), а підвалини стелилися із дуба. 

Матеріал, який використовували для будівлі приміщень, впли-
вав і на організацію самого заселення території. У південній частині, 
наприклад Ніжинщини, села у переважній більшості належали 

Сільська садиба 

Сільська двокамерна хата 
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поміщикам, які впливали і на планування забудови. Вона мала досить 
правильну форму: на площі села розміщувався храм, і від нього йшли 
прямі і широкі вулиці, хати фасадом виходили на вулиці, панські 
садиби розміщувалися за межами або вглибині села. 

У північній частині повіту вулиці були криві, будинки знахо-
дилися серед двору, біля саду, левади. Навіть біля храму не було 
площ. Поліські будинки стояли поруч з козацькими та селянськими. 
Тут високі тини, ворота, якими відділялися садиби. 

Розмір хати, зовнішнє та внутрішнє її оздоблення залежало від 
достатку господаря. Будинок типу хати міг мати декілька кімнат 
(кухня, спальні, вітальня тощо), дерев’яну підлогу, дах, вкритий 
залізом, черепицею та інші особливості. Основний етнографічний тип 
хати міг ускладнюватися. Зустрічаються на Ніжинщині спарені хати, 
коли в одній половині жили господарі, а у другій – слуги, церковні 
робітники тощо. А на Конотопщині зустрічаються будівлі, які об’єдну-
вали хату, кухню і хлів. У дворянських сім’ях використовувався теж 
тип сільської хати, проте будинок був набагато більший і міг мати 6–7 
кімнат, балкон у сад, два виходи – парадний і у двір, вікна закри-
валися віконницями. Цей тип будівлі належав дворянам середнього 
достатку і навіть заможним. 

Деякі поміщики, не маючи достатньої кількості коштів, а нама-
гаючись виділитися із середовища, примітивними засобами вносили у 
свою будівлю елементи тих великих садибних приміщень, які 
зводилися за проектом архітектора Дж. Кваренгі. І від цього, як 
зазначає М. Домонтович, колишні гарненькі будиночки почали за-
мінюватися потворними без будь-якого розміру і зручності будинками, 
з незграбним фронтоном посередині, які виглядали пародією на 
кваренгівські [22 а]. 

Значну роль у розбудові поміщицьких будинків на Чернігівщині 
у 40–50-х рр. відіграв архітектор Микола Єфімов, який розробив для 
цього низку проектів досить красивих будівель у старовинних україн-
ських традиціях. Це кам’яні будинки князя М. І. Кейкуатова у селі 
Бігач, де побував у квітні 1847 р. Т. Шевченко, Барковського у селі 
Романове та ін. 

Будинки з 10, 15 і більшою кількістю кімнат мали індивідуаль-
ний характер. Як свідчить О. Русов, таких будинків, які б відрізня-
лися і матеріалом, і наявністю різного роду прикрас (балкони, фронто-
ни), у Ніжинському повіті було небагато: 16 будинків, збудованих із 
цегли, 11 – із дерева і обкладених цеглою, 72 будинки стояли на 
кам’яному фундаменті, 60 – вкритих залізом. Все це із 19780 приват-
них будинків, що знаходилися у Ніжинському повіті у 1879 р. [23]. 

Як свідчать дослідники, у 1896 р. у Чернігівській губернії було 
застраховано 2560 поселень, у переважній більшості яких знаходи-
лося не більше 75 дворів, в інших їх кількість сягала 400. Найбільше 
заселеними були середні та південні повіти: Городнянський, Чернігів-
ський, Сосницький, Кролевецький, Глухівський, Остерський, 
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Козелецький, Ніжинський, Борзнянський і Конотопський. Найменше 
дворів у селах було у Суразькому, Мглинському, Новозибківському, 
Стародубському, Новгород-Сіверському повітах. 

Тип сільської хати у будівлях знаходимо також у волосних і 
повітових містечках. Лише в центрі їх могли бути цегляні будівлі. Це 
були хати з декількома кімнатами. Як свідчить статистика, у 1842 р. 
у містах Чернігівської губернії налічувалося 13609 будинків дерев’я-
них  і лише 131 цегляних, тобто 1 % до дерев’яних. 

У повітових містах типи будівель були змішані. На околицях – 
сільські хати, а ближче до центру з’являлися будівлі міського 
характеру. Центру у структурі міста належало особливе місце. Пока-
зовою в цьому відношенні є забудова міста Ніжина, яка здійснювалася 
за типовими проектами, що набули місцевої специфіки. Типове жит-
лове будівництво в основному проводилося на південь від центральної 
вулиці Гоголя у Старому місті. Переважно це будинки купців у 
1,5 поверхи зі службовими напівпідвальними приміщеннями (нині 
вул. Батюка, Подвойського), а також проектами у три вікна (вул. 
Маяковського). 

Особливу категорію становлять двоповерхові будинки з магази-
нами на першому поверсі і без них (вул. Подвойського, Лащенка, 
Поштова). Стилістичне оформлення будинку – еклектичне. 

Досить широко 
використовувалось при 
будівництві включення 
елементів романської 
архітектури. Це поміт-
но на купецькому бу-
динку (вул. Поштова) 
та будинку купця 
Карлебаштова (вул. По-
двойського), а також 
будинку почесного гро-
мадянина О. І. Левчен-
ка (вул. Леніна, 18). 
Зустрічаються неокла-
сичний (вул. Гоголя, 8) 
і псевдоросійський 
(вул. Подвойського, 3) 
стилі. 

У другій половині  ХІХ ст. почалося формування безперервного 
вуличного фронту фасадами по червоній лінії, типового для міської 
забудови. У міській мережі, тобто центральній частині міста Ніжина 
зафіксовано 34 історичні вулиці загальною довжиною 14 км. Серед 
них колишні вулиці Мостова, Московська, Київська, Грецька, Міль-
йонна, Кушакевича, Мучний Ряд, Ліцейська, Судецька, Ст. Явор-
ського та ін. Вони об’єднують основні історичні ансамблі в цілісну 
просторову систему. Так, наприклад, на невеликій вулиці Мостовій 

Панорама Ніжина ХІХ ст. Худ. П. Борель 
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(з 1881 р. – Гоголя) розмістились (у порядку зростання номерів): готель 
Благовіщенського монастиря з фотоательє, магазинами, міська бібліо-
тека, будинок купецького зібрання, церква Іоанна Богослова, будинок 
дворянського зібрання, друкарня В. Н. Меленевського, готель і лавки 
Благовіщенського монастиря, торгові ряди, магістрат. Тут же зна-
ходилися міський банк, дві гімназії, Миколаївський собор та будинки 
жителів міста. В центральній частині міста заходилось 9 із 25 храмів 
та один монастир, а також громадські, адміністративні та будівлі 
системи обслуговування (школи, аптеки, пошта, цирульні, питейні 
приміщення). Все це були муровані одноповерхові будинки. В інших 
районах Ніжина знаходились храми, жіночий монастир, різного типу 
будівлі. Чим далі від центру, тим тип будівель був більш однорід-
ним – сільська хата з великим двором, садом, городом, господар-
ськими приміщеннями, хоча і тут зустрічалися будівлі муровані, 
вкриті залізом, у яких було по декілька кімнат. І в цих "сільських" 
районах будинки переважно виходили фасадною частиною на вулиці. 
Саме це відрізняло міське поселення від сільського.  

Характерною осо-
бливістю забудови Ніжи-
на є те, що на території 
Старого міста у ХІХ ст. 
з’явилися невеликі помі-
щицькі садиби, зразком 
якої є садиба М. Я. Ма-
карова з села Липів Ріг 
на розі вулиць Ліцей-
ської і Гребінки, який 
був зведений на початку 
ХІХ ст. Це мурована од-
ноповерхова будівля, го-
ловним фасадом повер-
нута до Ліцейської ву-
лиці. Господарські при-
міщення розміщені з 
правого боку двору. Вся садиба займає квадрат між двома вулицями. 

Як засвідчують Р. І. Бондаренко та С. А. Ничкало, у кін. ХІХ – 
на поч. ХХ ст. у деяких містах будинки гарно прикрашалися, при 
цьому використовувалися характерні особливості "цегляного модер-
ну". У багатьох будинках Прилук помітна була насичена орнамен-
тальна кладка із рядової і лекельної цегли з фантастичним багатством 
чудових химерних сполучень. Таких будинків дослідники налічили 
понад 20 [23 а]. 

У міських великих будинках для їх прикрашання використову-
вали різьблення. На фасадних стінах з трьома-п’ятьма, сімома, 
дев’ятьма вікнами, які розташовувалися як симетрично, так і асимет-
рично, закріплялися рамкові нашивки та віконниці, що демонструва-
ли майстерність різьбярів, яка відзначалася художньою витонченістю. 

Купецький будинок у Ніжині 
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Використовувалося різьблення і для оформлення навісів-галерей на 
дерев’яних колонах перед вхідними дверима. Прикладом цього мо-
жуть бути приміщення магазинів у Борзні та інших населених 
пунктах. 

 
ПАЛАЦОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 
Починаючи з кінця ХVІІІ ст. і впродовж усього ХІХ ст. здійсню-

валося будівництво великих палаців для вельмож та багатих дворян. 
Це палаци останнього гетьмана України К. Розумовського у Батурині, 
президента Малоросійської колегії генерал-губернатора Малоросії 
П. Рум’янцева-Задунайського у селах Вишеньки та Черешеньки, 
канцлера Росії О. А. Безбородька у селі Стольному, камер-юнкера при 
імператорському дворі Г. Тарновського у Качанівці, нащадків при-
луцького полковника Г. Галагана у Сокиринцях, доньки декабриста 
С. Волконського Олени Рахманової у Вейсбахівці (нині Білорічиця) та 
інших. Не так багато було на території Чернігівщини таких палаців, 
які свідчили про високу майстерність архітекторів і будівничих. В той 
же час вони засвідчували, що традиційно українсько-козацьке архі-
тектурне мистецтво витіснялося експансією іноземних культурних 
традицій, зокрема, російських імперських, пов’язаних з утверджен-
ням внутрішньої політики цієї держави на українських землях. В 
свою чергу, в Росії при будівництві палаців використовували новації 
європейського будування. Саме цим пояснюється, що для їх зведення 
запрошувалися архітектори-іноземці. Хоча тут необхідно звернути 
увагу на одну деталь: будували за проектами, розробленими інозем-
ними архітекторами, українські будівельники. 

 

 
 

Палац П. Рум’янцева-Задунайського у с. Вишеньки 
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Дворянська садиба за своєю структурою: палац, флігелі, господарські 
будівлі, парк, храм – часто утворювала  огорожею закриту територію, 
якою володіла родина і на територію якої можна було заїхати з 
парадного входу через центральну алею. І все ж ця садиба сприйма-
лася як родинне гніздо, в якому всі будівлі знаходилися у єдності. 

Як свідчать перекази, Кирило Розумовський, позбавлений Кате-
риною ІІ титулу гетьмана України і повернувшись до Батурина, сам 
обирав місце для будівництва палацу на високому березі Сейму біля 
старовинного міста України, колишньої столиці Гетьманської дер-
жави, яке отримав граф у подарунок від імператриці Єлизавети 
Петрівни у 1750 р. Розробив план садиби основного палацу, флігелів 
та парку у стилі класицизму Чарльз Камерон, відомий російський 
архітектор шотландського походження, який уже прославився своїми 
будовами у Царському Селі та Павловську. 

Будівництво пала-
цу тривало протягом 
1799–1803 рр. К. Розу-
мовському хотілося ма-
ти такий палац, як у 
царських осіб. Це була 
триповерхова будівля з 
двома фасадами. Пер-
ший прикрашений ло-
джією, інший – балко-
ном. Збагачений трикут-
ним портиком з вісь-
мома колонами. Бічні 
фасади мають напівро-
тонди, що збагатило си-
лует палацу. Будинок 
мав напівпідвальний 
нижній поверх. На першому поверсі були розташовані їдальня, а також 
службові кімнати. На бельетажі розмістився зал для пишних прийомів, 
у якому були розміщені родинні реліквії. В інтер’єрі напівротонди 
відкривалися овальні зали. Граф не шкодував коштів. Але на жаль, у 
1803 р., Кирило Розумовський  помер. Його син Андрій не цікавився 
цим палацом, жив у Відні. Палац, один із кращих в Україні, 
залишився недобудованим. Через сто років, у 1908 р. на ХІV Всеро-
сійському археологічному з’їзді у Чернігові було порушено клопо-
тання про поновлення робіт. Опікування палацом взяло на себе у 
1911 р. "Товариство захисту і збереження в Росії пам’яток мистецтва і 
старовини". Молодий талановитий архітектор, випускник Петербур-
зької академії мистецтв, учень відомого професора архітектури 
Л. М. Бенуа Андрій Білогруд (1875–1933) обстежив будинок, сфото-
графував і склав проект відбудови палацу. Почалися реставраційні ро-
боти, які тривали до 1913 р. Але в 1914 р. розпочалася Перша світова 

Палац К. Розумовського у Батурині 
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війна, за якою потяглися революційні події. У 1923 р. трапилась 
пожежа, і палац знову залишився без уваги і захисту. У другій поло-
вині ХХ ст. намагалися щось зробити, але реставрація палацу так і не 
була завершена. 

Відомий знавець 
архітектури, професор 
Київського університету 
Св. Володимира Г. К. Лу-
комський у 1912 р. за-
значав: "Батуринський 
палац являє собою таке 
поєднання архітектурно-
го пейзажу, рівного яко-
му не знайти ніде в 
Росії. Батуринський па-
лац залишиться кращим 
і, ймовірно, скоро вже  
єдиним спомином про 
славу минулої архітек-
турної епохи" [24]. 

І все ж палацу 
К. Розумовського суди-

лося бути відродженим. У 2002 р. Кабінетом Міністрів України була 
прийнята комплексна програма "Гетьманська столиця", куди увійшов і 
проект відновлення палацу. У 2010 р. була завершена повна рестав-
рація садиби К. Розумовського. 

Значний інтерес ста-
новить і палац у Кача-
нівці. З’явився він у 
ХVІІІ ст., але більше 
відомий уже в перебудо-
ваному вигляді. На аква-
релі О. Кунавіна 1803–
1809 рр. бачимо будівлю, 
яка відрізняється від 
сучасної. І це не випад-
ково, бо у 1771–1808 рр. 
Качанівкою володів пре-
зидент Малоросійської 
колегії, генерал-губерна-
тор Малоросійської губер-
нії П. Рум’янцев-Заду-

найський та його син О. Рум’янцев. Саме з цими іменами і пов’язують 
появу палацу, побудованого за проектом московського архітектора 
Карла Бланка молодим і талановитим українським архітектором родом 

Палац К. Розумовського у Батурині 
(недобудований у ХІХ ст.) 

Палац П. Рум’янцева-Задунайського у Качанівці 
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із старшинської козачої сім’ї із Чернігівщини, учнем архітекторів Анд-
рія Квасова та Баженова Максимом Мосцепановим у 1771–1780-х рр. 
Двоповерхова будівля була зведена у романському стилі псевдоготики з 
маленькими вежами, вкритими загостреними готичного типу банями. 
Це була талановита робота, яка засвідчувала майстерність архітектора. 
Спланований був і парк з урахуванням місцевості та існуючих 
краєвидів.  

Після того як садибу Качанівка у 1808 р. купив поміщик Гри-
горій Почека, почався новий етап перебудови палацу. У 1816 р. помер 
господар садиби, і до 1824 р. вона належала його дружині Парасці 
Андріївні, яка подарувала її своєму синові від першого шлюбу Григо-
рію Степановичу Тарновському. Після нього садиба перейшла у 
володіння його племіннику Василю Васильовичу Тарновському (стар-
шому) та його сину Василю Васильовичу Тарновському (молодшому). 
Останній продав маєток цукрозаводчику Павлу Івановичу Харито-
ненку для дочки Олени, яка вийшла заміж за князя Урусова, а після 
нього – за М. С. Оливу. Перебудова садиби і палацу почалася ще за 
Г. Почеки. Була розширена територія садиби, палац був пере-
будований у стилі класицизму з елементами історизму, надбудований 
дерев’яний другий поверх, який був обкладений цеглою. Кожний з 
наступних господарів вносив щось своє у зміну палацу, запрошуючи 
нових архітекторів. Так, за П. І. Харитоненка архітектор Шольц у 
1898 р. здійснив обкладання приміщень цеглою, збільшив купол, 
поновив внутрішні приміщення, а в 1912 р. архітектор А. Є. Білогруд 
збудував деякі службові, господарські та паркові споруди. Палац 
прямокутної форми з трьома ризалітами з боку парку. Центральна 
фасадна частина прикрашена шістьма колонами, над якими встанов-
лено пірамідальний портик. У цій же частині над дахом піднімається 
великий циліндричний ліхтар з овальними вікнами з напівсферичною 
декоративною банею, яка завершується невеличким оглядовим май-
данчиком, огородженим металевими ґратами. З двох боків продовжу-
ють розвивати далі споруду частини такого ж розміру з вікнами 
прямокутної форми, увінчаними прямими сандриками. До споруд під 
прямим кутом приєднуються два одноповерхові флігелі, з лівого боку 
одного з них знаходиться водонапірна вежа. 

Дещо збагачений парковий фасад палацу. В центрі знаходиться 
шестиколонний портик тосканського ордера, увінчаний трикутним 
фронтоном. Над першим поверхом балкон. Ризаліти і причілки опере-
зані колонадою на рівні першого поверху, яка несе терасу другого 
поверху з ажурною металевою огорожею [25]. Ризаліти на рівні 
першого поверху – округлені, другого – п’ятигранні. Напроти голов-
ного корпусу – північний і південний флігелі, які майже ідентичні і 
фіксують собою завершеність двору. Флігелі збудовані в стилі класи-
цизму. Вони одноповерхові, прямокутні, збудовані із цегли. Усередині 
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них виділяються чотириколонні пристінні портики. Підвищена час-
тина членована чотирма пілястрами. 
 

 
Палац Тарновських у Качанівці 

 
 
 
Окремо від палацу є два службові приміщення для працівників, 

які теж збудовані у стилі класицизму, а також альтанка М. Глінки та 
Георгіївська церква. 

Вся садиба обрамлена великим парканом та 12 озерами. Качанів-
ська садиба – це величезна пам’ятка садово-паркового мистецтва 
кінця ХVІІІ–ХІХ ст., яка нині повністю реставрована і вражає своєю 
красою [26]. Це єдина садиба на Чернігівщині та, мабуть, і в Україні, 
яка повністю збереглася. 

Перебудовувалася у ХІХ ст. і садиба О. А. Безбородька (у ХІХ ст. 
Мусіних-Пушкіних) у селі Стольне, яка була створена за проектом 
Дж. Кваренгі. Зазнала змін і садиба П. Рум’янцева-Задунайського, 
син якого запросив архітектора В. Баженова внести деякі зміни у 
палац. Перебудова палаців у ХІХ ст. дещо змінила їх початковий 
вигляд, з’явилися елементи еклектики, які вплинули на загальний 
вигляд будівель. 

На поч. ХІХ ст. був розширений і комплекс будівель старовинної 
садиби Лизогубів у Седневі: побудовано головний дім, у парку на 
березі річки Снов з’явилася ротонда-альтанка, названа іменем Леоніда 
Глібова. 

Якщо палац К. Розумовського мав помпезний характер і 
засвідчував про величність і силу влади господаря, то садиба в Кача-
нівці, а також Галаганів у Сокиринцях символізували собою святко-
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вість та інтимність. Цьому сприяло паркове оточення, ставки, 
альтанки тощо. Садиба – це господарський осередок, де жила 
дворянська родина старовинного козацького роду. 

Садибу у Сокиринцях будували у 1824–1831 рр. на замовлення 
Павла Галагана за проектом відомого українського архітектора Павла 
Дубровського, учня Джилярді, який очолював у Києві губернську 
архітектурну креслярню, та австрійського садівника В. Бістерфельда. 
Шість років вони працювали разом, створюючи величну садибу. 

 

 
 

Садиба Галаганів у Сокиринцях. Арх. П. Дубровський 
 

 
 
Архітектор П. А. Дубровський спланував палац у стилі ампір. 

Це двоповерхова мурована прямокутна будівля, в центрі якої знахо-
диться великий декоративний купол. Головний фасад прикрашено 
восьмиколонним портиком іонічного ордера, який збудований на рівні 
другого поверху і поставлений на аркаду з п’ятьма арковими входами 
до трьох дверей. Фасад з боку парку має шестиколонний портик, від 
якого на рівні парадних дверей другого поверху відходить пандус, що 
розширюється донизу у напрямку парку. Внизу встановлені в кінці 
ХІХ ст. мармурові копії двох античних скульптур та декоративні вази 
[27]. З двох боків палацу розташовані двоповерхові флігелі, по краях 
височать білосніжні башти-альтанки, службові флігелі, господарські 
будинки. 
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Палац оточує парк, а також комплекс об’єктів: ротонда, 
альтанка, оранжерея, ставок, які збагачують садибний комплекс. 

У 1820 р. у козака І. Хорунжі купили хутір Тростянець Скоро-
падські. У 1833 р. Іван Михайлович Скоропадський розпочав тут 
будівництво палацу, економії, храму та парку. Саме останній і просла-
вив його у світі як творця, що на майже голому місці створив унікаль-
не явище культури, бо на території парку, який займає 175, а разом з 
гаями 350 га, росте 623 види дерев і кущів, у тому числі 161 – хвой-
них і 462 – листяних. Про парк "Тростянець" написано багато статей. 
На жаль, майже відсутні відомості про палац, який не зберігся. 

Онук господаря садиби Павло Скоропадський згадував, що по-
серед садиби стояв великий дерев’яний дубовий будинок досить 
оригінального стилю, з приєднаними до нього двома великими 
баметами, що нагадували готичний стиль. У будинку були парадні 
кімнати і одна спальня, у якій відпочивав господар. До цього 
будинку прилягали велика двоповерхова прибудова з баштою на 
зразок шотландських замків. Біля будинку розташувалися красиві 
флігелі різних стилів. 

Наведені факти свідчать, що палаци в садибах на Чернігівщині 
мали різноманітний вигляд і будувалися у різних стилях: класицизм, 
романський, псевдоготика, ампір. І все ж переважна більшість садиб 
багатих дворян мала форму української хати. Це пояснюється тим, що 
національні традиції ще довго зберігалися. За висловом І. Лисяка-
Рудницького, тут "продовжував жевріти український "територіальний 
патріотизм" [28]. Певною мірою тут ще залишилися традиції 
ХVІІІ ст., коли українські дідичі, колишні представники козацької 
старшини, наділені дворянським званням, проживали не в палацах, 
"а в будинках простих, побудованих майже завжди доморощеними 
майстрами. Зразком для побудови панського будинку служила селян-
ська хата, розділена сінями на дві половини", – зазначив дослідник 
М. М. Бакай [29]. 

Григорій Галаган, з відомого козацького роду, активний діяч, 
вирішив побудувати будинок в селі Лебединка саме в народному 
українському стилі. Разом з молодим архітектором Є. Червінським, 
який був родом з України, їздили по селах, оглядаючи кращі хати, в 
яких проявлялися специфічні особливості народної традиції, поди-
вились на будинок полковника Г. Галагана у селі Липове, Я. Лизогуба 
у Седневі, Б. Хмельницького у Суботові та ін. Проте жоден зразок не 
підійшов. І тоді вирішили будувати дім за прикладом народної 
архітектури – хату на дві половини. Будівництво розпочали у 1854 р., 
а через два роки тут приймали гостей. 
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Садиба Г. Галагана в с. Лебединці. Арх. Є. Червінський 
 

 
 
Архітектор Є. І. Червінський розширив і збагатив об’ємний 

простір. Дерев’яні рублені стіни були побілені й оперезані призьбою, а 
дах вкритий соломою. Стовпчики ґанку були різьблені з граціозними 
напівфронтонами. У фасаді і внутрішньому оздобленні архітектором 
були використані мистецькі ознаки народної архітектури: рундук, 
призьба, високий дах з заломами, двері та віконні отвори шестикутної 
форми. Т. Шевченко, перебуваючи у садибі Г. Галагана, з яким 
дружив по Кирило-Мефодіївському товариству, говорив про будинок, 
зведений у старому малоросійському стилі: "...панський, але гарний і 
вартий наслідування задум" [30]. 

Інколи до будинку, зведеного в народно-традиційному стилі, до-
давалися якісь деталі іншого стилю. Так, у садибі на високому цегля-
ному підмурку додавався ґанок з класичним чотириколонним пор-
тиком. 

В українському народному стилі з елементами модерну були 
збудовані споруди у садибі Олени Сергіївни  Волконської-Кочубей, яка 
втретє одружилася з Рахмановим й оселився в селі Вейсбахівка (нині 
Білорічиця). Для будівництва основних будівель в садибі запросили 
архітектора Олександра-Едуарда Юлійовича Ягна (1848–1922), який 
закінчив Московське училище живопису, скульптури та архітектури, 
працював з 1876 р. на Чернігівщині, Полтавщині і захоплювався ство-
ренням художньо-виробничих майстерень, що виробляли кераміку 
[31]. Він трудився у селі Вороньки, де жили батьки Олени Сергіївни, 
декабристи Сергій Волконський і його дружина Марія Миколаївна. 
Тут О.-Е. Ягн керував майстернею, вироби якої отримали велику золо-
ту медаль на Всеросійській промисловій виставці у Нижньому Новго-
роді у 1896 р. Він відновив виробництво давньоруської полив’яної 
кахлі, секрет якої був втрачений. 
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Садибний комплекс Вейсба-
хівки складався з палацу, готелю, 
флігеля, церкви, пекарні, парку і 
формувався поступово. У флігелі 
(1878) та палаці (1886) архітектор 
застосував конструктивні та образ-
ні елементи, що нагадували націо-
нальну будівничу манеру. На жаль, 
від садиби залишилися лише окре-
мі будівлі, зокрема, флігель. У пла-
ні він нагадує українську хату на 
дві половини, хоча цей будинок 
двоповерховий. Перший поверх 
отинькований, цегляний, а дру-
гий – дерев’яний. Дах має своєрід-
ну форму, зі специфічними від-
косами та з елементами трикутної 
форми. Дах, фриз, віконні лиштви 
виготовлено з майоліки й теракоти, 
ними ж обкладені колони та печі. 
Балкон нагадує маленький теремок 
давньоруського стилю. 

 
О.-Е. Ягн 

 
 

 
 

Садиба О. Рахманової у с. Вейсбахівка 
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Флігель у Вейсбахівці 
 

 
Відомий дослідник архітектури В. В. Вечерський відзначив, що в 

центральному будинку, крім національних рис, були наявні "еклек-
тичні форми з переважанням елементів неоруського стилю у дусі 
"poпетовщини" [32]. Для споруд вейсбахівської садиби характерна 
також декорація екстер’єрів та інтер’єрів шляхом фігурного муру-
вання з червоної цегли, а також використання різьблених дерев’яних 
конструкцій та майоліки, що робило їх неповторними. Палац у 
Вейсбахівці був розписаний художником В. М. Соколовим. 

У дворянських будівлях, які з’явилися у 1860–1890-х рр., 
спостерігається використання історизму. Дослідник О. В. Іконников 
вважав, що в цей час у конструктивно-композиційних елементах спо-
руд проявлялися ознаки, які свідчили про звернення замовників і 
архітекторів до історичної пам’яті [33]. Втілення ідей історизму 
сприяло пошуку художніх інноваційних форм, які б сприяли репро-
дукції національного у систему будівель, що спостерігаємо в будинках 
архітекторів Є. І. Червінського в садибі Г. П. Галагана в селі Лебе-
динці, О.-Е. Ю. Ягна – у Вейсбахівці, В. В. Кричевського – в Бутовій 
Горі, О. Г. Сластьона – проект двоповерхової будівлі з двома баштами 
на головному фасаді для поміщиці М. Скоропадської. До речі, 
О. Г. Сластьон захопився у цей час вивченням українського стилю в 
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архітектурі. Під його впливом перебував і чернігівський інженер 
І. М. Якубович, про що свідчать його будівлі. 

Характерною особливістю дворянських садиб було те, що в них 
обов’язково будувався храм, який був зорієнтований на підтримку на-
ціональних форм в архітектурі, а також зберігання пам’яті про 
родину, бо часто в храмі знаходилася й усипальниця. Для будівництва 
храмів запрошувалися відомі архітектори. Деякі храми перебудо-
вувалися. Так, у селі Вейсбахівка архітектор О.-Е. Ягн перебудував у 
1870–1880 рр. храм з метою включення нових елементів, які були 
характерні для архітектурних форм і декору нового часу. Тут поєд-
налися елементи української та російської архітектури [34].  

 
ХРАМОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 
Після інтенсивного будівництва дерев’яних і мурованих храмів у 

ХVІІ–ХVІІІ ст. у період утворення і розвитку незалежної гетьманської 
держави з провідним стилем в архітектурі бароко у ХІХ ст. відбувся 
помітний спад. Пояснюється це певною мірою тим, що Священний 
Синод заборонив будувати в Україні дерев’яні храми в українському 
стилі, а також використовувати стиль українського бароко. І все ж у 
ХІХ ст. на Чернігівщині з’явилося чимало цікавих споруд сакраль-
ного будівництва, які відзначалися як використанням  різних стилів, 
так і різноманіттям об’ємно-просторової організації будівлі. Серед 
православних храмів, які займали провідне місце у системі культових 
будівель, виділяються такі основні типи: хрестокупольні, безстовпні 
хрещаті, центричні ротонди і тетраконхи, зальні, базилікальні, які в 
свою чергу поділялися на підтипи [35]. 

Важливе місце в об’ємі храму належало дзвіниці, яку будували в 
західній частині храму, а інколи окремо від нього. Зразки православ-
них храмів були розроблені архітектором Л. Шарлеманєм і увійшли 
до "Собрания планов, фасадов и профилей для строения каменных 
церквей" [36]. 

Дерев’яні храми. У ХІХ ст., незважаючи на заборону, продов-
жували будувати дерев’яні храми, особливо там, де поблизу були ліси. 
Для їх зведення запрошували бригади будівельників, зокрема з 
Ніжина, які прославилися ще у ХVІІІ ст. своєю майстерністю. На 
сьогодні не так багато залишилося зразків храмів, побудованих саме в 
цей період заборони. Серед них церква Різдва Богородиці у Мені, 
споруджена у 1801–1804 рр. Це однобанна церква, в будові якої про-
являються риси класицизму. Східна вівтарна, південна та північна 
частини мають п’ятигранну форму, бабинець-квадрата. "Четверик 
центральної дільниці переходив у вагомий восьмерик, на який спи-
рався двозаломний верх" [37]. Чіткі, спокійні лінії та форми храму 
відповідали стилю, який панував у цей час в архітектурі. 
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До дерев’яних бу-
дівель першої половини 
ХІХ ст. відноситься і По-
кровська церква у м. Сос-
ниця, яка була збудована 
у 1847 р. Це хрестопо-
дібний храм, ремена 
якого – п’ятигранні зру-
би, що завершуються 
криволінійними фронто-
нами. Центральний чет-
верик увінчано гранча-
тою банею на восьме-
рику. Зі сходу між ре-
менами знаходяться пря-
мокутні низенькі об’єми 
ризниці і паламарні. До 
основного об’єму храму з 
заходу прибудовано там-
бур, який сполучає його 
з багатоярусною наметової форми дзвіницею типу восьмерика на 
четверику. Сама структура храму та її елементи засвідчують про те, що 
це типова будова так званого "єпархіального" стилю. У цьому ж стилі 
збудовані Троїцька церква у с. Грабів та Михайлівська церква у с. Бу-
янки (обидві – Ріпкин-
ського району). 

Більше дерев’яних 
храмів почали будувати 
у 80–90-х рр. ХІХ ст. та 
на поч. ХХ ст. Це в ос-
новному однобанні хра-
ми, які у стильовому 
відношенні можна від-
нести до раціонального 
напрямку історизму, зо-
крема Михайлівська 
церква у селі Буянки, 
яка була збудована у 
1887–1888 рр. за типо-
вим проектом парафія-
льних храмів архітек-
тора О. Михайлова. Бу-
дівля зведена на висо-
кому цегляному цоколі. 
Вона має хрестоподібну 
форму. На перехресті 

Покровська церква в м. Сосниця 

Михайлівська церква у с. Буянки 
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піднімається восьмериковий барабан, увінчаний невеликою маківкою, 
прикрашеною кокошниками та набірним фризом, з декількома 
віконними просвітами, який увінчується банею наметового вигляду. З 
основною частиною храму з західного боку з’єднана дзвіниця. 

До дерев’яних храмів, які мають форми, характерні історизму, 
відносимо Покровську церкву у селі Дягове (Менський р-н), яка була 
збудована 1896 р., Михайлівську церкву (1901–1902 рр.) у селі 
Брусилів (Чернігівський р-н), Покровську церкву (1902) у селі 
Ларинівка (Новгород-Сіверський р-н), Преображенську церкву у селі 
Переволочне (Прилуцький р-н), Феодосіївську церкву (1900–1902 рр.) 
у селі Сокиринці (Козелецький р-н). 

Переважна більшість храмів одноверхі і мають хрестоподібну 
форму. Над центральною його частиною піднімається гранчастий бара-
бан, який увінчується теж гранчастою банею наметової форми. Основ-
на частина церкви об’єднується з дво- чи триярусною дзвіницею. 
Можуть зустрічатися на окремих храмах прикраси у вигляді кокош-
ників, плоских трикутних парусів, зрізаної чотиригранної піраміди, 
фронтонів тощо. 

 

 
 

Храм у с. Плоске 
 
Свято-Покровська церква у селі Ларинівка (Новгород-Сіверського  

р-ну), збудована у 1902 р., має форму квадрата зального типу. Кубічний 
об’єм увінчує квадратний барабан з наметового вигляду банею, а по 
кутах чотири глухі ліхтарики. З заходу будівлі приєднана двоярусна 
восьмигранна наметова дзвіниця. Для прикрас використано різьблення. 
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Своєрідний вигляд має Свято-Успенська церква у селі Сильчен-
кове (Талалаївський р-н), яка була збудована у 1874 р. майстром за 
проектом архітектора Бузовського. Це п’ятибанний храм, куполи 
якого мають гранчасту форму, увінчану наметовими банями, чотири із 
яких розташовані по кутах квадрата. До основного корпусу прибу-
довані притвор, з західної частини над входом якої встановлені дві 
восьмигранні башти. 

Таким чином, дерев’яне храмове будівництво на Чернігівщині 
представлено яскравими зразками будівель у так званому "єпархіаль-
ному" стилі часу історизму. 

Муровані храми. Для їх зведення найчастіше використовували 
місцеві матеріали, будували цегельні. Якщо у 1783–1784 рр. в Черні-
гівському намісництві їх діяло 44, із них 7 у Ніжині, то у 1860 р. уже 
налічувалося 276, а у 1889 р. – 368. В кінці століття формуються 
великі цегельні заводи. 

Час діяльності архітекторів А. В. Квасова, І. Г. Григоровича-Бар-
ського та ін., пов’язаної з будівництвом на Чернігівщині храмів та 
інших приміщень у стилі бароко, завершився. На зміну бароко 
приходить класицизм. Храми вписуються в принципово нове плану-
вання кварталів та вулиць, площ. Храми набули кубічного вигляду, 
надбудовувалися великі куполи, фасади прикрашалися колонними 
портиками. Там, де не було дзвіниць, вона добудовувалася до храму 
чи будувалася окремо. Зустрічалися не лише прямокутні, а й круглого 
(в селі Волчок Козелецького повіту) та кубічного об’ємів (село Сули-
чівка). Крім однокупольних, частіше будувалися і п’ятикупольні 
храми. 

У першій половині ХІХ ст. при будівництві храмів використо-
вували як стиль класицизму, так і ампіру. Для храмів такого стилю 
характерні об’єми квадратної або кубічної форми, які вінчають великі 
напівсферичні куполи, а з західної частини – чотириколонні портики. 
Поруч стояла двоярусна  (триярусна) дзвіниця. 

Прикладом будівлі зрілого класицизму є Різдва Богородиці 
Домницького монастиря собор, який був збудований у 1800 р. на 
кошти почесного попечителя Гімназії вищих наук у Ніжині 
І. А. Безбородька неподалік від села Домниці (нині Менський р-н). 
Це кубічний чотиристопний дев’ятидільний однобанний храм. Зі 
східного боку – напівкругла апсида, а з решти трьох боків входи 
прикрашені чотириколонними портиками тосканського ордера. 
Увінчує корпус напівсферичний купол на циліндричному барабані. 

Таку ж форму мають Преображенська церква в Ічні, збудована у 
1811–1820 рр., Різдва Богородиці собор у Прилуках (1806–1815 рр.), 
Преображенська церква у селі Яблунівка (1815 р.) Прилуцького 
району, Преображенська церква у селі Райгородок (1825–1840 рр.) 
Коропського району, церква Різдва Богородиці у селі Полова (1811 р.) 
Прилуцького р-ну, Троїцька церква у селі Нові Млини (1800 р.) 
Борзнянського р-ну. Це будівлі типового класичного тетраконху. 
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Характерним при-
кладом будівництва сіль-
ських храмів є заснуван-
ня і зведення Петропав-
лівської церкви у селі 
Плоске (Носівський р-н) 
у 1865 р. на місці дере-
в’яного храму Архангела 
Михайла (1747 р.), що 
згорів у 1863 р. Її збу-
дували на кошти прото-
ієрея Федора Яковича 
Дуб’янського, духовника 
імператриці Єлизавети 
Петрівни. 

Враховуючи здо-
рожчання лісового мате-
ріалу і його недовготри-
валість, а також розпо-
рядження про будівни-

цтво кам’яних храмів, громада села прийшла до висновку, що 
необхідно просити єпархіальне начальство дозволити будувати муро-
ваний храм. Для будівництва церкви із Петербурга був запрошений 
професор архітектури, інженер, генерал-майор Черник, який сплану-
вав новий храм і зробив розрахунки. 11 листопада 1864 р. у Чернігові 
затвердили план і фасад храму, підписаний кн. Голіциним, архітек-
тором Щитинським, депутатом дворянства Адасовським. 19 січня 
1865 р. план також затвердив Чернігівський архієпископ Філарет. 
24 лютого 1865 р. була видана відповідна грамота. Закладення церкви 
відбулося 29 червня 1863 р. Церкву назвали на ім’я Святих рівноапос-
тольних Петра і Павла. 

Для будівництва храму в селі Плоске відкрився цегельний завод. 
Будівничим храму був запрошений ніжинський міщанин Іван 
П. Рещиков. За кожну покладену тисячу цеглин платили по 2 крб 
20 коп, а за кожні сто тисяч – 60 пудів житньої муки, 20 пудів 
крупи, 3 пуди сала, 3 пуди солі, 3 відра олії, 2 четвертини вівса, а 
також надавалася квартира для робітників. 

Із 30 тис. крб, запланованих на будівництво, зібрали 13 тис. 
Поповнення продовжувалось ще декілька років. Під час будівництва 
з’явився сумнів, що кам’яний купол без колон на висоті понад 
7 саженів може не витримати вагу. Тому вирішили будувати його 
дерев’яним, для чого попросили дозволу у технічно-будівельного 
комітету Міністерства внутрішніх справ у 1872 р. Отримали від 
комітету відповідне креслення. 

Будівництво церкви закінчилося у 1878 р. Це був п’ятибанний 
храм разом із дзвіницею, що мав прямокутну форму, заввишки 17 м; 

Спасо-Преображенська церква в Ічні 
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крім вівтаря, освітлювався 12 великими вікнами і 3 наддверними 
напіввікнами. 3 входи. Храм вміщував більше 1 тис. душ. З західного 
боку зроблені великі хори, на які заходять із дзвіниці. На будівництво 
храму було витрачено 1900000 штук цегли та 21245 крб 64 коп 
грошей. Керували всім будівництвом священики Трифон Стефанов-
ський (1852–1872) та Іаків Лаврушев. 27 травня 1878 р. храм був 
освячений [38 а]. Такий шлях будівництва, як у с. Плоске, проходили 
більшість сільських і міських храмів. 

Крім будівництва нових храмів, на початку ХІХ ст. помітна та-
кож добудова чи перебудова культових споруд. Так, у Новгороді-
Сіверському у 1791–1796 рр. за проектом архітектора Дж. Кваренгі 
під керівництвом архітектора-інженера І. Яснигіна був збудований 
Спасо-Преображенський собор. За браком коштів його оздоблення 
завершувалося у 1804–1806 рр. Це був типовий зразок будівлі у стилі 
класицизму. Проте під час виконання робіт були допущені помилки. 
У 1814 р. храм почав руйнуватися. Запросили губернського архітек-
тора з Чернігова А. Карташевського, який запропонував зробити 
укріплення всередині храму, поставивши колони для підтримки арок. 
У такому вигляді храм зберігся до нашого часу. 

Архітектор А. Кар-
ташевський також добу-
довував у стилі класи-
цизму грецьку Всіхсвят-
ську церкву у Ніжині, 
яка спочатку будувалася 
у візантійському стилі, 
як і Михайлівська цер-
ква, що стояла поруч. 
Проте грошей не виста-
чало і будівництво за-
тягнулося. На початку 
ХІХ ст. ситуація зміни-
лася і архітектор запро-
понував грекам змінити 
стиль, використавши 
елементи пізнього кла-
сицизму. Були надбудо-
вані з північних, півден-
них та західних дверей 
чотириколонні портики, 
які завершувалися трикутними фронтонами. Зміна торкнулася як 
стін, з яких було стесано декор, так і центрального об’єму, який увін-
чує храм великим циліндричним барабаном з напівколонками і неве-
личкою шоломоподібною банею. В барабані великі вікна, які освітлю-
ють передню частину храму. Він має зальну форму великого розміру. 
На стінах бабинця прорізані вікна, а всередині храму на стовпах 
зведені хори, які прикрашені вінчиком. 

Спасо-Преображенський собор 
у Новгороді-Сіверському
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На завершальному етапі класицизму проявляє себе у будівництві 
ампір, з яким пов’язана побудова багатьох громадських будівель, 
міських та садибних палаців, а також храмів. Саме в цьому стилі у 
1803 р. на замовлення К. Розумовського в Батурині була збудована 
Воскресенська церква. Це величний однобанний з дзвіницею над 
західним чотиристовпним притвором храм. Великий барабан з оваль-
ними вікнами вкритий шоломоподібною банею, над якою підвищу-
ється безвіконний ліхтарик. Стіни відштукатурені з верхнім пояском 
та нішами: вздовж нього – прямокутними нішами, а також оваль-
ними – над вікнами. Храм виглядає красивим і величним. 

У 1806–1810 рр. в Ічні в стилі ампір була збудована Свято-
Воскресенська церква на замовлення О. М. Романовича протоієреєм 
Ф. Копитовським на місці дерев’яного храму ХVІІ ст. (згорів 1801 р.). 
Це однобанний храм, увінчаний великим барабаном з шоломопо-
дібною банею, над якими піднімається безвіконний ліхтарик. У 
1846 р. на кошти купчихи Є. Скопіної з західного боку добудували 
теплу церкву, яка з’єднувала храм з двоярусною дзвіницею 1844 р., 
портики якої вгорі прикрашають колонки та трикутники. В комп-
лексі вийшов величний монументальний храм. 

В стилі ампіру збудовані Георгіївська церква в Качанівці у 1817–
1828 рр., Михайлівська церква у Безуглівці Ніжинського району 
1805–1835 рр., Різдва Богородиці церква у селі Оболоння Коропського 
району 1800–1801 рр., Успенська церква у селі Новий Биків Бобро-
вицького району 1801–1804 рр. 

Серед мурованих хра-
мів Чернігівщини, які 
зводилися у другій пол. 
ХІХ ст., зустрічаються  
будівлі у стилі еклектики. 
Так, у 1875 р. у Семенівці 
була збудована Казанська 
церква у русько-візантій-
ському стилі на кошти 
поміщика П. Ф. Чваня і 
парафіян. Це чотиристоп-
ний тринефний п’ятибан-
ний храм з п’ятиярусною 
дзвіницею у західній його 
частині. В цій будівлі по-
мітні елементи давньо-
руського стилю. 

Зразком будівлі пе-
ріоду історизму є муро-

вана, зального типу, прямокутна в плані, безстовпна, безапсидна 
Миколаївська церква, збудована 1873 р. за проектом інженера Л. Са-
довського у Ніжині. Спочатку вона мала маленьку декоративну 

Свято-Воскресенська церква в Ічні 
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главку. На стіні, повернутій до вулиці, – п’ять вікон, що декоративно 
прикрашені. Це незвичний для цього часу за своєю будовою храм, але 
не поодинокий на Чернігівщині. 

У Покровській церкві села Жукля Корюківського р-ну, яка була 
збудована 1913–1914 рр., у час пошуків нових стилів, зокрема неокла-
сицизму, українського модерну, що опирався на українські народні 
традиції, архітектор об’єднав традиції давньоруської архітектури, 
риси народного дерев’яного будівництва, а також елементи мистецтва 
початку ХХ ст. Цей храм вражає незвичністю своєї композиції. Це 
чотиристопний хрестокупольний храм, увінчаний шоломоподібною 
банею. З заходу сполучається з пластичної форми притвором, на 
верхньому ярусі якого розміщено дзвони. Зі сходу – три прямокутного 
плану апсиди (середня більша за бічні), увінчані невеликими банями. 
Їх оперізує мурована галерея, що нагадує опасання в дерев’яних 
церквах. Фасади розчленовано лопатками-контрфорсами, різнофігур-
ними вікнами [39]. 

У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. в архітектурі з’являються своєрідні 
стилі: неокласицизм, неруський модерн, псевдоруський, український 
тощо. 

На Чернігівщині у храмовому будівництві  під час спорудження 
Покровської церкви у с. Красилівка Козелецького району було вико-
ристано неоруський стиль. Вона збудована з червоної цегли у 1894 р. 
Це шестистопний одноапсидний храм, увінчаний наметом з ліхтари-
ком на восьмерику. З заходу церква поєднувалася з наметовою дзвіни-
цею типу восьмерика на четверику. На першому ярусі розміщувався 
головний вхід. З північного і південного боків до будівлі прилягали 
тамбури-ґанки, вкриті наметами. 

Таким чином, храмове будівництво на Чернігівщині представ-
лено найрізноманітнішими зразками стилів, які вводилися у ХІХ ст. і 
свідчили про нові пошуки архітекторів та художню майстерність 
будівничих. 

 
ПРОМИСЛОВЕ (ВИРОБНИЧЕ) БУДІВНИЦТВО 

 
У ХІХ ст. Чернігівщина залишалася сільськогосподарським регіо-

ном і великих промислових заводів, фабрик не було. А тому дрібні під-
приємства були пов’язані з тією продукцією, яку вирощували на селі. 

На Чернігівщині ще з часів Гетьманщини широко розвивалося мли-
нарство. Традиційно склалося, що вони, в основному, були двох різно-
видів – це водяні млини і вітряки, хоча до них прилягали також ступники, 
крупорушки, олійні тощо. Специфіка кожного із цих видів промислових 
підприємств вимагала і відповідної будівлі. І, як свідчать документи, їх 
було багато на Чернігівщині на околицях міст і сіл та біля річок. 

Водяні млини за своєю специфікою були двоповерхові невеликі 
зрубні будівлі, які встановлювалися біля греблі. На першому поверсі 
розміщали вал, на який потрапляла вода, що бігла згори й обертала 
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жорна або ступи, розміщені вище, переважно на другому поверсі. В 
жорна засипали зерно і внизу, на першому поверсі, збирали борошно 
або крупу. Будівля нагадувала зрубну комору з чотирисхилим дахом 
на кроквах. 

Паралельно з водяними млинами діяли вітряки двох різновидів: 
шатрові й стовпові. Більше були поширені в регіоні каркасні шатрові, 
коли вітер повертав лише дах, до якого був прикріплений вал з кри-
лами і колесом, а також зрубні, які мали форму восьмикутної багато-
поверхової вежі (село Пльохове), чи з двоповерховими зрубними стіна-
ми (Чернігівський та Борзнянський повіти) та інші його різновиди. 

Степові вітряки відзначалися тим, що за вітром повертався весь 
вітряк, який був поставлений на зрубний стілець і центрований на 
ньому стовпом, глибоко закопаним у землю в центрі стільця. Вони 
мали багато різновидів: двоповерхові каркасні споруди, дахи яких 
були криті соломою на кроквах. До даху кріпився вал з крилами і 
колесом, який був пов’язаний з жорнами, що знаходилися на другому 
поверсі, а перший займала комора, куди і потрапляло борошно [40]. 

Всі ці будівлі належали до 
одного із різновидів народної ар-
хітектури, до якої відносять 
житло, господарські будівлі, ви-
робничі будівлі, оборонне будів-
ництво, дерев’яну монументаль-
ну архітектуру. В основу будів-
ництва клали дерево різних по-
рід, в якому важливу роль віді-
гравала конструкція даху, який 
мав різну форму. Переважно зво-
дилися каркасні пірамідальні 
дахи на сохах і ключах, а часті-
ше – на кроквах. Враховувалися 

також і місцеві традиції, які 
використовували для будів-
ництва господарських при-
міщень. Тож вітряки мали 
форму одноповерхової зруб-
ної будівлі з дахом на крок-
вах, укритих соломою. 
Перед дверима будували не-
великий піддашок. Така 
форма будівлі нагадувала традиційні селянські комори. 

Вітряні млини 
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З розвитком борошномельної промисловості у містах у  
60–70-х рр. ХІХ ст. почали будувати парові млини, зразком якого є 
триповерховий млин у Бахмачі. Зовні тут використано елементи 
міської будівлі: два поверхи будівлі муровані, а третій поверх – 
дерев’яний. У нижньому поверсі аркові вікна, на другому і третьому – 
прямокутні з надвіконними прикрасами. 

На Чернігівщині зустрічалися й інші різновиди народних буді-
вель, пов’язаних з різними виробничими процесами: круподерки, 
олійні, воскобійні тощо. Це теж були будівлі зі зрубними стінами, 
традиційними дахами і повторювали конструкції сільських хлівів та 
клунь з розмірами споруди, які відповідали функціональним по-
требам [41]. 

Промислове будівництво було пов’язане також з існуванням на 
Чернігівщині різних мануфактур та заводів, при спорудженні будівель 
яких використовували як традиційні народні форми, так і нові, 
пов’язані зі специфікою виробництва, що розроблялися архітекто-
рами, зокрема Ф. Волковим, Д. Віконті, О. Штаубертом, П. Торо-
повим та іншими у креслярнях [42]. 

В промислові об’єкти пропонувалося вводити муровані споруди 
різних поверхів та архітектурної структури. У 1803 р. у володіння 
сина Кирила Розумовського Андрія перейшла Батуринська суконна 
мануфактура, яка була заснована 1756 р. Спочатку тут працювало 
всього 12 ткацьких верстатів, а у 1800 р. їх було близько 80 
(76 великих і 2 малих). Це потребувало будування спеціальних примі-
щень. Були збудовані 4 муровані і дерев’яні приміщення, зокрема, 
дерев’яні флігелі, де працювало понад сто прядильниць села Великий 
Самбар. У зв’язку з тим, що для прядіння потрібна була вода, то біля 
річки побудували головну сукновальню у вигляді машинного водяного 
млина на три колеса. Крім цього, були збудовані три невеликі 
сукновальні на ставках. 

Як бачимо, у зв’язку зі специфікою виробництва будинки мали 
різну архітектурну форму: там, де стояли станки і відбувався процес 
прядіння, будинки мали прямокутний продовгуватий вигляд з вели-
кими вікнами, а для виготовлення електроенергії – у вигляді млина. 

Іншому синові гетьмана графу О. К. Розумовському належала 
суконна мануфактура у селі Машеве Новгород-Сіверського повіту 
(нині Семенівський р-н), заснована 1810 р. Згодом вона перейшла 
зятю – графу С. Уварову. У цій мануфактурі працювало 60 ткацьких 
верстатів. У виробництві солдатського сукна було зайнято від 787 до 
962 чол., переважна більшість кріпаків, які працювали безкоштовно і 
на своїх харчах.  

Приміщення для мануфактур зводилися за рахунок власника, 
який не дуже турбувався про вишуканість будівель. 
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Приміщення мануфактури 
 
 

 
 

Ряшківська суконна мануфактура 
 
 
Відома також Ряшківська суконна мануфактура (нині Прилу-

цький р-н), яка була заснована ще 1719 р. і переходила до різних 
господарів. У ХІХ ст. нею володів князь Б. Г. Юсупов, а потім його 
син Микола. На фабриці працювало 1326 чоловік, з них 999 
майстрових та їх учнів [43]. Для виробничого процесу було зведено 
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комплекс будівель: 13 дерев’яних майстерень-світлиць, 5 "магазейних" 
дерев’яних будівель, фарбувальні, ворсувальні, 3 ворсувальні млини, 
комори та інші дрібні будівлі. 

З розвитком капіталізму на Чернігівщині з’являються нові 
заводи. Так, у 1860 р. на території губернії діяло 65 цукрових заводів, 
13 суконних фабрик, 12 полотняних та канатних, на 27 виготовляли 
свічки, на 4 – вироби із скла, на 5 – папір [44]. Переважна більшість 
цих підприємств заходилася на землях поміщиків у селах та містеч-
ках. Як свідчить О. Русов, у Ніжині у 1879 р. було 5 заводів, що 
виготовляли свічки, 1 салотоплений, 1 шкіряний (чинбарний), 1 мідно-
ливарний, 1 чавуноливарний, 1 землевиробничий завод і 12 цегельних 
заводів. Будівлі цих підприємств знаходилися у переважній більшості 
за межами міста або на його околицях і не впливали на загальну ха-
рактеристику архітектури міста. Бо це були одноповерхові приміщен-
ня, пристосовані для виробництва відповідної продукції. 

 

 
 

Парафіївський цукровий завод 
 
 
О. Русов подає порівняльну таблицю функціонування всіх під-

приємств за 1860 та 1895 рр. 39 найменувань. Всього їх, за нашими 
даними, у 1860 р. діяло 1734 підприємства, а у 1895 р. – 243. Зникло 
чимало дрібних і популярних у 60-ті рр. Це торкнулося винокурних, 
цукрових, маслобійних та деяких інших заводів. У деяких селах 
заводи ставали більш міцними у технологічному плані. Так, 12 
цукроварних заводів з 4197 робітниками у 1895 р. виробляли цукру 
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на 11 130 681 крб, а у 1860 р. на 65 заводах 1 тис. робітників давали 
прибуток лише 863 334 крб. 

Укрупнення заводів вимагало від підприємств і турботи про 
будівництво нових цехів та житлових приміщень для робітників, їх 
обслуговування. Виникла потреба у будівництві заводських комплек-
сів. До великих підприємств належали Корюківський, Михайлівський 
(Глухівський повіт), Носівський, Парафіївський цукрові заводи. 

Серед будівель заводів, які входили до їх комплексів, були і 
приміщення гуртожитків, лікарень та прийомних покоїв. 

На Чернігівщині існували також сірникові заводи, зокрема у 
Новозибкові, для робітників якого була збудована двоповерхова казар-
ма. Цехи були барачного типу без вентиляції, що приводило до за-
хворювань у працівників. На жаль, нині важко встановити архітек-
торів та стилі, у яких зведено будівлі, бо за тривалий час багато під-
приємств зникло, інші перебудовані і втратили свій первісний вигляд. 

На початку ХХ ст. з’являються нові промислові об’єкти. Так, у 
1914–1916 рр. за проектом архітектора Опанаса Георгійовича Сластьо-
на (Сластіона) (1855–1933), відомого українського живописця, графі-
ка, мистецтвознавця й етнографа, у Ніжині на березі Остра було 
збудовано приміщення електростанції, яке за характером архітек-
турних деталей і орнаментації належить до рідкісних зразків україн-
ського модерну в промисловій архітектурі. До нього О. Сластьон 
збудував приміщення земських шкіл на Полтавщині, Чернігівщині, 
зокрема, у Лемешах, будинки Миргородської водолікарні (1912–1916), 
Чернігівського інституту фізичних методів лікування (1912), Чернігів-
ського міського училища ім. М. В. Гоголя (1911) та ін. 

Архітектор добре знав народне мистецтво, а також розбирався в 
сучасних його течіях, шукав свій стиль, і це відчувається у багатьох 
його будівлях. Звертає увагу на себе і приміщення Ніжинської елек-
тростанції. Воно майже зберегло всі деталі, хоча було пошкоджено 
його західну частину у роки Великої Вітчизняної війни. 

Будинок, зведений з бучанської жовтої глини, дещо асимет-
ричний у плані. Привертає увагу південно-західна його частина, де 
розміщений парадний фасад з баштою, яка завершується дворядним 
чотирисхильним наметом. Основний об’єкт – це приміщення для ма-
шинного відділення. На фасадах з півночі і півдня розміщені великі 
вікна шестикутної форми, які є однією з ознак стилю модерн, що 
тяжів до великих площ засклення і нетрадиційних форм та дверних 
прорізів. 

Автор будинку звертається і до прикрашання його стін. Він 
використовує лопатки на північному та південному фасадах, а також 
лопатки-контрфорси з двома невеличкими уступами на південно-
східному і північно-східному кутах та по центру фасадів (ось тут вони 
виглядають не дуже вдало, бо, поєднуючись з лопатками між другим і 
третім вікнами, вони збивають ритм). Це помітно особливо з боку 
річки Остер. 



 
Будівництво та архітектура на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 57 

 
 

Електростанція у Ніжині. Арх. О. Сластьон 
 

 
Дослідники цієї архітектурної пам’ятки звертають увагу на те, 

що О. Сластьон тут використав деякі деталі народного декоративного 
оздоблення, зокрема майоліковими кахлями червоного, зеленого, 
синього та білого кольорів, мотивів трикутника та прямокутника. 
"Ритм трикутників, утворений рамою у верхній частині вікон, дуже 
вдало співпадає з ритмом такої ж форми плиток майолікового оздоб-
лення. У п’ятикутному вікні над дверима знаходимо мотив трикут-
ника, що римується з почерком трикутника емблеми, розташованої 
трохи вище. Прямокутна форма також будує свій ряд ритмів та 
перегуків. Ці вертикальні форми башти, прямокутне біле обрамування 
віконних прорізів, прямокутники викладені майолікою на лопатках 
та нарешті, форма самих майолікових плиток (червоних, зелених, 
синіх)" [45].  

Всі деталі, про які йшла мова (асиметрична конструкція, великі 
непрямокутні вікна, широке використання геометричних форм, вільна 
декоративна трактовка деяких класичних архітектурних деталей), за-
свідчують, що будівля архітектора О. Сластьона є зразком раціо-
налістичного варіанта архітектурного модерну [46]. 

Виробниче будівництво на Чернігівщині не визначалось особли-
вими проектами. Переважна більшість їх – це були дерев’яні будівлі 
комірного та барачного типу. Для цехів з відповідними машинами 
зводилися муровані одно-, двоповерхові приміщення. Для цього буду-
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валися цегельні заводи. На великих підприємствах споруджувалися 
цілі комплекси приміщень, куди входили цехові будинки, адміністра-
тивний корпус, бараки для проживання працівників, склади. 

Таким чином, огляд основних напрямків у будівництві Черні-
гівщини дає право говорити, що вони відповідали основним суспільно-
історичним умовам, які склалися у ХІХ ст., потребам розвитку регіо-
ну, які збільшувалися і набирали певного руху вперед з початку сто-
ліття. Кожний часовий період відзначався перевагою того чи іншого 
напрямку: громадського, житлового, палацового, храмового, промис-
лового або ж характеризувався паралельним їх розвитком у середині 
століття. В кінці століття деякі з напрямків, стабілізувавшись у сво-
єму розвитку, давали можливість активізуватися іншим. Це пов’язано 
як з розвитком міст, так і зі змінами, які проходили в освіті, промис-
ловості та й в самому житті регіону. 

Як і в інших губерніях, архітектори під час будівництва вико-
ристовували типові для того часу стилі: класицизм, ампір, шукаючи 
при цьому прийоми їх збагачення, що привело до появи неокласи-
цизму, неореалізму, неоісторизму, а згодом і модернізму. 

В будівництві різних будівель на Чернігівщині проявили себе 
талановиті архітектори – як російські (А. Захаров, Ч. Камерон, 
Дж. Кваренгі), так і українські, які засвідчили свою оригінальність і 
національну самобутність. Без творінь А. Карташевського, П. Дубров-
ського, Д. Савицького, Є. Сердюка, М. Мосцепанова, Є. Червінського, 
О.-Е. Ягна, В. Кричевського, О. Сластьона та багатьох інших архітек-
торів, імена яких ще не розшукані, але представлені у їх різнома-
нітних творіннях, не можна уявити собі Чернігівщину. Завдання 
наших поколінь – зберегти їх, а то й повернути з небуття, бо ще 
немало стоїть святинь, які чекають на увагу людей. 

Як свідчить наш огляд архітектурних пам’яток, Чернігівщині є 
чим пишатися, є що й оберігати. Височать вони у кожному місті, 
містечку, селищі як свідки про прекрасних творців далекого мину-
лого, пам’ять про яких не може згаснути. 
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Розвиток культури на Чернігівщині мав широкий, відкритий 

доступ для всіх, хто міг внести у її скарбницю свою часточку духов-
ного творення. Саме тому культура регіону має таку багатогранну 
різноманітність. Проте, характеризуючи культуру в окремих містах, 
містечках, селах, а разом з ними певних регіонів, не можна не врахо-
вувати ще одне яскраве явище, яке пов’язане з нею, – це наявність на 
Чернігівщині гнізд культури. 

До гнізд культури відносимо садиби, де розвиток культури про-
ходив у певний історичний час і де основну роль відігравала особа або 
родина. Інтереси господаря садиби чи людей, які близько стояли до 
нього, їх зацікавленість у розвитку культури і визначали рівень того, 
що проходило в цьому гнізді. 

Серед гнізд виділяємо декілька його різновидів, зокрема, дворян-
ські садиби, садиби представників творчої інтелігенції, відкриті і 
закриті. 

Осмислюючи особливості функціонування дворянської садиби як 
гнізда культури, можна виділити такі основні ознаки: наявність 1) па-
лацу, збудованого відомим архітектором; 2) парку, оздобленого парко-
вою архітектурою (місточки, "руїни", арки, альтанки, гроти тощо) та 
скульптурою (це переважно копії античних статуй Еврипіда, Мерку-
рія, Аполлона, Венери тощо). В парку найчастіше наявні водойми, 
озера, ставки, прикрашені фонтанами, каскадами водоспадів, скульп-
турами; 3) картинної галереї та різних колекцій; 4) театральних та 
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музичних колективів, хорів; 5) розвиток окремих видів ужитково-
декоративного мистецтва; 6) участь у культурному житті садиби 
художників, музикантів, архітекторів, акторів, письменників, 
науковців тощо. 

Саме таке поєднання вказаних складових робить садибу явищем 
культури. Хоча садибне життя було значно ширшим, бо воно вклю-
чало в себе господарську діяльність, громадсько-політичні інтереси 
власників садиб, традиційність чи консервативність садибного побуту 
тощо. У садибі поєднувалося природне, створене самою природою, та 
власне культурне, яке з’явилося в результаті діяльності господаря. 
Окреслений її простір мав чітку композиційну будову: ворота, центра-
льна алея, головний будинок, церква, служби, парки, природні або 
штучні водоймища, оранжереї тощо – і прив’язувався до певного 
ландшафту. Таке поєднання робило її оригінальною, неповторною, 
індивідуалізованою. В той же час поєднання "природного" і культур-
ного у просторовому вимірі садиби давало можливість розглядати її в 
загальноісторичному, соціальному і мистецькому просторах. 

У переважній своїй більшості дворянські садиби стояли осторонь 
великих міст, навіть сіл. Це були острівки, оазиси зі своїм специ-
фічним життям. Господарями їх були великі землевласники, державні 
діячі, які тут проживали влітку або під час перебування у відставці. 
Відомо, що серед державних діячів Росії було чимало вихідців із 
України із родин Галаганів, Лизогубів, Кочубеїв, Милорадовичів, 
зокрема О. Безбородько був секретарем Катерини ІІ, канцлером Росії 
за Павла І, П. Завадовський – першим міністром освіти в Росії за 
Олександра І, Д. Трощинський – міністром юстиції, М. Милорадович – 
членом Кабінету Міністрів тощо. Знаходячись далеко від столиці, де 
вирувало звичне для них життя, вони хотіли в мініатюрі відтворити 
його в своїх садибах. Цьому сприяли сама обстановка, улюблені 
заняття, специфічні вечірні розваги, прогулянки парком, бесіди з 
гостями, а найголовніше – це створення у них різнобічних форм 
культурно-мистецької діяльності, співіснування в садибному просторі 
різних видів мистецтва, наявність розгалужених зв’язків з різними 
діячами культури, а також тих, хто створював культурні цінності. 
Саме такі дворянські садиби і відносимо до гнізд культури [1]. 

До них можна віднести садиби Кирила Розумовського в Бату-
рині, Петра Рум’янцева-Задунайського у Вишеньках, Олександра та 
Іллі Безбородьків, Мусіних-Пушкіних у Срібному, Гната та Павла 
Галаганів у Сокиринцях, Григорія та Василя Тарновських у 
Качанівці, Скоропадських у Тростянці тощо. 

Дворянські садиби як гнізда культури – це явища кін. ХVІІІ та 
ХІХ ст. Їх еволюційний розвиток визначається історичним часом. І у 
деяких садибах велику роль відігравала родинна духовна пам’ять 
господарів. Незважаючи на те, що українські дворяни були 
зрусифіковані, у деяких садибах зберігалася пам’ять про предків, які 
належали до козацько-старшинського середовища. А тому тут можна 
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було зустріти старовинні родинні портрети, зображення гетьманів, 
полковників, побутові речі, різного роду національні колекції, 
збережені сімейні легенди, спогади. Інколи це позначалося навіть і на 
самій формі, інтер’єрі будинку, зведеному у стилі української хати на 
дві половини. Саме цим і відзначалася садиба І. М. Скоропадського у 
Тростянці, у якій зберігалися колекції старовинної зброї, предметів 
побуту ХVІІ–ХVІІІ ст., портретів полковників та гетьманів тих часів. 

У деяких садибах поєднувалися три основні функціональні 
спрямування: господарське, художньо-мистецьке та ідеологічне. Зраз-
ком подібного була садиба Михайла Павловича Миклашевського 
(1756–1847) – малоросійського та новоросійського губернатора, члена 
Сенату в селі Понурівка Стародубського повіту Чернігівської губернії. 
Він входив до кола української знаті (був одружений з племінницею 
О. Безбородька), а тому був прихильником ідеї політичної автономії 
України, контактував з Новгород-Сіверським патріотичним гуртком. 

Садиба М. П. Миклашевського стала більше відома, коли сенатор 
у 1818 р. пішов у відставку і зайнявся її розбудовою. За проектом ар-
хітектора Дж. Кваренгі був зведений величний будинок, навколо яко-
го посаджено парк у класико-романтичному стилі з алеями, гротами, 
альтанками: алея кохання, Грот зелений, Грот зітхань тощо [2]. 

Вельможа хотів 
наблизити петербурзьке 
життя до Понурівки. І 
це позначалося не лише 
на побуті, а й на захоп-
леннях. Тут була сфор-
мована багата бібліотека 
з 3 тис. томів, цікава ко-
лекція рукописних мате-
ріалів з історії України, 
в тому числі "Історії 
Русів" [3]. 

Господар садиби при-
діляв особливу увагу гос-
подарюванню, процесам 
виробництва, керівництву суконною фабрикою, про що свідчить його 
розвідка "Краткое историческое описание малороссийское Чернигов-
ской губернии Стародубского повета села Паноровки" [4]. 

Крім господарських питань, М. П. Миклашевський цікавився 
також політичними проблемами. 

І все ж найяскравішим прикладом дворянської садиби, яка відпо-
відала найменуванню "гнізда культури", є Качанівка Борзнянського 
повіту Чернігівської губернії. Хоча садиба споруджена у 1742 р., коли 
хутір у секунд-майора М. Коченовського купила Катерина ІІ для губер-
натора Малоросії Петра Рум’янцева-Задунайського, а архітектор 
М. Мосцепанов збудував палац у стилі еклектики з елементами східної 

Садиба Миклашевського у с. Понурівка 
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псевдоготики. Потім садиба переходила в інші руки. А в 1824 р. маєток 
Качанівка з великим парком переходить до Тарновських і стає одним із 
помітних гнізд культури ХІХ ст. на Північному Лівобережжі.  

Першим її власником із цієї родини був Григорій Степанович 
Тарновський (1788–1854), якому садиба перейшла від матері, що 
вдруге вийшла заміж за П. А. Почека, ніжинського повітового мар-
шалка дворянства, статського радника, який був власником багатьох 
земель на Чернігівщині та Київщині. Саме він багато зробив, щоб 
Качанівка перетворилася на гніздо культури. Він перебудував будинок 
у стилі класицизму, добудував господарські приміщення, приділив 
увагу великому парку з озерами, в яких водилося багато риби. В 
ньому з’явилися містки, альтанки, зимовий сад, були впорядковані 
насадження тощо. Добудована була також Георгіївська церква.  

 

 
 

Портрет Г. С. Тарновського. Худ. М. Тарновський 
 
 
Г. С. Тарновський, маючи велику кількість земель та кріпаків, 

так організував виробничий процес, що отримував із землі хороший 
прибуток. Крім цього, він організував у садибі майстерні з виготовлен-
ня меблів, чим прославився майстер Яков, а також вишивання бісе-
ром. Ці вишивки користувалися популярністю і були високо оцінені 
на паризькій виставці [5]. 

І все ж не господарський ужитково-декоративний напрямок зро-
бив Качанівку відомою далеко за межами регіону, хоча при цьому все 
ж слід зауважити, що в середині 1850-х рр. економії Кошари та Кача-
нівки Г. С. Тарновського були занесені до групи зразкових поміщи-
цьких маєтків [6]. Виділяли Качанівку художньо-мистецькі прояви.  
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Г. С. Тарновський 

взимку проживав у  
Санкт-Петурбурзі, вхо-
див до кола представни-
ків мистецтва, зокрема 
і вихідців із Чернігів-
ської та Полтавської 
губерній. Серед них 
були професор-мистец-
твознавець, віце-прези-
дент Санкт-Петурбур-
зької академії мистецтв 
Ф. П. Толстой, конфе-
ренц-секретар Санкт-Петербурзької академії мистецтв, В. І. Григо-
рович із Пирятина, історик і поет М. А. Маркевич із Турівки, брати 
Платон і Нестор Кукольники, перший із яких працював, а другий 
навчався в Гімназії вищих наук кн. Безбородька у Ніжині (Нестор Ку-
кольник на той час був уже відомим письменником), композитор М. 
Глінка, художники Карл Брюллов, Василь Штернберг, поет і худож-
ник Т. Шевченко та багато інших. Цей список розширюється також 
іменами діячів культури, які проживали безпосередньо у Чернігів-
ській та Полтавській губерніях. Чимало їх були гостями Качанівки. 

Композитор 
М. Глінка, який по-
бував у 1838 р. в 
садибі, писав у своїх 
"Записках": "Перше 
враження було на 
користь господаря; 
під’їзди до садиби з 
декількох боків по 
струнким алеям із 
пірамідальних то-
поль, будинок вели-
кий, кам’яний, сто-
яв на підвищенні; 
великий сад, що ве-
лично розкинувся, з 
ставками і віковими 
кленами, дубами і липами велично пестив погляд" [7]. 

Перш ніж потрапити у садибу, гостям необхідно було проїхати 
по проспекту, оточеному трьома рядами підстрижених поетапно дерев. 
Біля церкви дорога повертала до будинку. У глибині вікової липової 
алеї з двома паралельними пішохідними доріжками відкривалась 
панорама головного двоповерхового палацу з колонами та трохи 
приплюснутим куполом зі шпилем. 

Садиба Тарновських у Качанівці

Георгіївська церква у Качанівці
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Перед палацом була кругла площа з квітником, праворуч і 
ліворуч від будинку під прямим кутом прилягали до нього флігелі. 
Поруч стояли приміщення господарського призначення. Все це було 
збудовано в стилі класицизму. 

 

 
 

Зала в палаці Тарновських у Качанівці 
 
 
На нижньому поверсі центральної частини будинку розміщува-

лась велика зала, яку називали "літня". Як згадує М. В. Тарновський, 
вся цементна підлога була декорована тропічними рослинами і залита 
плющем. По кутках великі напівкруглі дивани зі старовинного черво-
ного дерева з різьбленням. Саме тут у літню спеку можна було знайти 
прохолоду. Від зали по обидва боки тяглися житлові кімнати анфіла-
дою з виходом у довгий коридор. У цих кімнатах жили племінники та 
племінниці Г. С. Тарновського. І називали ці кімнати іменами їх 
мешканців. 

У будинку налічувалося близько 80 кімнат. Всі вони виходили 
прямо в сад, а з вікон було видно озера та протилежний високий берег. 

Величний палац по обидва боки садового фасаду закінчувався 
колонадами, в проміжках між якими стояли статуї. Над колонадою – 
тераси верхнього поверху. Від головного входу на верхній поверх вели 
широкі, надзвичайно пологі східці, які були вкриті красивим кили-
мом. Стіни прикрашені старовинною зброєю. 
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Зала у палаці Тарновських (сучасна реставрація) 
 
 
Невеличкий передпокій вів до великої зали, стіни якої були 

прикрашені портретами. Поруч бюсти Тарновських на чолі з заснов-
ником роду Яном Тарновським роботи відомих скульпторів. 

Меблі в залі були у стилі ампір з червоного дерева. Великі дивани 
і крісла прикрашені золотим і срібним різьбленням, а також затягнуті 
прекрасною вишивкою бісером. На білому тлі вишиті квіти, птахи, 
фрукти. Ця робота найтоншим бісером була виконана кріпаками 
Г. С. Тарновського і свідчила про їх велику майстерність. Скільки 
подібних народних творів високого художнього рівня було розкидано 
по дворянських садибах, скільки над ними було пролито сліз і проспі-
вано пісень. Кожна з таких робіт заслуговує на повагу і вічну пам’ять 
їх майстринь. На жаль, багатьох із них не збереглося навіть прізвищ. 

Наліво від зали знаходилась велика парадна їдальня, прикрашена 
красивими рожевими колонами під мармур. Посередині її була велика 
ніша – сцена. Тут за Григорія Степановича домашній оркестр вико-
нував музичні твори. Саме тут прозвучали уривки з опери М. Глінки 
"Руслан і Людмила", над якою композитор працював у садибі. 

Прямо з їдальні двері виходили до бібліотеки та більярдної, із 
неї наліво йшов коридорчик, який вів до кімнати, що мала назву 
"ліхтарик", яка походила від стрілчатих кольорових вікон. Саме тут 
жив художник В. І. Штернберг. Із цієї кімнати йшла галерея до 
зимового саду, куди можна було зійти красивими східцями. 

Із зали направо знаходились дві вітальні. Красиві меблі, різьбле-
ний палісандр, багато чудової бронзи і прекрасних картин свідчили про 
високу художню витонченість і знання мистецтва господарем садиби. 

Із вітальні був хід у кімнату, яка пізніше за В. В. Тарновського 
(молодшого) була перетворена на музей малоросійської старовини. А 
далі йшли нові кімнати. Їх було досить багато. 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 66 

Сад і парк були осо-
бливо чудові у весняний 
час, коли все буяло мо-
лодою зеленню і цвітін-
ням. Повітря було наси-
чене їх ароматом. Великі 
ставки віддзеркалювали у 
своїх водах навколишню 
красу, яку так майстерно 
зобразив художник 
В. Штернберг на своїй 
картині. Якими чудови-
ми були віковічні алеї та 
світленькі альтанки, що 
потопали у зелені. 800-
десятинний парк вигля-
дав казковим [8].  

Ці детальні описи, які залишив М. В. Тарновський і наведені тут 
так широко нами, дають можливість побачити, у яких умовах прожи-
вав господар Качанівки, один із заможних поміщиків в Україні, який 
володів понад 9000 кріпосними та великим капіталом. 

Г. С. Тарновський багато подорожував по Європі і там купував 
картини різних художників. Тому в його картинній галереї були 
твори Б. Теньєра, Д. Тенірса, Б. Деннера, А. Ван-Дейка, а також 
російських художників К. Брюллова, О. Кіпренського, І. Айвазов-
ського, М. Воробйова, О. Іванова, Г. Михайлова та ін. У 1843 р. 
Т. Шевченко привіз із Петербурга Г. С. Тарновському свою картину 
"Катерина" і подарував йому поему "Гайдамаки". Це був перший 
приїзд поета у Качанівку. Познайомившись з господарем садиби 
ближче, у нього склалося негативне враження про нього як поміщика-
самодура, який зневажав своїх кріпаків-музикантів. У повісті "Музи-
кант" в образі Арновського він розкрив характерні його риси: "О, если 
бы я имел великое искусство писать, я бы написал огромную книгу о 
гнусностях, совершающихся в с. Качановке" [9]. Хоча нинішні дослід-
ники стверджують, що Шевченко у цьому образі втілив негативні 
риси, характерні для всіх поміщиків-кріпосників. 

У картинній галереї було декілька творів В. Штернберга, худож-
ника із Санкт-Петербурга, друга Т. Шевченка по Академії мистецтв, 
який влітку часто бував у Качанівці і намалював чимало картин на 
українську тематику. 

Г. С. Тарновський мав хороший оркестр та хор. Коли у 1838 р. у 
Качанівці перебував композитор М. Глінка, який тут писав оперу за 
твором О. Пушкіна "Руслан і Людмила", то качанівські колективи 
були першими виконавцями уривків із опери. Разом з хористами 
сольну партію Руслана виконував Семен Гулак-Артемовський, майбут-
ній відомий оперний співак та автор опери "Запорожець за Дунаєм". 

Руїни у парку Тарновського. Худ. К. Маковський 
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Під час перебування М. Глінки в Качанівці тут гостювали поет 
Віктор Забіла із Борзни, відомий історик, поет Микола Маркович із 
Турівки, господар села Григорівка, нащадок гетьмана в Україні Петро 
Скоропадський, який закінчив пансіон при Московському університе-
ті, був дуже освіченим, розумів архітектуру, добре грав на кларнеті  і 
знався на хорошій музиці [10], художник Василь Штернберг, генерал 
Іван Корбе із Вейсбахівки та ін. Всі вони збиралися в оранжереї, де 
проживав М. Глінка, сюди також приходили учасники оркестру: 
перший скрипаль Палагін, з контрабасом Яков та віолончеліст – і 
грали російські та малоросійські пісні, які виконувалися присутніми, 
займалися зображуванням різних осіб, і в цьому дуже майстерно 
проявляв себе В. Забіла вели дружні бесіди. Бував у садибі і священик 
Михайлівської церкви із села Ольшани Іоанн Персидський, який 
добре грав на гуслях. Деякі почуті мелодії М. Глінка використав у 
своїй опері. 

Таким чином, за 
часів господарювання у  
Качанівці  Г.  С. Тарнов-
ського з 1824 до 1853 рр. 
садиба набула ознак 
"гнізда культури". Роз-
виткові культури сприя-
ли як сам господар, що 
підтримував розвиток 
оркестру, хору, ужитко-
во-декоративного мистец-
тва, так і гості, яких він 
запрошував до садиби: 
художник В. Штернберг 
намалював понад деся-
ток картин на україн-
ську тематику, компо-
зитор М. Глінка у Кача-
нівці написав значну частину музики до опери "Руслан і Людмила", 
яку виконували музиканти місцевого хору та оркестру, а також 
романси на слова В. Забіл "Гуде вітер вельми в полі" та "Не щебечи, 
соловейку", поет Т. Шевченко зі своєю картиною "Катерина" тощо. 

Другий етап розвитку Качанівки як гнізда культури розпочався  
у 1853–1866 рр., коли садиба перейшла у власність Василю Васильо-
вичу Тарновському (старшому) (1810–1866 рр.), який разом з 
М. Гоголем закінчив Гімназію вищих наук кн. Безбородка у Ніжині, а 
потім Московський університет, займався педагогічною діяльністю і 
прославився як представник урядової комісії по Чернігівській губернії 
з улаштування земельних питань після відміни кріпосного права 

Альтанка М. Глінки у Качанівці 
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1861 р. Качанівка належала йому 13 років, і весь цей час садиба 
залишалася гніздом культури, хоча культурне життя проявлялося тут 
дещо по-іншому. 

З господарем садиби підтримували зв’язки діячі культури, які 
проживали на Чернігівщині. 

У 1854 р. у садибі гостювали відомий фольклорист, випускник 
Київського університету Св. Володимира, громадський і культурний 
діяч О. В. Маркович, який повернувся із заслання у справі Кирило-
Мефодіївського товариства і разом зі своєю дружиною – майбутньою 
письменницею Марко Вовчок їздили по Чернігівщині і збирали твори 
усної народної творчості. 

В. В. Тарновський (старший) попросив О. В. Марковича скласти 
статистичний  опис маєтку. 

У серпні 1859 р. в Качанівці знову побував Т. Шевченко і у 
відомий альбом автографів Тарновських записав два рядки із вірша 
"Не кидай матері!" – казали": "І стежечка, де ти ходила, // Колючим 
терном поросла". 

У В. В. Тарновського (старш.) Т. Шевченко бував також у селі 
Потоки у 1854 р., тому поет добре знав нового господаря Качанівки і 
збирався знову поспілкуватися з ним. 1859 р. – це час, коли 
Т. Шевченко повернувся із заслання і ненадовго поїхав в Україну. 

В садибі бували також П. Куліш, Ганна Барвінок та інші діячі 
культури. 

Найяскравіше Качанівка як гніздо культури розквітла, коли її 
господарем став Василь Васильович Тарновський (мол.) (1837–1899), 
який володів садибою після смерті батька у 1866–1898 рр. У цей 
третій період була розгорнута його широка культурна діяльність, яка 
більше пов’язувалася з науково-пошуковим процесом, що проходив у 
70–90-х рр. ХІХ ст. І це відбувалося в час пожвавлення національно-
демократичного руху. 

В. В. Тарновський (мол.) закінчив історико-філологічний 
факультет Університету Св. Володимира у Києві (1857–1862), пере-
бував під впливом проф. В. Б. Антоновича, а також деяких інших 
членів гуртка "хлопоманів", цікавився історією та культурою Украї-
ни. Переїхавши до Качанівки, він почав її упорядковувати: зимовий 
сад, оранжерею, парк, фруктовий сад тощо. Навівши лад у садибі, 
В. В. Тарновський (мол.) почав займатися збиранням різних колекцій 
на історико-культурну тематику. Він підтримував зв’язки з відомими 
вченими-істориками В. Д. Антоновичем, М. І. Костомаровим, О. М. Ла-
заревським та ін., виділив кошти професору М. Ф. Біляшівському на 
проведення експедиції під Каневом на городищі Княжа Гора, 
співпрацював з професором Д. І. Яворницьким під час проведення у 
1887 р. розкопок біля Запоріжжя тощо. Всі розшукані предмети 
поповнювали музейну колекцію Качанівки. 



 
Гнізда культури на Чернігівщині  

 

 69 

В. В. Тарновський (мол.) 
шукав і скуповував різні предмети, 
що торкалися українських старо-
житностей. Так, у каталозі зібрання 
1898 р., підготовленого М. Ф. Біля-
шівським, зазначено 3091 предмет 
живопису та старожитностей, з них 
400 предметів доісторичного часу, 
1728 предметів великокняжого та 
863 – козацького періодів [11]. 

Особливо цінував він колекцію 
козацької старовини, яку постійно 
поповнював. Тут були предмети цер-
ковного ужитку (іконостаси, анало-
гії, церковний посуд, ікони, хрести 
тощо, а з козацького побуту – хору-
гви, шаблі, рушниці, старі луки, 
колчани, стріли, пістолі, сідла, кін-
ська збруя, булави, перначі, вій-
ськові знамена, печатки, посуд  
тощо. 

Важливу частину колекції ста-
новили мальовані олійними фарба-
ми оригінали і копії портретів діячів історичного минулого України 
ХVІІ–ХVІІІ ст.: Костянтина Острозького, Петра Могили, Василя 
Кочубея, Семена Палія, Івана Гонти, Максима Залізняка, всіх україн-
ських гетьманів. Сюди ж слід віднести й оригінальні портрети 
М. Бороховича, В. Дуніна-Борковського, М. Ілляшенка, Іллі та Якова 
Новицьких, Сави Туптала, Івана Черниша, Леонтія, Павла, Юхима 
Полуботків, дружини Семена Палія. В колекцію входили сімейні 
портрети відомих родин Галаганів, Міклашевських, Забіл, Горленків, 
Кочубеїв, Безбородьків і т. п. 

Історична колекція В. В. Тарновського включала в себе більше 
семи тисяч одиниць. Борис Грінченко, описуючи цю колекцію, 
зазначав: "Тарновський зібрав речей козацького періоду стільки, як 
ніхто, а що його речі здебільшого вельми гарні, то ця колекція його є 
величним національним українським скарбом. Історик, поет, маляр, 
скульптор, драматичний артист, схотівши працювати на теми з тих 
часів, не можуть обминути цього музею і знайдуть там надзвичайно 
багатий матеріал задля своєї потреби" [12]. 

Тож не випадково, що колекцією цікавилися вчені-історики 
Д. І. Яворницький, який написав відомі праці, зокрема "Запорожье в 
остатках и преданиях народов", видану за кошти В. В. Тарновського 
(мол.) [13], В. Б. Антонович та В. А. Бец для праці "Исторические 
деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах", а також 
М. М. Аркас для "Истории Украины-Руси". У колекції В. В. Тарнов-
ського (мол.) було чимало різних рукописних та архівних матеріалів. 

В. Тарновський (мол.).
Худ. І. Рєпін
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Зібранням В. В. Тарновського цікавилися не лише вчені, а й ху-
дожники, зокрема брати Костянтин та Володимир Маковські, Лев 
Жемчужников, Микола Ге, Андрій Горонович, Олександр Рогачев-
ський, Микола Бодаревський та ін. 

Декілька тижнів у садибі жили художники І. Ю. Рєпін та його 
учень В. О. Сєров. У цей час І. Ю. Рєпін працював над картиною "За-
порожці пишуть листа турецькому султану". І тут був намальований 
другий варіант картини. Для неї художник знайшов у колекції 
В. В. Тарновського (мол.) стільки різних предметів, що йому не треба 
було й шукати їх у інших місцях. Для декількох із героїв картини 
прототипом став господар садиби. Він послужив об’єктом і для 
зображення в картині "Гетьман". 

У Качанівці І. Рєпін намалював картину "Вечорниці", а також 
численні малюнки.  

В садибі бував і художник Андрій Горонович, який створив два 
портрети молодого В. В. Тарновського (мол.). На одному з них 
господар Качанівки зображений у козацькому старшинському одязі, 
інші у світському. Це одні з кращих портретів як В. В. Тарновського, 
так і робіт художника. 

Тривалий час у садибі проживав і вчив дітей малювання 
художник О. О. Агін (1817–1875), відомий ілюстратор "Мертвих душ" 
М. Гоголя та творів Є. Гребінки. В Качанівці він і був похований. 

Особливе місце серед колекцій В. В. Тарновського займає зібран-
ня матеріалів, пов’язаних з життям і творчістю Т. Г. Шевченка. Він 
придбав понад тисячу одиниць. Саме вони  пізніше склали основу 
державного музею Т. Г. Шевченка у Києві. Тут були рукописи творів 
поета, його листи різним особам, славнозвісний "Щоденник", понад 
два десятки особистих документів письменника, більше 80 листів і 
записів різних осіб про похорони Кобзаря, особисті речі, понад 200 
малюнків, гравюр, літографій, фотографій, бюстів, барельєфів з 
різних портретів Шевченка та на сюжети його творів. В. В. Тарнов-
ський (мол.) також зібрав велику бібліотеку видань творів Шевченка і 
наукових праць про нього. В колекції широко представлена мистецька 
спадщина Шевченка (близько 400 мистецьких творів, серед них 285 
малюнків і картин, два альбоми з півсотнею акварелей, 38 гравюр і 
т. п.). "Для нього було дорогоцінним усе, де стояло ім’я Шевченка, все 
мало велику цінність… – відмічали сучасники. – Хто хоч раз бачив 
Тарновського за роботою, буде згадувати цього тяжко хворого літнього 
чоловіка, цілковито заглибленого в роботу, який розбирав і сортував 
свої "скарби" – вирізки з газет і журналів, що стосувалися пам’яті 
Шевченка" [14]. В. П. Горленко підготував каталог Шевченкіани, який 
був виданий колекціонерами за свої кошти у 1893 р. 

Цікавився нею і художник Г. М. Честахівський (1820–1893). Він 
супроводжував тіло Т. Шевченка із Санкт-Петербурга до Канева, автор 
творів "Селяни біля труни Т. Г. Шевченка", "Труна Т. Г. Шевченка на 
пароплаві в дорозі до Канева" та ін. Останні свої роки проживав у 
Качанівці, там він і похований. 
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В. В. Тарновський чимало зробив і як меценат. Він допомагав 
вченим видати свої праці, а письменникам – твори. 

Велику роль В. В. Тарновський відіграв у збиранні коштів для 
відкриття пам’ятника М. Гоголю у Ніжині у 1881 р., коли він був у 
цьому місті предводителем дворянства. З його ініціативи на частині 
Соборної площі висадили парк, де і встановлено пам’ятник пись-
меннику. 

Він допоміг Ганні Барвінок після смерті її чоловіка П. Куліша 
назбирати грошей для видання творів письменника, відкрити в селі 
Кунашівка його музей. 

Для придбання колекцій було витрачено багато грошей. Не все 
було добре з веденням господарських справ. Коштів не вистачало, і 
В. В. Тарновський (мол.) змушений був у 1898 р. продати садибу в 
Качанівці цукрозаводчику Харитоненку, який через деякий час пере-
дав її своїй дочці Олені, яка вийшла заміж за М. С. Оливу. А всі 
колекції В. В. Тарновський (мол.) подарував Чернігівському земству. 
Їх описав і видав у 1903 р. письменник Б. Грінченко. На основі цих 
колекцій створено Музей старожитностей імені В. В. Тарновського. 
Через рік видатний український 
діяч помер у Києві. 

Після Тарновських Кача-
нівка уже втратила своє значення 
як гніздо культури, хоча там гос-
тювали, а також займались оздоб-
ленням художники О. М. Бенуа, 
М. В. Добужинський, К. С. Петров-
Водкін та ін. 

Щоб визначити історичне 
значення садиби Качанівки, коли 
її власниками була родина Тар-
новських, слід порівняти її з 
іншими, які знаходилися на Ліво-
бережжі України, зокрема з сади-
бою Катерини Миколаївни Скар-
жинської (1854–1932) з родини 
Райзерів на хуторі Круглик, що 
недалеко від Лубен [15]. Її госпо-
дарка теж проводила значну гро-
мадську та благодійну діяльність. 
Вона на хуторі відкрила народну 
школу, бібліотеку (4 тис. томів), 
організувала вечірні читання для 
народу, самодіяльний театр, збирала різний матеріал про Полтав-
щину, фінансувала деякі археологічні розкопки, а тому її добре знали 
в наукових колах, обирали членом різних товариств (Московського 
нумізматичного, Всеросійського товариства любителів природо-

К. М. Скаржинська 
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знавства, антропології та етнографії, була почесним членом Полтав-
ської вченої архівної комісії). 

На основі зібраних матеріалів у 1885 р. створено музей, для 
якого спеціально споруджено двоповерховий будинок. У ньому зібра-
лося 20 тис. експонатів (близько 3 тис. одиниць збережено з археоло-
гії, 5178 од. – з історії, 9533 од. – з етнографії, 3836 од. – природо-
знавства). Серед колекції були унікальні матеріали, які торкалися не 
лише життя на Полтавщині, а й у багатьох інших регіонах та краї-
нах. Тут була цікава колекція античної кераміки, зброї ХVІ–ХІХ ст., 
церковних старожитностей. Тут зберігалися деякі речі та автографи 
Г. Сковороди, О. Суворова, Є. Гребінки, родові документальні збірки 
Леонтовичів, Кир’янових, Ограновичів, Райзерів та ін. 

Тут бували і працювали відомі історики, етнографи, художники 
та інші діячі культури, зокрема В. Б. Антонович, В. П. Горленко, 
Ф. К. Вовк, С. К. Кулжинський, Г. І. Нарбут, Д. І. Яворницький та 
ін. К. М. Скаржинська вела інтенсивне листування. 

Всю цю колекцію Катерина Миколаївна подарувала Лубенському 
земству, яке передало до Полтавського музею, де зберігається і нині. 

Порівнюючи ці дві садиби як гнізда культури, зазначимо, що 
колекції Тарновського мали більше національне спрямування. Саме на 
це вказувалося в статті, присвяченій пам’яті збирача: "Музей малоро-
сійських історичних старожитностей Тарновського – це не пуста заба-
ва збирача рідкісних речей. Це глибоко національна справа, виконана 
Тарновським перед Україною" [16]. Хоча тут слід зауважити, що всі 
колекції В. В. Тарновського були відкриті для невеликої кількості 
людей. Тому це гніздо культури, незважаючи на його велике інтелек-
туально-художнє значення, можна віднести до закритого типу. 

Колекції К. Скаржинської мали загальнопросвітницький харак-
тер і не обмежувалися етнографією Полтавщини. Більше того, музей, 
школа, бібліотека, з читальнею, які передбачалися для народу і знахо-
дилися на території садиби, дають право назвати це гніздо культури 
відкритим. Щомісячно музей на початку 1900-х рр. відвідувало без-
коштовно понад 200 осіб. Музей мав свій статут і значився як  крає-
знавчий науково-освітній осередок, який займався вивченням мину-
лого і сучасного Малоросії, а також Росії та іноземних держав. Були в 
ньому наукові працівники: педагог, дослідник краю, археолог 
Ф. І. Камінський, який підказав ідею створення музею, етнограф 
С. К. Кулжинський та ін. Окремі матеріали музею демонструвалися 
на археологічних з’їздах.  

На території садиби функціонувала столярна, ковальська май-
стерні, сільськогосподарська артіль, діяв аматорський драматичний 
колектив. 

Незважаючи на деяку відмінність садиб у Качанівці і Круглику, 
обидва збирачі робили велику справу, яка йшла на благо України. 
Вони утверджували любов до свого рідного краю і цим залишили 
велику пам’ять про себе. 
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До великих садиб відносилися також помешкання у селах 
Сокиринці та Дігтярі на Полтавщині (нині Прилуцький р-н Чернігів-
ської обл.), які належали родині Галаганів. Вони теж мали ознаки 
"гнізд культури" закритого типу. На Чернігівщині існувало декілька 
садиб, у яких історико-культурні прояви поєднувалися сімейно-родин-
ними зв’язками. Прикладом цього можуть слугувати садиби Волкон-
ських-Кочубеїв у селі Вороньки та Рахманової у Вейсбахівці (нині 
Білорічиця). Як гнізда культури вони не відзначаються широкою 
діяльністю, але протягом свого існування залишили слід у розвитку 
окремих видів мистецтва. 

У селі Вороньки після заслання проживали декабристи Сергій 
Григорович Волконський (1788–1865), його дружина Марія Микола-
ївна (1805–1863) та їх друг Олександр Вікторович Поджіо. Садиба, як 
і село, належала М. А. Кочубею та його дружині Олені Сергіївні, доч-
ці Волконських, а також їх сину Михайлу Миколайовичу Кочубею. У 
Вороньках існував аматорський театр, художньо-виробничі майстерні 
під керівництвом архітектора О.-Е. Ю. Ягна. Тут здобули освіту близь-
ко трьохсот молодих селян з механічного, гончарного та столярного 
профілів [17]. Вироби відзначалися високою майстерністю, про що 
свідчать відзнаки на Всеросійській промисловій виставці 1896 р. 
Власниками садиби утримувалося і початкове народне училище. Крім 
цього, в садибі було добре розвинуте сільське господарство, тварин-
ництво, виробництво олії. За своїм напрямком діяльності садибу Вол-
конських-Кочубеїв можна віднести до гнізд культури відкритого типу. 

Садиба ж Олени Сергіївни Кочубей-Рахманової у Вейсбахівці 
прославилася своїм славнозвісним архітектурним ансамблем, створе-
ним архітектором О.-Е. Ю. Ягном та художником П. Ф. Соколовим, і 
мала закритий характер існування. Хоча за спрямуванням діяльності 
архітектора і художника садибу можна віднести до творчих осередків, 
діяльність власника садиби була менш помітною і в цьому плані. 

На Чернігівщині було багато дворянських садиб, які не відпові-
дали ознакам гнізда культури. Це садиби, у яких проживала дворян-
ська родина і займалася господарськими справами, в основному сіль-
ським господарством чи окремими ремеслами, спілкувалася з сусіда-
ми, але в культурний простір не входила. І таких садиб була 
більшість. Хоча серед них слід виділити і деякі родинні помешкання, 
господарі яких відкривали школи, тобто приділяли увагу освітній 
діяльності сільської молоді, організовували культурні заходи, влашто-
вували театральні вистави, організовували хори. Прикладом подібного 
гнізда можна вважати родову садибу Марковичів у селі Сваркове 
Глухівського повіту, що надане гетьманом І. Скоропадським у 
власність Якову Андрійовичу Марковичу (автору відомого "Щоденни-
ка"), який заснував кінний завод, мав пасіку, винокурню, торгував 
тютюном, відкрив лікарню. У його сина М. Я. Марковича, крім цього,  
була ще й музична капела, а онук О. М. Маркович у 1847 р. відкрив 
парафіяльне училище, побудувавши для цього спеціальне приміщен-
ня. Незважаючи на все перераховане, садиба Марковичів у селі 
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Сваркове не вийшла за межі родових помешкань і не мала визначених 
ознак "гнізда культури". 

У ХІХ ст. деякі садиби для сусідніх Чернігівської, Полтавської, 
Київської губерній служили об’єднуючим центром для представників 
дворянства за інтересами та вподобаннями. Так, садиба Тетяни Гнатів-
ни Волховської (1763–1853) у с. Мойсівка об’єднувала господарів 
садиб ближнього регіону, зокрема Линовиці, Качанівки, Вейсбахівки, 
Березової Рудки, Сокиринців, Дігтярів, Убіжища та ін. До Т. Г. Вол-
ховської, яка двічі на рік давала бали (з приводу іменин покійного 
чоловіка (29–30 червня) та на новий рік), приїжджало багато гостей з 
родин Закревських, де Бальменів, з якими вона була у родинних 
зв’язках, Тарновських, Вишневських, Галаганів, Рєпніних, Селе-
цьких, Капністів тощо. 

 

 
 

Палац Т. Волховської у с. Мойсівка 
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Це була садиба, яка 
сформувалася у 70–90-х рр. 
ХVІІІ ст. і складалася з 
великої будівлі, господарсь-
ких приміщень, парку із 
статуями, водограями, аль-
танками, гротами, що мали 
специфічні назви: "Храм ко-
хання", "Грот Діани", "Схо-
вище пастушок" та ін. [18]. 

Кімнати будинку, за 
свідченням поета О. С. Афа-
насьєва-Чужбинського, бу-
ли гарно мебльовані старо-
винними шафами, стіль-
цями, столами, кріслами, 
квітами, шторами, люст-
рами – "все це при освітленні і найновіших костюмах, під звуки 
музики мало надзвичайно цікавий вигляд" [19]. 

На бали Т. Г. Волховська, хоча і була вся в боргах, витрачала ве-
ликі кошти. В останні роки вона вже погано розрізняла гостей, але 
продовжувала своїми балами приносити їм радість спілкування, від-
чуття свята. На вечори за-
любки їздили не лише сусі-
ди-поміщики, серед яких 
було чимало освічених, з 
передовими поглядами дво-
рян, а й відомі діячі куль-
тури. Тож не випадково, 
що 29 червня 1843 р. сюди 
приїхав із Пирятина Євген 
Гребінка разом з Тарасом 
Шевченком. Тут відбулася 
зустріч Тараса Григоровича 
з поетом, майбутнім доб-
рим приятелем, автором 
вірша-послання до Шев-
ченка Олександром Афа-
насьєвим-Чужбинським з 
Іржавця, художником і 
прозаїком, першим ілю-
стратором рукописного "Кобзаря", офіцером Яковом де Бальменом, 
який під час військової сутички загинув на Кавказі і якому поет 
присвятив свою поему "Кавказ" з Линовиці, з сином відомого 
письменника, автора комедії "Ябеда" В. В. Капніста, Олександром, 
підполковником у відставці, миргородським повітовим, маршалом, 

Парк у с. Мойсівка 

Бал у садибі Т. Волховської. 
Худ. Я. де Бальмен 
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відомим освітянським діячем з Обухівки, членами родини Закрев-
ських: Софією Олександрівною, її братами Віктором та Платоном і 
дружиною останнього Галиною Іванівною з Березової Рудки, де згодом 
побував поет і намалював їх портрети, членами відомої родини 
Рєпніних з Яготина та ін. Ці перші знайомства Шевченка з гостями 
Мойсівки закріпилися надовго. 

Господиня садиби в Мойсівці Т. Г. Волховська виступила разом 
зі своїми гостями не стільки творцем культурних здобутків, скільки 
єднальною ланкою для зміцнення відносин між тими, хто приїздив на 
ці зібрання. Тут проходили знайомства, які мали своє продовження 
вже в інших садибах. Тут зацікавлені особи вирішували різні 
питання, в тому числі і соціально-громадські. Не випадково, що 
активний учасник цих зібрань Віктор Олексійович Закревський, який 
очолював таємне товариство "мочемордів", так зацікавив Т. Шев-
ченка, що поет після Мойсівки відвідав Березову Рудку. 

Садиба Т. Г. Волховської у Мойсівці не стала гніздом культури в 
її офіційному визначенні, бо тут була відсутня робота культурного 
спрямування поза днями балів. Щорічні бали були визначальними в 
існуванні цієї садиби. І все ж у ці дні тут загорався вогник, біля якого 
збиралися діячі культури, кипіло життя, зміст якого створювали 
гості, але душею цього середовища все ж залишалася Т. Г. Волхов-
ська, після смерті якої згас і цей вогник. 

На Чернігівщині було чимало садиб представників творчої 
інтелігенції. Це були значно скромніші будівлі, зникли такі елементи, 
як парки з їх традиційним оформленням, відповідні водоймища тощо. 
Замість парків будинок оточував сад, у якому знаходилася пасіка, а 
неподалік міг існувати ставок. Тому садиба мала досить скромний 
вигляд. Господар займався побічно і сільським господарством, але 
основним об’єктом його діяльності була творча робота. 

Так, маєток Василя Павловича Горленка (1853–1907), письмен-
ника й етнографа, мав такий вигляд: "Поза вітряками, поза старою 
церквою розпочиналася майже вся вирубана довга старовинна топо-
лина алея. Вона вела до великого, зарослого травою, лопухами, кро-
пивою подвір’я… Ліворуч – низький продовгуватий, старий облупле-
ний будиночок та якісь дві повітки… поза ним негусто ростуть старі 
дерева колишнього парку, а нижче – зарослий очеретом і осокою, 
затягнутий ряскою став…" [20]. 

Якщо у цій садибі збереглися лише окремі деталі маєтку мину-
лого, то відомий освітянський діяч і письменник Павло Павлович 
Білецький-Носенко створював садибу власними руками на болотисто-
му ґрунті поселення Лапинці під Прилуками. Він осушив землю, 
нарив канали і посадив дерева, збудував будинок і відкрив приватний 
пансіон для дворянських дітей і займався вихованням та навчанням 
юнаків. 

У другій половині ХІХ ст. на Чернігівщині стала відомою Мотро-
нівка (Борзнянський повіт), що біля села Оленівка. Спочатку садиба 
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М. В. Білозерського, який походив із козацько-старшинського роду, 
складалася з будинку типу сільської хати на дві половини, вкритого 
соломою, господарських приміщень та саду. Саме тут народилися 
відомі громадсько-культурні діячі України брати Василь та Микола 
Білозерські і їх сестра Олександра (Ганна Барвінок). 

Завдяки братам, які 
навчалися  в Київському 
університеті Св. Володи-
мира і були пов’язані з 
Кирило-Мефодіївським 
товариством та його чле-
нами Пантелеймоном 
Кулішем і Тарасом Шев-
ченком, садиба стала 
відомою. 

22 січня 1847 р. на 
хуторі відбулося весілля 
Пантелеймона Куліша та 
Олександри Білозер-
ської. На весіллі бояри-
ном був Тарас Шевченко. 
Запрошення поета на це 
свято П. Куліш оцінював по-своєму: "Я старався виразити йому 
всебічну повагу, щоб показати малоросійським панам, що не чини і 
багатства, а особисті достойності я ціную" [21]. 

Шевченка на хуторі полюбили. "Мою матір, – згадував М. Біло-
зерський, – особливо чарував Шевченко своїм співом; ходить, бувало, 
по залі, заклавши руки назад, нахиливши вниз думну голову; шия 
зав’язана шарфом, вираз обличчя смутний, голос тихий і тонкий; 
мати, бувало, плаче від його пісень" [22]. 

 

             
 

Олександра та Пантелеймон Куліші 
 

Кулішева хата на хуторі Мотронівка
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На весіллі поет був у гарному на-

строї, багато жартував. Згадував він і 
епізод, коли він разом з нареченою спі-
вали пісню "Ой, зійди, зійди, ти зіронь-
ко та надвечірня". "Эта меланхоли-
ческая песня, – записав Шевченко у 
своєму "Щоденнику", – напоминала мне 
тот вечер, когда я и молодая жена Кули-
ша пели в два голоса эту очаровательную 
песню. Это было на другой день после их  
свадьбы, в роковом 1847 году" [23]. Це 
був рік, коли поета і його друзів П. Ку-
ліша, В. Білозерського та інших заареш-
тували за участь у Кирило-Мефоді-
ївському братстві і відправили деяких на 
заслання, а Шевченка віддали в солдати.  

Садибу неодноразово відвідував як 
родич поет Віктор Забіла, який проживав 
на хуторі Кукуріківщина під Борзною, де  
бував і Т. Шевченко. На все життя він 
закохався у сестру Олександри Білозер-
ської Надію. Одружитись їм не дозволив 
її батько. 

Садиба у Мотронівці (після 1885 р. – 
"Ганнина пустинь", а після 1893 р. – 
"Кулішівка") стала більш відомою як 
гніздо культури, коли сюди переселився у 
1883 р. Пантелеймон Олександрович 
Куліш. Це був останній період його твор-
чості. Після декількох намірів осісти в 
якійсь місцевості в Україні, які не 
увінчалися успіхом, П. Куліш почав ви-
купляти частки садиби у Мотронівці, які 
не належали О. М. Білозерській-Куліш, і 
тут, нарешті, віднайшов спокій. 

Спочатку П. Куліш і О. М. Білозер-
ська-Куліш, яка була вже відома як 
письменниця Ганна Барвінок, оселилися у 
великій батьківській хаті на 10 кімнат. 
Проте у 1885 р. сталася пожежа, згоріла 
майже вся бібліотека та значна частина 
рукописів, і П. Куліш збудував нову неве-
лику хату із солом’яною стріхою [24].   

 
 

Василь Білозерський 

Пантелеймон Куліш 



 
Гнізда культури на Чернігівщині  

 

 79 

В одному із листів О. М. Білозерська-Куліш писала: "… у нас 
тепер рай. Соловьев сосчитать невозможно. Сад в цвету, сирень, 
клубника, нарциссы, ландыш, черемуха, все, все издает благоухание, 
окна все  выставлены и растворены – везде здорово, хорошо, только 
недостаток людей. Двор зелен, вычищен, коляска с осени обновлена, 
только скот не продан, это беда, без грошей" [25]. 

Життя подружжя Кулішів було наближено до побуту простих 
людей. Пантелеймон Олександрович і Олександра Михайлівна самі 
багато працювали в полі, саду, по господарству. Листи Ганни 
Барвінок рясніють деталями побутового життя. "Начались жнива, 
сено убираем! Часто приходится и дорогих своїх гостей оставлять 
одних, и обедаем не всегда в урочный час,  и обед, кое-как наскоро 
сколоченный, много скота, коней, свиней. У нас так, как в Ноевом 
ковчеге, все есть" [26]. 

І все ж садиба Кулішів не перетворилася на звичайнісіньке 
поселення, бо культурна діяльність господарів піднімала її до зна-
чення гнізда культури. Відрізняючись від раніше описаних нами 
дворянських садиб за зовнішніми ознаками, вона все ж тяжіє до них 
своєю духовністю. 

Основною причиною переїзду П. Куліша в сільську місцевість 
був конфлікт із петербурзьким оточенням, з царською політикою при-
гноблення українського народу, прагнення письменника докорінно 
змінити форму життєдіяльності. 

В садибі П. Куліш і Ганна Барвінок багато працювали не лише 
фізично, а й інтелектуально. Письменник тут підготував поетичну 
збірку "Дзвін" (1893), про яку І. Франко сказав: вірші "сміло можемо 
і з погляду на форму, і з погляду на мову і на зміст зачислити до 
перлів нашої поезії… від часів Шевченка поезія українська не промов-
ляла такою чудовою, енергійною мовою, яку отсе на старості літ від-
найшов Куліш" [27]. Тут він також написав драму "Магомет і Хадіза" 
(1883), "Маруся Богуславка" (1885), поему "Куліш у пеклі" (1890–
1896), "Грицько Сковорода" (90-ті рр.), низку ліро-епічних поем, п’єси 
"Байда, князь Вишневецький. Драма (1553–1564)" (1884), "Цар Нали-
вай" (1596)" і "Петро Сагайдачний  (1621)" (обидві – 1900) та ін. 

В останні роки П. Куліш займався перекладом Біблії на україн-
ську мову та творів О. Пушкіна, А. Фета, І. Нікітіна, О. Кольцова, 
О. Толстого, Д. Минаєва, а також У. Шекспіра, А. Міцкевича, 
Г. Гейне, Дж. Байрона. 

Працювала над своїми творами в етнографічно-побутовому плані 
і дружина П. Куліша Ганна Барвінок. Привернули увагу читачів її 
оповідання "П’яниця" (1887), "Жіноче бідування" (1887), "Пере-
могла" (1887), "Русалка" (1888), "Батькова помилка" (1902), "Поло-
винщик" (1888), "Молодича боротьба" (1889) та ін. "Боже, який хоро-
ший у Олександри Михайлівни "П’яниця". Мені нічого не западало в 
душу з народних оповідань так, як "П’яниця", – говорив Б. Грін-
ченко. 
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У кожного з письменників був свій робочий стіл, за яким вони 
зосереджено писали свої твори. 

У садибі бували різні представники української інтелігенції. Це 
були члени родини Білозерських – діти братів і сестер Ганни Барві-
нок, яка була для багатьох із них хрещеною. Тут, зокрема, формува-
лися як письменниці під впливом та за підтримки П. Куліша і Ганни 
Барвінок Надія Матвіївна Кибальчич, дочка фольклориста М. Симо-
нова-Номиса, що друкувала свої твори під псевдонімом Наталка Пол-
тавка, автор п’єси "Катря Чайківна", її дочка Надія Костянтинівна 
Кибальчич, авторка оповідань і поетичних творів. 

Кулішів відвідували Іван Пулюй, щирий друг, учений, перекла-
дач, який згадував: "Я гостював у Кулішів кілька неділь. Дні бігли 
незамітно. Вечорами віддихали ми утрьох в саду і розмовляли часто 
про науки природні. Найбільше інтересувала астрономія… Які почу-
вання будились у душі Куліша, що дуже любив природу, висказав він 
у гарнім вірші "Молитва на спомин зоряної ночі на Вкраїні" [28]. Цей 
вірш П. Куліш присвятив І. Пулюю. А розповіді вченого про місяць, 
зорі, сонце знайшли відбиток в оповіданні Ганни Барвінок "Русалка". 
Після смерті П. Куліша, завдяки І. Пулюю, побачила світ Біблія в 
українському перекладі. 

У 1889 р. у гостях у подружжя Кулішів побував їх добрий зна-
йомий Михайло Лободовський, видавець, перекладач, який високо 
оцінював твори обох письменників. 

Відвідував садибу у 1890 р. і відомий український письменник 
Олександр Кониський разом зі своїм другом Василем Вовком-Карачев-
ським, громадським діячем та лікарем. У своїй статті О. Кониський 
розповів про ці відвідини: "Хутір Кулішів невеликий, усієї землі при 
ньому 120 десятин, та що за прехороший хутір той! Сад, хоч вже й 
немолодий, та гарний. Ходячи по обіді по саду і по гаям, Пантелеймон 
Олександрович вказав нам на одній деревині вирізаної їм ще в 1845 
році "всевидяще око" на спомин того, що з того дубу вперше вийшла 
до його теперішня українська краса. І от трохи ще не півсотні літ 
живуть люде в парі… 

Отут Куліші і доживають. Бачиш тут убожество, нужду, а 
душею чуєш спокій, згоду і привітність господарів, найпаче Олексан-
дри Михайлівни… Працює вона пером, і її останні оповідання дишуть 
такими ж весняними пахощами, якими віяли і ті оповідання, що були 
надруковані літ 30 назад. Славна така старість. Завидна…" [29]. 

Письменниця Любов Яновська теж відвідувала садибу, ділилася 
творчими планами. 

Куліші вели жваве листування з письменниками, діячами куль-
тури, зокрема видавцями журналів, серед них Михайло Павлик, 
Наталя Кобринська, Борис Грінченко, Іван Пулюй, О. Кониський 
тощо. 



 
Гнізда культури на Чернігівщині  

 

 81 

2 лютого 1897 р. П. Куліш пішов із життя. Його поховали у 
Мотронівському саду. Пізніше поруч з ним з’являться могили Василя 
Білозерського та Ганни Барвінок. 

Після смерті П. Куліша садиба в Мотронівці ще деякий час зали-
шалася помітним гніздом культури завдяки Олександрі Михайлівні, з 
якою продовжували спілкуватися члени великої родини Білозерських 
по лінії Михайла Васильовича та Данила Васильовича Білозерських, у 
яких було чимало дітей та внуків [30]. Ганна Барвінок все робила, 
щоб увіковічити пам’ять свого чоловіка, якого в листах називала "моя 
дружина". Збирала кошти, звертаючись до меценатів, видавців, щоб 
опублікувати твори П. Куліша. Вона спілкувалася з Василем Тарнов-
ським (мол.), громадським діячем із Чернігова Іллею Шрагом, вченим 
і перекладачем Іваном Пулюєм, композитором М. Лисенком, письмен-
никами М. Старицьким, Миколою Чернявським, Михайлом Коцюбин-
ським, Борисом Грінченком, Михайлом Павликом, Андрієм Шелухі-
ним, Сергієм Єфремовим, істориком Іваном Каманіним. Переважна 
більшість листів була пов’язана з друкуванням творів П. Куліша. 
Знайомство з Михайлом Кочубеєм, онуком декабристів Сергія та Марії 
Волконських, сприяло відкриттю музею П. Куліша. Щоб назбирати 
кошти для видання творів П. Куліша, Олександра Михайлівна 
продала садибу. 

Лише в квітні 90-х рр. ХХ ст. садиба П. Куліша, Ганни Барвінок 
та Білозерських була відновлена. За фотографіями та спогадами 
збудували два будинки та інші приміщення, альтанку, розчистили 
ставок, посадили сад, насадили кущі, квіти, про які розповідала 
О. Куліш у своїх листах. Тут відкрили меморіально-літературний 
музей-садибу Кулішів. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що Мотронівка як 
гніздо культури відноситься до тих творчих садиб діячів художньої 
культури, у яких переважало інтелектуальне життя, творцями якого 
були Пантелеймон Куліш та Олександра Білозерська-Куліш (Ганна 
Барвінок). 

Через опозиційні погляди та розлад із суспільним середовищем 
переїхав в Україну видатний художник Микола Миколайович Ге 
(1831–1894) і оселився на хуторі Іванівський Борзнянського повіту 
(нині село Шевченко Бахмацького району). Тут він проживав з 
1876 р. і до самої смерті у 1894 р. 

На відміну від П. Куліша, Микола Ге не лише багато працював, 
а й спілкувався з багатьма художниками та іншими діячами куль-
тури, брав участь у виставках, відвідував своїх знайомих, тобто вів 
активне суспільно-творче життя. 

М. Ге був пов’язаний з українською землею як через рідню (бо з 
боку бабусі та матері мав українське коріння) [31], так і вихованням. І 
хоча він був правнуком французького емігранта, українське середо-
вище відіграло велику роль у його формуванні як особистості. 
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Народився М. Ге у містечку Воронежі 
Чернігівської губернії, зростав серед прос-
тих дворових українських селян, а потім 
жив у Києві та на Поділлі у селі Попе-
люхи. Закінчив Київську першу чоловічу 
гімназію, де загальну і російську історію 
читав М. Костомаров, з яким довгі роки 
підтримував творчі і життєві зв’язки. Од-
ружився з Ганною Забілою з Чернігівщини, 
завершивши навчання в Санкт-Петербур-
зькій академії мистецтв. Проживаючи в 
Італії під час проходження практики, під-
тримував зв’язки з українцями. 

Саме тому вибір для проживання 
хутора в Україні не був випадковим. 
Купивши у тестя в 1875 р. хутір Іванів-
ський, М. Ге одразу збудував тут дім, 
який би був придатний не лише для 
проживання великої сім’ї, а й для роботи. 
Спорудженню майстерні М. Ге приділяв 
особливу увагу. 

М. Теплов, учень художника, залишив детальний опис садиби 
М. Ге: "Хутір, в якому проживав Микола Миколайович, розташова-
ний у 5 верстах від станції Плиски… Будинок та господарські будівлі 
потопали у зелені велетенських каролінських тополь, берез і верб, 
посаджених на березі ставка. Будинок мав дуже своєрідну форму. Він 
був дерев’яний, обкладений зовні цеглою. Всередині він був відшту-
катурений, і майже всі кімнати були пофарбовані якоюсь коричневою 
фарбою, тон якої Ге дуже любив… У будинку було шість кімнат. 
Обстановка була найпростіша, і головною прикрасою кімнат були 
предмети, а в майстерні – картини. У так званій вітальні … на стінах 
висіли великі портрети письменників: Салтикова, Тургенєва, Герцена, 
Некрасова і Пипіна. В їдальні стояв розкладний дубовий стіл петров-
ського часу, біля столу стояло плетене крісло, в якому любив сидіти 
Микола Миколайович, і декілька стільців з високими спинками. На 
стінах в їдальні висіли портрети синів його: Миколи Миколайовича і 
Петра Миколайовича, батька Ге і батька дружини його, великий 
портрет дружини з дітьми, портрет самого Ге, написаний Рєпніним. 

У майстерні займала майже всю стіну  картина "Вісники воскре-
сіння", напроти неї стояла біля стіни картина "Христос в Гефсиман-
ському саду", біля стіни стояла знищена пізніше картина його "Ми-
лосердя"… На мольберті стояло розпочате "Розп’яття", і по кутках 
були розміщені намальовані Ге в Італії дуже цікаві пейзажі…" [32]. 

 

Микола Ге 
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В кінці 1876 р. М. Ге назавжди залишив Петербург (приїздив 
лише для участі у пересувних виставках для демонстрації своїх 
картин). На хуторі він жив як простий селянин: орав землю, сіяв 
жито, пшеницю, ячмінь, просо, розводив різну птицю та тварин, мав 
гарну пасіку, їздив на ярмарки продавати зібраний урожай та мед. 
15 червня 1880 р. М. Ге писав дружині меншого сина Катерині Ге: 
"… жодної хвилини не було вільної. Господарство і два ярмарки, 
кожен по два дні і дві ночі, без відпочинку. Але серце моє хазяйське 
радіє: і продав я добре, і купив, що потрібно" [33]. 

У 1877 р. М. Ге обрали гласним Чернігівського земства на три 
роки. І художник систематично їздив на збори, брав участь у 
обговоренні різних питань. У М. Ге розширилося коло знайомств, 
зокрема з відомим земським діячем І. Петрункевичем. 

М. Ге брав активну участь у акції відкриття пам’ятника М. Гого-
лю в Ніжині у 1881 р. Для збирання грошей він сприяв влаштуванню 
у місті виставки зі своїх творів та картин із колекції В. Тарновського 
та Г. Галагана. 

Слід підкреслити, що під час проживання в Україні М. Ге спіл-
кувався з відомими діячами українського походження: Парамоном 
Забілою, Іваном Білозерським, Іваном Скоропадським, Миколою Му-
рашком, Іваном Петрункевичем, Олександром Русовим, Володимиром 
Антоновичем, Миколою Костомаровим, Миколою Лисенком, Федором 
Міщенком, Миколою Терещенком, Василем і Яковом Тарновськими 
та ін. 

На хуторі у М. Ге бували художники І. Ю. Рєпін (1880), 
В. Сєров (1880), засновник Третьяковської галереї П. М. Третьяков, 
письменник Л. М. Толстой (1884), з якими художник підтримував 
тісні зв’язки. У Л. М. Толстого М. Ге гостював у Ясній Поляні і 
намалював декілька його портретів. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. на хуторі неодноразово бував і 
працював художник М. О. Врубель, який був одружений з племін-
ницею Ганни Петрівни, дружини М. Ге, Надією Іванівною Забілою-
Врубель, відомою співачкою, що уславилась виконанням провідних 
партій в операх М. Римського-Корсакова. 

М. Ге багато працював на хуторі як художник. Тут були створені 
такі складні картини на біблійську тематику, з глибоким філософ-
ським змістом: "Вихід Христа з учнями у Гефсиманський сад" (1889), 
"Що є істина?" (1890), "Совість" (1891), "Суд синедріону" (1892), 
"Голгофа" (1893), "Розп’яття" (1894). В цей період він намалював 
"Автопортрет" (1892), а також значну кількість портретів діячів 
культури та знайомих. 

Особливе місце у спадщині художника належить полотнам на 
українську тематику: "Дівчина-українка. Портрет А. Г. Слюсаренко" 
(1875), "Старий селянин" (80-ті рр.), "Хлопчик-українець" (1-ша пол. 
90-х рр.), "Світанок. Хутір Іванівський", "Сутінки. Україна" (обидва 
етюди в 90-ті рр. ХХ ст.). 
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Таємна вечеря. Худ. М. Ге 
 
 
Садиба М. Ге як гніздо культури відрізнялася від інших 

подібних садиб діячів художньої творчості тим, що тут митець 
займався і навчанням своїх учнів. 
М. Ге був у близьких творчих від-
носинах зі школою малювання, яку 
відкрив у 1876 р. в Києві М. Му-
рашко, відомий український ху-
дожник. М. Ге там неодноразово 
бував, виступав з  лекціями. 

Проте найголовніше було те, 
що значна частина учнів у 1883–
1894 рр проходила на хуторі своє-
рідну практику, проживаючи там і 
спостерігаючи за процесом роботи 
М. Ге над створенням картини. До 
кола цих молодих художників на-
лежать С. Костенко, В. Замирайло, 
О. Куренний, Г. Бурданов, С. Яре-
мич, Л. Ковальський, І. Пархо-
менко, Т. Шинкаренко, М. Теплов, 
Є. Кузьмін. 

 

Дівчина-українка. Худ. М. Ге 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 86 

Учні М. Ге спостерігали, як художник використовував світло, 
створював відповідну обстановку для роботи над картиною. Так, під 
час малювання полотна "Розп’яття" художник, за спогадами Олек-
сандра Куренного, у великій майстерні з широким венеціанським 
вікном, яке виходило на захід, створював напівтемряву, влаштовував 
систему дзеркал дрібного калібру (8х8 вершків), які були вставлені в 
палітру рами вікна [34]. 

Для того щоб чіткіше 
побачити стан людини, яку 
розпинають, М. Ге, працю-
ючи у 1887–1888 рр. над 
картиною "Розп’яття", по-
ставив посеред майстерні ве-
ликий хрест, який нагаду-
вав букву "Т", і на ньому 
часто "розпинав" своїх учнів 
Степана Яремича та Олекса-
ндра Куренного, свого сина 
Миколу, родича Г. Рубана. 

Племінник художника 
Г. Ге згадував, як митець 
прив’язував рушником Г. Ру-
бана за руки так, що його 

тіло висіло над підлогою, а потім 
ходив по кімнаті, чекаючи чогось 
тривалий час. Це продовжувалось 
доти, поки зовсім виснажений 
натурник зі слізьми не почав благати 
майстра припинити знущання. Після 
цього М. Ге брався за роботу [35]. А 
учень С. Яремич підтверджував, що 
позувати було "свого роду великим 
подвигом" і вкрай виснажливо. 
"Більше трьох хвилин висіти було 
неможливо" [36]. 

Сам М. Ге так характеризував 
цей процес з С. Яремичем у листі до 
Л. Толстого: "Бог послав мені доро-
гого друга, молоду людину, яка з 
цілковитою відданістю мені служить 
і буквально висить, коли потрібно. І 
цього разу було вкотре доведено 
істину, що творча думка йде вперед і 
керує натурою. Якби я не створював 
наперед, мій друг не міг би приймати 

Розп’яття. Худ. М. Ге. 1892 

Розп’яття. Худ. М. Ге 1894
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тих поз, яких я вимагав, а побачивши намальовану фігуру він 
передавав її з вражаючою точністю" [37]. 

Це була велика школа для молодих художників, які входили в 
сам процес художнього мислення та відтворення його на полотні. 

В процесі роботи над образом Христа виникла проблема його 
зовнішнього зображення. І учні спостерігали над тим, як створював 
цей образ художник, маючи відмінне від канонічних зображень 
Спасителя уявлення. С. Яремич був свідком розмови М. Ге з племін-
ницею, яка, розглядаючи зображення Христа на картині "Що є 
істина?", запитала, чому він на картині "некрасивий". Художник 
відповів: "Красивого тут не потрібно. Навіть краще, що він некра-
сивий. Вдосталь уже й так зловживати цим, і це, нарешті, зробилось 
неможливим. Красивий. А чи знаєш ти, що красивої людини немає, є 
тільки красивий кінь, собака, свиня! Людина може бути розумною, 
доброю… не можна писати "красивого" Христа після того, як спалені 
чи вбиті десятки тисяч Христів, Гусів, Бруно. Мені не важливо знати, 
яке було обличчя у них. Важливо те, що їх спалили чи вбили, як 
розбійників. А в цьому випадку, хай навіть найпотворніша людина 
зовні, вона все-таки безмежно прекрасна" [38]. 

М. Ге давав можливість своїм учням мислити всебічно, відхо-
дити від натури, по-філософськи проникати в образ. Сергій Костенко 
почав працювати над картиною за 
сюжетом трагедії Й. Гете "Фауст". 
Молодий художник зобразив Фаус-
та і Маргариту в саду. Мефісто-
фель був відсутній на картині. 
М. Ге, розмірковуючи над цим 
сюжетом, зауважив, що "особливе 
зображення Мефістофеля для ху-
дожника не становить інтересу: 
треба так зобразити Фауста, щоб у 
ньому був і Мефістофель, тому що 
Фауст і Мефістофель – це, по суті, 
одна і та сама особа; це дві людські 
сторони, що їх кожен у собі має. Я 
не знаю, наскільки це вірно і чи 
належить така думка особисто 
Гете, чи вона є і в літературі. 
Говорилося багато" [39]. 

Ці роздуми М. Ге дали моло-
дому художникові матеріал для 
роздумів, для визначення своєї 
особистої концепції образу. І, як 
свідчить М. Мурашко, С. Костенко 
"вклав усього себе в своє дітище, і 
в 1892 році картина з’явилася на 
виставці" [40]. 

Що є істина? Худ. М. Ге 
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Учні М. Ге взяли в учителя багато нового, спостерігаючи над 
процесом малювання, яке уже на той час мало такі специфічні 
особливості, які стали помітними пізніше у митців, що звернулися до 
модерну, якого ще в російському та українському живописі у цей час 
не було. І це підтверджує Сергій Яремич у одному з листів до свого 
вчителя М. Ге: "Цей художник і наш спільний друг у міру того, як я 
все більше і більше поглиблююся у вивчення французького мистецтва 
й мистецтва взагалі, знову отримує в моїх очах вищої й вищої 
цінності, я не говорю вже про те, наскільки ми зобов’язані йому своїм 
розвитком" [41]. 

Перебування учнів у садибі М. Ге, їх спілкування з митцем мало 
величезне значення як у їх подальшій творчій долі, в пошуках свого 
місця у мистецтві, так і в особистому світосприйманні самого досить 
складного життя. І слова вчителя, які звучали не так часто, але які 
западали в душу, служили орієнтиром у подальшому. "Ви молоді, 
прекрасні, тільки починаєте життя, – говорив він. – Не приглушуйте 
в собі те, що вам Бог поклав у душу, і, розширюючи коло знань, 
підніміть рівень на ту висоту, на якій стоять великі вчителі людства. 
Хай ця велика ідея всього істинного, прекрасного, доброго пройде в 
найдрібніші подробиці Вашого життя й освітить її Божественним сві-
том. Тоді не буде ні розчарування, ні сум’яття, ні випадкового – буде 
або велике щастя, або велике горе – дві долі розумних істот" [42]. 

Як бачимо, життя в садибі М. Ге залежало від світоглядної пози-
ції художника, яка вилилась у свободу, чи це торкалося господарю-
вання, дотримання домашніх звичок, традицій, чи його творчості. Він 
продовжував відстоювати своє, незважаючи на те, що більшість кар-
тин на релігійну тематику не була сприйнята суспільством та церк-
вою.  У своїх пошуках він не залежав ні від кого й утверджував своє 
бачення розвитку мистецтва. 

Життя в садибі мало творчий характер. Учні спостерігали за 
самим процесом творення художніх образів. І в цьому була відкри-
тість садибного життя, хоча це було приватне помешкання закритого 
типу. Тут бували лише близькі люди з кола творчої інтелігенції, роди-
чів, сусідів та простих селян, які спілкувалися з господарських 
питань. 

Переважна більшість розглянутих нами садиб як гнізд культури 
закритого чи відкритого типу знаходилась на хуторах чи окраїнах 
населених пунктів. На початку ХХ ст. з’явилися подібні садиби у 
містах. У цьому випадку вони теж знаходилися на території, не пере-
населеній жителями. До таких гнізд культури можна віднести садиби 
відомого письменника кін. ХІХ – поч. ХХ ст. М. Коцюбинського у 
Чернігові та першої народної артистки Республіки, корифея україн-
ського національного театру М. Заньковецької у Ніжині. Ці садиби за 
своєю творчою спрямованістю близькі до того, що відбувалося у 
помешканні М. Ге. 

М. Коцюбинський з родиною переїхав до Чернігова у 1898 р., 
купив, залізши у борги, собі будинок на південній околиці міста біля 
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яру. Посадив сад, мав невеликий город і, щоб заробляти гроші на під-
тримку сім’ї, служив у статистичному бюро земства. У вільні години 
займався творчістю. 

У садибі бували близькі друзі дітей, які були в колі револю-
ційних інтересів. Старший син Юрій Коцюбинський присвятив своє 
життя революції, менший Роман – теж брав участь у громадському 
житті, дочка Оксана і її чоловік В. Примаков – активні діячі рево-
люційно-громадянського руху на поч. ХХ ст. 

Формування молоді в родині Коцюбинських було пов’язане не 
лише з самим революційним часом, а й сімейними традиціями, бо 
М. Коцюбинський та його дружина Віра Устимівна – це активні діячі 
національного руху початку ХХ ст. Ідеї протесту проти царського 
самодержавства, поневолення українського народу були у свідомості 
всієї родини. Хоча все це мало більш закритий характер, і зібрання 
молоді відбувалося переважно за межами садиби. 

 

 
 

М. Коцюбинський з дружиною Вірою Устимівною 
 
 
Більш відкритий характер мали творчі зв’язки, коли у понеді-

лок, а потім по суботах у будинку М. Коцюбинського за великим 
столом збиралися представники художньої інтелігенції міста та діячі 
місцевої "Просвіти". 

М. Коцюбинський був активним громадським і культурним дія-
чем. Він входив до "Громади", очолював чернігівську "Просвіту", був 
членом правління громадської бібліотеки у Чернігові, входив до 
губернської ученої архівної комісії тощо. Тому коло тих, хто бував у 
садибі М. Коцюбинського, було великим: члени "Просвіти" Б. Грін-
ченко, М. Загірня-Грінченко, І. Шраг, Л. Шрамченко, Ф. Левицька-
Шкуркіна, О. Андрієвська та ін. Тут намічалися плани роботи 
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"Громади" та "Просвіти", виникали нові задуми. Михайло Ми-
хайлович віддавав цій роботі багато своїх сил, й інакше він не міг 
діяти. Бо, "щоб прийшло на землю сподіване щастя, – стверджував 
письменник, – треба великої праці. Щастя не дається дурно. Треба 
забути свої вигоди, свої дрібні інтереси, треба загартувати в собі волю – 
зробити руки свої сильними, голову світлою, серце гарячим" [43]. 

 

 
 

Садиба М. Коцюбинського 
 
 

 
 

Садиба М. Коцюбинського з боку саду 
 
 

Треба пам’ятати, що громадська робота М. Коцюбинського і його 
побратимів проходила в умовах царського поліцейського режиму, 
заборони будь-яких проявів українського. 
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Як засвідчує Ірина Коцюбинська, дочка письменника, на зібран-
нях у садибі складали українською або французькою мовою (Віра 
Устимівна добре володіла іноземними мовами) адреси відомим діячам 
культури: грузинському письменнику Іллі Чавчавадзе, композитору 
Миколі Лисенку, актрисі Марії Заньковецькій, публіцисту Михайлу 
Михайловському, Льву Толстому (остання була підписана двісті одним 
підписом і передана у Ясній Поляні письменнику В. І. Коцюбин-
ською), збирали кошти на 
вінок А. П. Чехову, який 
повезли на похорони, на 
зведення пам’ятника Т. Ше-
вченку та багато інших 
заходів. 

Обговорювалися та-
кож і більш складні соці-
альні питання: про підго-
товку до страйку в статис-
тичному бюро з нагоди не-
законного звільнення спів-
робітника Альтшулера, про 
збір коштів на посилення 
самооборони під час єврей-

ських погромів, про 
бойкотування засідань 
архівної комісії в зв’яз-
ку з обмеженням її прав 
губернатором, про "куцу 
конституцію" 1905 р., 
про замах на губерна-
тора Хвостова, про утво-
рення каси допомоги 
політв’язням тощо. 

Перераховані пи-
тання, які обговорювалися на засіданнях у М. Коцюбинського, 
свідчать, що цю садибу можна віднести до опозиційних гнізд 
культури. 

Відкритість діяльності М. Коцюбинського проявлялась під час 
зустрічі у садибі з творчими діячами. В центрі літературного життя у 
Чернігові були, крім господаря садиби, Борис Грінченко, Володимир 
Самійленко, Марія Загірня, які проводили велику видавничу діяль-
ність, випускаючи літературні збірники, книги для народу та шкіл, 
збирали твори фольклору тощо. Йшло широке листування. 

 

Кімнати в будинку 
М. Коцюбинського 
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Крім цього, на початку ХХ ст. у Чернігові працювали також 
письменники Іван Коновал (Вороньківський), Микола Вороний, 
Микола Чернявський, Михайло Жук, Григорій Коваленко, перекла-
дач Леонтій Шрамченко та ін. Всі вони бували на "суботах" у 
М. Коцюбинського та його дружини Віри Устимівни, вирішували 
назрілі проблеми розвитку літератури, видання альманахів, читали й 
обговорювали нові твори учасників зібрання. 

"Суботи" були пое-
тичною школою для моло-
ді, насамперед, для Павла 
Тичини, Василя Еллан-
ського (Блакитного), 
Олександра Соколовсько-
го, Аркадія Казки, Івана 
Цитовича та ін. М. Коцю-
бинський влаштовував об-
говорення творів молодих, 
давав їм можливість глиб-
ше проникати у таїнства 
творчого процесу, пошу-
ків прийомів збагачення 
мовотвору, художньо-об-
разної системи. Учасник 
зібрань І. Цитович ствер-
джував: "Коцюбинський 

[…] дав нам більше, ніж усій тодішній молоді, бо ми мали щастя 
особисто торкатися своїми ще дитячими пальцями струн його прек-
расної душі і слухати, як вона бринить" [44]. Тут також треба 
пам’ятати, що у садибі, крім літераторів, бували композитор Микола 
Лисенко, співак Олександр Мишуга, відомий у майбутньому керівник 
знаменитого українського народного хору його імені Григорій 
Верьовка, співачка Марія Дейша-Сіоницька, художники Михайло 
Жук, який намалював два портрети М. Коцюбинського та членів 
родини, Петро Циганко, Валентин Зінченко, Іван Рашевський. 

У Чернігові М. Коцюбинський написав свої кращі твори: "Інтер-
меццо" (1909), "На камені" (1902), "Дорогою ціною" (1901) "Fata 
morgana" (1903–1910), "Лялечка" (1902), "Тіні забутих предків" 
(1911) та ін. Тут були підготовлені і видані альманахи "Хвиля за 
хвилею", "Дубове листя" (присвячений П. Кулішу), "З потоку жит-
тя". Саме в садибі упорядники цих видань М. Коцюбинський, Б. Грін-
ченко, М. Чернявський знайомилися з рукописами, читали й обгово-
рювали їх. "Читали ми рукописи вкупі, – згадував М. Чернявський. – 
Один читав, двоє слухало. Але деякі з галицьких рукописів і Грін-
ченко, і я зрікалися читати через їх мову. Тоді читав Коцюбинський, і 
читав часом з замилуванням і захопленням, з ліричним навіть 
підтоном… іноді спиниться й сам розсміється: "А що, файно?" [45].  

На літературній "суботі" у М. Коцюбинського. 
Худ. Ю. Баланівський 
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М. Коцюбинський листувався з багатьма письменниками та 
діячами культури, про що свідчать чотири томи його листів та ще 
чотири – до нього. 

Садиба М. Коцюбинського була своєрідним центром культурного 
життя у Чернігові. Таким чином, ця садиба як гніздо культури 
увібрала у себе декілька рис і характерних особливостей, які були 
продиктовані соціально-політичними умовами, що існували на почат-
ку ХХ ст. – це закритість діяльності там, де цього вимагала ситуація, 
і відкритість, коли це торкалося літературної творчості. 

Садиба М. Заньковецької, видат-
ної української актриси світового зна-
чення, у Ніжині формувалася як гніз-
до культури поступово. Творче життя 
Марії Костянтинівни було дуже напру-
женим, і після гастролей їй десь треба 
було відпочивати, набиратися сил. 
Тому у 1902 р. М. Заньковецька купи-
ла у Ніжині на Сучковому провулку 
будинок з садибою. Зберігся його опис: 
"Обкладений червоною цеглою буди-
нок Марії Костянтинівни стоїть посе-
ред зеленого чистого двору. Поруч був 
невеличкий садок, до якого вела чудо-
ва тераса. Вітальня потопала в квітах. 
Стіни прикрашали українські руш-
ники і картини – дарунок художників. 
Вікна кімнати самої хазяйки виходили 
в сад. Ліжко, невеликий письмовий 
стіл, портрети друзів, купка книжок, 
дзеркало, обвите сухими квітами і 
травами, – ось усе, що було в кімнаті. 
Зате справжній музей являла собою 
"парадна галерея", де стояли скрині, вщерть набиті адресами, приві-
таннями… У дворі була "чиста комора", де зберігався театральний 
гардероб Марії Костянтинівни" [46]. 

Біля будинку М. Заньковецька посадила дубок, який дбайливо 
доглядала, назвавши його "дубок дружби", та інші дерева. 

В садибі вона не лише відпочивала разом з мамою після 
гастролей, а й зустрічалася з акторами та іншими діячами культури, 
а також представниками ніжинської інтелігенції. В садибі бували 
відомий історик М. Грушевський з дружиною, діячі театру М. Кро-
пивницький, П. Саксаганський, М. Садовський, І. Мар’яненко, Б. Ро-
маницький та інші, які обговорювали в садибі різні проблеми їх 
театрального життя. 

Специфікою садибного життя було те, що тут М. Заньковецька 
проводила не лише зустрічі з різними діячами Ніжина, акторами-
аматорами, а й готувала з ними вистави, які показувала в місті. Один 
із відвідувачів садиби згадував: "Те, що в її будинку бували рідні, 

М. Заньковецька
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Будинок М. Заньковецької у Ніжині 

близькі, знайомі – це типове явище для переважної більшості добро-
порядних сімей. Незвичайність в іншому. Будинок, у якому прожи-
вала Марія Костянтинівна, притягував до себе молодь. Тут лунала 
музика, пісні. Чудово виходили "Вечорниці" Ніщинського, в яких 
вона надзвичайно добре передавала не тільки солістів, але й хори та 
окремі інструменти в оркестрі. Ми, молодь, не відходили від неї" [47]. 

Найважливіше було те, що М. Заньковецька уміла помічати 
талановиті риси у юна-
ків та дівчат і залучати 
їх до підготовки різних 
вистав, у яких разом з 
ними грала сама. Таким 
чином до театральної 
діяльності були залучені 
Ганна і Паша Москви-
чови, Юхим Мілович, 
Єлизавета Островерхова, 
Марія Мінченко та інші 
молоді ніжинці. М. За-
ньковецька проводила з 
ними багато часу, щоб 
домогтися життєвого 
створення того чи ін-
шого сценічного образу. 

Володіючи величезною майстерністю, Марія Костянтинівна практично 
показувала, на що треба звернути увагу, як сказати ту чи іншу фразу, 
як рухатися на сцені, як відчувати партнера тощо. Грати разом з 
М. Заньковецькою в одних виставах – це була для них велика школа 
майстерності. 

М. Заньковецька намагалася, щоб іскорка таланту молодих учас-
ників вистав з кожним разом сяяла по-новому і відбивала своєрідні 
виразні грані. Одна з учасниць театрального життя у Ніжині вчитель-
ка К. Ф. Булига-Герасименко згадувала про ставлення актриси до неї: 
"Я тебе, голубонько, заберу у свою трупу, у нас негарна героїня. Я 
тебе зроблю артисткою. Ти талановита. Ми будемо ставити "Лиме-
рівну", ти розучи роль і будеш давати дебют у ролі Лимерівни", – 
говорила Марія Костянтинівна. Я дуже збентежилась. "Це ж дуже 
важка роль, Маріє Костянтинівно. Я бачила Вас у цій ролі. Ви грали 
незрівнянно. Хіба я її зможу зіграти, убачивши Вас?" "Нічого, зігра-
єш. Я тебе вивчу. Ти підучи роль і приходь до мене на репетицію". Я 
сильно була схвильована цим запрошенням і щаслива, що ось коли 
прийшло те, про що я мріяла довгі роки" [48]. 

Подальша робота М. Заньковецької з молодою аматоркою мала 
повчальний характер, давала можливість побачити сам творчий 
процес роботи. Продовжуючи згадувати свої спілкування з великою 
актрисою, К. Ф. Булига-Герасименко зауважувала: "Я вивчила роль і 
стала ходити на репетиції. Марія Костянтинівна була задоволена 
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мною. Але коли справа дійшла до найсильніших драматичних мо-
ментів і Марія Костянтинівна сама грала, показуючи мені, я впала 
духом. Я не могла так грати. Марія Костянтинівна мене заспокою-
вала. "Чого ти хвилюєшся. Ти ніколи не будеш Заньковецькою, а я 
ніколи не зможу бути Булигіною… У кожного свій особливий талант. 
Ти грай так, як ти зможеш. А мені подобається твій сміх. От як у 
ролі Мелашки. Чудово!" Багато часу мені приділяла Марія Костянти-
нівна, і ми з нею розучили мою роль. Я грала так, як мені вдавалося 
грати, і не слухалась вже, що у мене не так виходить, як у неї!" [49]. 

Деякі актриси-аматорки жалілися, що їм випадають ролі 
негативних персонажів, а їм хотілося грати Олену, Софію, Наймичку 
та ін. М. Заньковецька доводила, що слід глядачам подобатися своєю 
грою, а не красою, а негативні типи треба зіграти так, щоб глядач їх 
зненавидів. І тут підкреслила: "Театр виховує людей. Все хороше в 
людині треба любити, а погане ненавидіти і боротися з ним. Ось 
благородна мета театрального мистецтва" [50]. 

Після таких бесід молоді актриси змінювали свою позицію і 
намагалися в образах старих, некрасивих, поганих, лихих людей роз-
крити їх сутність, подати їх живими, викликати у глядачів співчуття 
до них чи ненависть. 

Постійна увага до молодих ніжинців мала свої позитивні резуль-
тати. Коли в 1906 р. до Ніжина приїхав М. Садовський, який разом із 
М. Заньковецькою виношував ідею створення в Україні стаціонарного 
театру і побував на підготовленій Марією Костянтинівною виставі 
"Молода кров" за п’єсою В. Винниченка, то зрозумів, що саме 
ніжинська театральна молодь і може скласти основу їх нового театру. 

На запрошення М. Садовського та М. Заньковецької до театру 
пішли з новими театральними прізвищами Марія Мінченко (по сцені 
Малиш-Федорець), Іван Ковалевський, Єлизавета Островерхова (Хутор-
на), Юхим Скороход, Іван Минка, Юхим Мілович, Андрій Бородавка 
(Остерський), Ганна Москвичова (Ніжинська), Іван Росін. По-різному 
склалася їх театральна доля, але переважна більшість із них стали ві-
домими акторами [51]. До трупи також увійшли деякі актори Полтав-
ської трупи, якою керував М. Садовський. Так, взимку 1907 р. виник 
перший в Україні стаціонарний театр, який надовго оселився у Києві. 

І після цього М. Заньковецька, проживаючи у Ніжині до 
1926 р., після гастролей, а з 1922 р., перебуваючи на пенсії, 
продовжувала працювати з молоддю, ставила нові вистави, про що 
свідчать ніжинські афіші: "Безталанна", "Суєта", "Ой, не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці" та ін. Разом з М. Заньковецькою у 
виставах грали її учні Галина Ніжинська, Юхим Скороход, Дмитро 
Грудина та нові актори-аматори, серед яких були дуже талановиті, з 
досвідом, зокрема, К. Булига-Герасименко, П. Москвичова, Д. Коха-
нська, Є. Тарновська, Р. Холопцева, а також А. Недоля, Л. Радецька, 
І. Байда, М. Остапенко, Є. Зарецька, М. Чернявський, Г. Карась, 
Є. Гаєва, Г. Чайко, М. Хоменко, Є. Боровиченко, П. Сірик, Д. Мило-
вич, П. Маркова, Ф. Павленко, Ф. Суярко та ін. 
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Зі студентами Ніжинського історико-філологічного інституту 
кн. Безбородька М. Заньковецька підготувала до Шевченківського ювілею 
(1914 р.) виставу "Назар Стодоля", але губернатор заборонив її ставити. 

Мистецька школа М. Занькове-
цької, яка була безпосередньо пов’язана 
з її садибою, бо там проходила вся під-
готовча робота до вистав, для багатьох 
аматорів окрилила майбуття, зробила із 
них активних учасників мистецького 
життя у Ніжині та в Україні. Значна 
частина їх грала у створеній актрисою 
у Ніжині "Українській трупі під ору-
дою М. К. Заньковецької". 

У садибі бували і разом з 
М. Заньковецькою вирішували числен-
ні творчі питання, пов’язані як з під-
готовкою нових вистав, так і навчаль-
ним процесом підготовки молоді до 
театральної діяльності ніжинські куль-
турні активні діячі 20-х рр. ХХ ст., 
зокрема Федір Проценко, Олександр 
Олександров, Дмитро Грудина, Воло-
димир Ратмиров, Болеслав Вержиків-
ський та ін. Це були композитори, 
диригенти, режисери, театральні ху-
дожники, творчість яких виходила за 
межі міста. 

У 1926 р. М. Заньковецька зму-
шена була поїхати з Ніжина, бо бу-

динок потребував ремонту, а місцева влада не вирішувала цього пи-
тання. Марія Костянтинівна мріяла повернутися до Ніжина і прожити 
тут до кінця свого життя. "Тільки-но ремонт буде зроблено, я зараз 
же переїду до Ніжина назавжди", – писала вона Ф. Проценку. Але, на 
жаль, цього не сталося. 4 жовтня 1934 р. М. Заньковецька пішла із 
життя, залишивши великий слід у житті України і Ніжина зокрема. 

Таким чином, садиба М. Заньковецької у Ніжині є яскравим 
зразком гнізда культури відкритого типу, бо у творчій діяльності гос-
подарки брали широку участь представники як творчої інтелігенції, 
так і інших верств населення міста Ніжина, які були залучені до 
театрального мистецтва. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що на Черні-
гівщині функціонували два основні типи садиб. До першого слід від-
нести такі, які були призначені для нормального проживання родини 
та активного господарювання. Від достатку господарів залежало і саме 
спорудження будівлі, створення навколо неї відповідного природного 
середовища з урахуванням ландшафту. Тобто це була житлова садиба 
з усіма зручностями. До другого типу відносимо садиби, які можна 

М. Заньковецька біля будинку 
в Ніжині 
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розглядати як гніздо культури. І тут, як показує господарсько-
культурне та культурно-художнє життя, можна говорити про 
відкритий чи закритий характер діяльності господаря та тих, хто 
йому допомагав. 

Як свідчать факти, садиби, що відносилися до гнізд культури, 
поділяються за типом діяльності на дві категорії: дворянська садиба, у 
якій розвивалися різні прояви культурно-художнього життя, та сади-
би, де в основному проявлялися творчі здібності господаря і його 
учнів, що торкалися літератури, живопису, театру, архітектури тощо. 
Творчий аспект діяльності господаря садиби переважав над іншими 
видами діяльності, і ті, хто відвідував садибу, у своїй переважній 
більшості не впливали на розвиток літератури, живопису, ужитково-
декоративного мистецтва тощо, якими займалися власники садиби. В 
цьому плані дещо випадає театральна діяльність, бо без участі інших 
не можна було створити виставу. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. більше з’являється відкритих садиб, 
що пояснюється загальними змінами, які проходили у суспільному 
житті. Більше того, значно помітніші національні прояви, які 
свідчать про деяку зміну поглядів серед українського дворянства, 
інтелігенції. І проявляється це у збиранні колекцій старожитностей, 
організації театральних вистав на українську тематику, розповсю-
дженні освіти та інших знань серед населення тощо. 

Функціонування гнізд культури в регіоні сприяло певною мірою 
формуванню української національної ідеї, якою цікавилася частина 
українського панства. 

Індивідуалістичний зміст садибних утворень свідчить про широ-
кий аспект інтересів українського панства та діячів культури, а це 
вело до утворення історико-культурного, неповторного феномену, у 
якому сконцентрувалися основні складові цього явища, які засвідчу-
вали багатогранність проявів культури, співіснування аматорських і 
професійних форм художньої діяльності. 

Значення гнізда культури відзначалося не лише культурно-
художньою діяльністю господаря садиби, а й тими діячами культури, 
які безпосередньо брали участь у її житті. 

Наприклад, без Качанівки у художника Василя Штернберга не 
було б картин "Млин у Качанівці" (1836), "Садиба Григорія Тарнов-
ського у Качанівці", "Альтанка у Качанівці" (обидві – 1837), "У Кача-
нівці, маєток Г. Тарновського" (1838), у О. Я. Волоскова – "У 
Качанівському парку. Родина Тарновських" (поч. 1850-х рр.), "За чай-
ним столом", а у А. М. Гороновича – 2 портретів В. В. Тарновського 
(мол.), у І. Ю. Рєпіна – другого варіанта картини "Запорожці пишуть 
листа турецькому султану", "Гетьман", "Козак", "Тип козака", у 
К. Маковського – "Запорозький козак" (1884), "Бояришня (Портрет 
дочки В. В. Тарновського (мол.) Софії)" (поч. 1880), "Українка" 
(1884), "Недільний вечір у малоросійському селі" (1879), "Біля 
вогнища. Качанівка" (1888) тощо. 
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Не зустрілись би у 1838 р. М. Глінка і В. Забіла у Качанівці – не 
було б славнозвісних романсів "Гуде вітер вельми в полі" та "Не 
щебечи, соловейку". 

Дуже часто навіть короткочасне перебування діячів культури 
залишало слід не лише в житті садиби, а і в мистецтві в цілому. Сама 
атмосфера садибного життя надихала митців на художні прояви. 

А матеріали, які входили до різних колекцій, сприяли напи-
санню наукових праць вчених. 

Таким чином, у садибному просторі співіснували різні формотво-
рення культури, зокрема види мистецтва від кріпацьких колективів і 
до високопрофесійних виступів митців. Інколи аматорське і профе-
сійне мистецтво зливалося, збагачуючи одне одного, про що свідчить 
діяльність М. Заньковецької у Ніжині. 

Гніздо культури як цілісний культурний феномен формувався в 
процесі значного проміжку часу і було взаємопов’язане з історично-
соціальними процесами, які відбувалися в суспільстві і в полі якого 
знаходився господар садиби та всі, хто був з ним пов’язаний, а також 
творчої праці особистості. Досліджуючи гніздо культури, слід вра-
ховувати конкретні історичні умови, коли воно існувало, загальні 
культурні зацікавлення представників середовища, до якого відносився 
власник садиби. Це дає можливість визначити, на яких позиціях 
стояла особа. А в зв’язку з цим буде зрозумілою і його діяльність у 
культурному спрямуванні. Чим міцнішими та розгалуженішими будуть 
контакти з громадськими та культурними діячами, особиста участь 
власника садиби у накопиченні культурно-мистецьких цінностей та їх 
репродукуванні, з урахуванням і тих цінностей, що накопичувалися 
декількома родинними поколіннями, тим значення садиби як гнізда 
культури збільшується. 

Кожне гніздо культури – це самостійний територіальний об’єкт зі 
своїми власними особливостями. Кожне гніздо – це окреме явище куль-
тури. І хоча є між ними певні спільні ознаки, вони все ж відрізняються 
окремими проявами, що робить гніздо оригінальним і самобутнім. 

Не кожна дворянська садиба виступала гніздом культури. І тут 
першочергову роль відігравали не економічні чинники, а саме 
духовно-інтелектуальна праця господаря та тих, хто знаходився з ним 
у тісних відносинах. 

У науковій літературі зустрічаються такі поняття, як "панський 
маєток", "родове помешкання", "резиденція вельможі-мецената", 
"аристократичний салон" тощо. Проте не всі ці об’єкти можна віднес-
ти до гнізда культури, бо вони не мали прикмет гнізда або їх втрачали 
з різних причин. Цілеспрямована робота власника садиби та членів 
його оточення у напрямку збагачення культурних проявів давали 
можливість перетворити її на гніздо культури і вивести його на 
загальнокультурний простір. 

Гнізда культури Чернігівщини відіграли значну роль у розвит-
кові окремих формотворень культури, зокрема різних видів мистец-
тва. Відкриті гнізда сприяли розширенню культурного середовища, 
включенню в його контекст представників народних мас. 
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У ХІХ – на поч. ХХ ст. Чернігівщина представлена іменами 

багатьох відомих художників, які проживали і працювали як у дво-
рянських садибах, що виступали у цей час як гнізда культури, так і у 
своїх власних оселях чи подорожували по Поліській землі. Про них 
можна знайти лише окремі відомості в працях, що торкалися  висвіт-
лення загальних процесів розвитку українського мистецтва, або ж у 
розвідках про окремі садиби. Тож назріла потреба розкрити у система-
тизованому вигляді особливості розвитку живопису ХІХ – поч. ХХ ст. 

Образотворче мистецтво як національне явище розвивалося в 
умовах, коли Україна у ХІХ – на поч. ХХ ст. все ще залишалася як 
складова частина Австрійської (з 1867 р. Австро-Угорської) та Ро-
сійської імперій. Це накладало свій відбиток на сам процес функціо-
нування малярства, бо неможливо локалізувати його як регіонально 
за певною територією, так і розглядати хронологічно за ходом роз-
витку провідних західноєвропейських стильових напрямків [1]. 

У житті митців цього часу переплелися різноманітні чинники, 
які впливали на весь розвиток живопису. Одним із них було те, що 
центром розвитку образотворчого мистецтва у південно-східній та 
північній частинах України, куди належить і Чернігівщина, стала 
столиця Російської імперії. Саме тут формується єдиний центр про-
фесійної освіти – Академія мистецтв з провідними художниками 
Росії, в якій навчалися обдаровані юнаки. Саме сюди і йшли українці, 
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які мали хист до малювання. А їх було немало. Деякі після закін-
чення Академії поверталися в Україну, а інші осідали в столиці, 
використовуючи свої знання і навички у створенні картин різних 
жанрів і задовольняючи потреби замовників. 

У зв’язку з тим, що в класах Академії мистецтв у одного і того 
ж професора навчалися як українці, так і росіяни, то між ними 
виникла творча дружба. А перебування їх в Україні сприяло тому, що 
росіяни писали картини на українську тематику. Через те що в 
регіональному мистецтві брали участь представники обох національ-
ностей, з українською тематикою, зі спільним підходом до показу 
життя українців, то слід відносити цей живопис до складової україн-
ського мистецтва. Хоча ці ж твори входять в загальний контекст 
розвитку образотворчого мистецтва вказаного часу. 

І все ж у кожному регіоні мистецьке життя, пов’язане з малярством, 
мало свої специфічні особливості, які вирізняли один регіон від іншого. 

Оглядаючи мистецьке життя на Чернігівщині, можна з упевнені-
стю стверджувати, що воно в І пол. ХІХ ст. певною мірою залежало 
від дворянських садиб. В цьому регіоні майже не виявлено худож-
ників-кріпаків, які б обслуговували свого пана, створюючи портрети 
представників його родини та гостей господаря, як це спостерігалося в 
інших регіонах. 

 
САДИБНЕ МАЛЯРСТВО 

 
Для Чернігівщини характерне збирання картин, для яких у 

будинках вельмож створювалися цілі галереї. Подібні зібрання картин 
були в садибі Кирила Розумовського в Батурині, які перейшли після 
його смерті сину, в маєтках Галаганів у Сокиринцях і Дігтярях, Ско-
ропадських у Тростянці, Милорадовичів у Любечі, Тарновських у 
Качанівці, Терещенків у Глухові, Судієнків у Очкиному, Лизогубів у 
Седневі та ін. Тут було зосереджено багато художніх творів росій-
ського, українського та зарубіжного мистецтва. 

Ці зібрання залежали від інтересів власників садиб, від їх фінан-
сових можливостей зробити копії чи замовити у художника оригіна-
ли. При такому підході до збирання художніх полотен у колекцію 
потрапляли твори художників найрізноманітніших епох і шкіл, 
напрямків. Майже немає таких колекцій, де переважна більшість її 
зібрання було присвячено одному художнику, крім Качанівки, де 
В. В. Тарновський (мол.) збирав все про Т. Шевченка. 

Другий напрямок, пов’язаний з садибою, це безпосереднє 
мешкання в ній художників, які потребували меценатської їх під-
тримки у фінансах, проживанні та влаштуванні добробуту. В цьому 
разі митці малювали садибу та її околиці, портрети господарів та 
гостей, враховуючи художні інтереси своїх садибних замовників. 

Крім великих садиб, на Чернігівщині існувало ще багато неве-
ликих. І в кожній із них зберігалися твори образотворчого мистецтва, 
бо кожний дворянин у той чи інший час намагався мати у своєму 
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будинку твори живопису чи портрети родини, створені місцевим або 
ж відомим художником. У перші роки радянської влади, коли всі 
поміщицькі садиби були приватизовані, з них були вивезені і твори 
мистецтва. Створювалися повітові, окружні та крайові музеї, серед 
них Чернігівський крайовий, Конотопський та Ніжинський округові, 
Сосницький історико-археологічний та етнографічний, Новгород-Сі-
верський та Прилуцький музеї. Протягом 1919–1928 рр. у музеях 
Чернігівщини було зібрано понад 5 тисяч робіт образотворчого мистец-
тва [2]. Тут були твори відомих російських художників І. Аргунова, 
Д. Левицького, В. Боровиковського, О. Кіпренського, К. Брюллова, 
Л. Лагоріо, І. Рєпіна, І. Шишкіна, В. Сурикова та ін., а також укра-
їнських – Т. Шевченка, А. Мокрицького, В. Штернберга, К. Павлова, 
К. Юшкевича-Стаховського, І. Соколова, І. Рашевського, О. Волос-
кова, І. Шаповаленка та ін. До цих імен слід додати багатьох західно-
європейських художників. Все це було зібрано господарями садиб у 
ХІХ – на поч. ХХ ст. Це свідчить, що господарі садиб певною мірою 
ставали зберігачами художньої спадщини. Але ці надбання художньої 
творчості залишалися далекими від широкої глядацької аудиторії. 

Значну кількість 
картин мав господар 
садиби в Качанівці Гри-
горій Степанович Тар-
новський (1788–1853), 
любитель мистецтва і 
меценат, камер-юнкер, 
який дослужився до 
чину дійсного статсько-
го радника (приблизно 
генерал-майора), який 
мав значну кількість 
земель, кріпаків та сіл, 
а в зв’язку з цим мав 
значні кошти. Тому як 
меценат він допомагав 
деяким художникам, 
музикантам, у садибі 
тримав чималий оркестр та хор кріпаків. Проте, як свідчать його 
сучасники, Г. С. Тарновський не входив до кола світських або 
літературно-художніх салонів Петербурга 20–30-х рр., бо, можливо, у 
цьому колі не завжди знаходилось місце для амбіційного й не дуже 
освіченого поліцейського офіцера [3]. І все ж документи середини 30–
40-х рр. свідчать про інше. Відомо, що Г. С. Тарновський притриму-
вався кола українців, які проживали в С.-Петербурзі. Він був знайо-
мий з А. Мокрицьким та близьким до конференц-секретаря Академії 
мистецтв Василя Івановича Григоровича, який був родом із Пирятина 
і досить відомим у мистецьких колах столиці. Саме завдяки йому 

Садиба Качанівка. Худ. В. Штернберг 
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Г. С. Тарновський у 1836 р. став членом Товариства заохочування 
мистецтв [4]. Дослідник Є. Мітельман, автор статті "Глінка в Кача-
нівці", вказує, що у 1838 р. Г. Тарновського обирають почесним 
вільним обизником Академії  "по уважению и любви к художествам и 
одобрению художников русских" [5]. 

Існують різні оцінки особистості Г. С. Тарновського. Найбільше 
відповідають істині слова художника Льва Жемчужникова, який від-
відав господаря Качанівки: "Григорій Степанович був оригіналом за 
манерами, одягом, з музикальним сумбуром у голові і з таким же 
поняттям про живопис, але при всьому цьому я неохоче розповідаю 
його смішні сторони, бо він був добрим і мав значні достоїнства, хоча 
б ті, що у нього проживали і користувалися гостинністю такі знаме-
нитості, як Глінка, Шевченко, Штернберг, Микола Андрійович 
Маркевич" [6]. 

У 40-х рр. петербурзьке коло Г. С. Тарновського розширилося, 
про це свідчить М. Маркевич у своєму "Щоденнику". 

Картинну галерею Г. С. Тарновський збирав поступово. Він 
купував твори мистецтва, перебуваючи в країнах Західної Європи. 
Таким чином у колекції з’явилися картини зарубіжних художників 
Д. Тенірса, Л. Ван-Дейка, В. Деннера, Б. Мікеланджело, П. Веронезе, 
А. Карраччі, Ш. Лебрена та ін. Проживаючи в столиці, Г. С. Тарнов-
ський купував полотна І. Айвазовського, М. Воробйова, О. Кіп-
ренського, К. Брюллова, О. Іванова та ін. 

Особливе місце в колекції займали 
твори Василя Івановича Штернберга 
(1818–1845), який дружив з господарем 
садиби і щоліта проживав у Качанівці 
протягом 1836–1838 рр., ще навча-
ючись разом з Т. Шевченком в Академії 
мистецтв у Санкт-Петербурзі. Дружба з 
Т. Шевченком та іншими учасниками 
української громади, яка сформувалася 
у столиці, сприяла зміцненню потягу 
художника до України, хоча він сам 
був родом із Петербурга. Звичайно, цей 
інтерес посилився, коли він у 1836 р. 
вперше відвідав садибу Г. С. Тарновсь-
кого. Чудовий палац, величезний парк 
з озерами та парковою скульптурою, 
приваблива молодь, що проживала в 
садибі, – все це притягувало 18-річного 
юнака. Разом з господарем він відвіду-
вав ярмарки та інші садиби поміщиків. 
Так, у 1836 р. з’явилися перші картини 

на українську тематику "Водяний млин", "Ярмарок у Ічні" (це міс-
течко було неподалік від Качанівки). Картину "Пастушок" В. Штерн-
берг розпочав у 1836 р., а завершив уже наступного року. 

Автопортрет.  
Худ. В. Штернберг 
 



 
Малярство на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 103 

У 1837 р. художник розширив свою тематику. Крім чудової, на-
повненої романтики картини "Садиба Г. Тарновського в Качанівці", 
на якій зображено білоколонний палац в оточенні паркової рос-
линності з рибалками на передньому плані, які ловлять рибу в озері, 
що виблискує своїм сріблом, В. Штернберг, здійснивши поїздку до 
Києва, намалював картини "Вид на Поділ у Києві" та "Переправа 
через Дніпро під Києвом". 

Літнє перебування в Україні 1837 р. було досить насиченим 
творчо. Він доповнив українську тематику творами "Вулиця в селі", 
"Вітряк в степу" і побутовою картиною "Біля шинку". 

Про цю поїздку в Україну "Художня газета" від 15 січня 1838 р. 
писала "Завдяки освіченій любові до мистецтва Григорія Степановича 
Тарновського В. Штернберг знову, друге літо провів… у благословен-
ній, колоритній, оригінальній Малоросії. Розглядаємо альбом, що ле-
жить перед нами, а краще сказати безпорадне поєднання шматків, на 
яких то ескізно накидана майданчикова малоросійська сцена, то ори-
гінальна голова козака, то сцена в хаті з жінкою та наймичкою з гар-
бузами і місцевими меблями, то весілля, то з найменшими дрібниця-
ми чудові види Києва з дорогим Дніпром…" 

Матеріал цього альбому В. Штернберга можна розділити на дві 
частини: види і сцени. Тут були чудові замальовки Києва, Рум’ян-
цевської оранжереї в Качанівці, а також вигляд села над річкою у 
тиху погоду. З сценічних картин впадають в очі внутрішнє вбрання 
малоросійської хати, клуні, чудові начерки весілля, торгу на Подолі, а 
також замальовки окремих фігур. 

Пам’ятним залишився 1838 рік як для В. Штернберга та його 
друзів по садибі в Качанівці, так і мистецтва, бо художник підтвердив 
свою чудову майстерність своїми новими роботами, створеними у цей 
час. 

Коли В. Штернберг приїхав з господарями у Качанівку, то він 
зосередився на роботі над своїми новими картинами, які можна було б 
показати на підсумковому екзамені в Академії мистецтв. І він 
наполегливо працював над монументальною картиною "Освячення 
пасок в Малоросії", за яку в 1839 р. отримав Золоту медаль і звання 
вільного художника, а також право поїхати до Італії за державні 
кошти. 

Під впливом перебування М. Глінки в Качанівці у 1838 р. 
В. Штернберг намалював картину "В Качанівці у Тарновського", на 
якій відтворив роботу трьох митців: написання М. Маркевичем балади 
Фінна за пушкінським текстом для опери М. Глінки "Руслан і Люд-
мила" і складання композитором до неї музики та відтворення худож-
ником В. Штернбергом цього процесу, свідком яких був господар 
садиби Г. Тарновський. Цей оригінальний прийом дав можливість 
художнику закріпити в пам’яті нащадків образи митців, розкрити їх 
спільну  творчу іяльність, пов’язану з Качанівкою. На картині стоїть 
дата "27 июля 1838 г.", а на звороті адресний напис: "Милому 
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Андрею на память от друга его и дяди М. Марковича. 1872. Июнь 4. 
М. И. Глинка, Н. А. Маркевич, Г. С. Тарновский, Штернберг". На 
картині була наклейка з написом: "Картина художника Штернберга. 
Писана 1838 р. в садибі Г. С. Тарновського "Каченовке". Чернігівської 
губ. Кімната ця була робочим кабінетом М. І. Глінки. За столом 
сидить Глінка – за партитурою "Руслана и Людмилы" і історик 
Малоросії М. А. Маркович зайнятий скороченням тексту балади 
Фінна. За мольбертом сам художник, а ззаду його власник  
"Каченовки". Тут у 1838 році була перша проба оркестрових і хорових 
партій Руслана. Схожість облич і особливо фігур чудові. Очевидець, 
кому тоді було сім років, син історика А. Маркевич" [7]. 

Як стверджує дослід-
ниця творчості М. А. Мар-
кевича Є. М. Косячевська, 
ця картина до вказаної 
вище родини потрапила 
від В. В. Тарновського 
(старш.), який, перебира-
ючи папери дяді Г. С. Тар-
новського, знайшов у 
скрині партитуру опери 
М. Глінки "Життя за ца-
ря" та інші ноти і пере-
слав їх 3 лютого 1857 р. 
разом з картиною [8]. 

Приїзд композитора 
М. Глінки у Качанівку 
мав особливе значення у 

творчій біографії В. Штернберга. М. Глінка приїхав у садибу 
Г. С. Тарновського в кінці травня 1838 р. Композитор за дорученням 
царської родини шукав в Україні талановитих хлопців для при-
дворного хору, яким він сам керував. У зв’язку з появою М. Глінки 
життя у Качанівці пожвавішало. З’явилися сусіди, які брали участь у 
житті садиби. Г. С. Тарновський запросив із Турівки Миколу Мар-
кевича, відомого історика, поета, музиканта і шанувальника народної 
творчості, пізніше автора "Історії Малоросії", який разом з М. Глін-
кою навчався в пансіоні в С.-Петербурзі; з Борзни Віктора Забілу, 
поета, музиканта, який грав на багатьох інструментах, добре співав і 
розповідав цікаві історії; Петра Скоропадського, тридцятитрирічного 
господаря села Григорівки, демократично налаштованого молодого 
чоловіка, що любив хорошу компанію, гарно співав і грав на кларнеті, 
та ін. 

З їх появою збагатилося і життя В. Штернберга. Він брав участь 
у різноманітних розважальних заходах, влаштуванню яких сприяв 
сам господар садиби. М. Глінка у своїх "Записках" зазначив: "Григо-
рію Степановичу Тарновському було років під 50, він був смаглявим і 

У садибі Г. Тарновського в Качанівці. 
Худ. В. Штернберг 
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сухим, значився десь по службі і був у званні камер-юнкера. Ганна 
Дмитрівна, дружина його, була жінка приземиста і досить товста, 
дуже мовчазна, любила, щоб дівки їй розтирали ноги. У будинку 
жили і виховувалися племінниці господаря, більшість молоді, добрі і 
привітні дівчата, з якими була гувернантка, досить мила особа, у 
домашнього лікаря також була миловидна дочка. Із племінниць най-
менша, років чотирнадцяти, Марія Степанівна Задорожна, була дуже 
миловидна" [9]. Крім цього, М. Глінку супроводжували музиканти. 

З перебуванням М. Глінки у Качанівці до осені 1838 р. було 
пов’язано чимало робіт В. Штернберга. Серед них значний інтерес 
становлять картини "Музичні сходини у Качанівці" (1838) та "Гра в 
піжмурки" (1838). 

На першому полотні закарбовано момент повсякденного життя 
композитора та інших гостей, які проживали у цей час у Качанівці. 
М. Глінка у своїх "Записках" відзначав: "Господар, який говорив та-
кож ламаною мовою, як і перший скрипаль його, був надзвичайно 
акуратний, і всі наші втіхи і сюрпризи закінчувалися до півночі і ра-
ніше. – Але не всі віддавалися сну, у мене в оранжереї збиралися 
Маркович, П. Скоропадський, Забіла і Штернберг. З’являвся Палагін 
зі скрипкою, Яков з контрабасом і віолончеліст; грали російські і 
малоросійські пісні, зображували осіб і вели дружні бесіди до третьої і 
четвертої години після півночі, до деякої прикрості акуратного госпо-
даря. Ці сцени повторювалися часто, і Штернберг влучно зобразив 
наші збіговиська" [10]. 

На картині "Музичні сходини у Качанівці" зображено 8 осіб: 
зліва сидять В. Штернберг, далі поет В. Забіла з паличкою, Палагін, 
що грає на скрипці. В центрі картини стоять господар садиби 
Г. Тарновський у халаті та М. Маркович, далі сидить віолончеліст, 
стоїть з контрабасом Нетоєв. Завершує цей своєрідний ансамбль 
М. Глінка, який диригує. 

На обох згадуваних картинах художник зобразив композитора у 
творчому процесі, як і інші, що знаходяться поруч із ним. 

У картини "Музичні сходини у Качанівці" існує ще інший 
варіант під назвою "Полька (нічні сходини в Качанівці)", на якій 
замість М. Марковича стоїть дружина Г. С. Тарновського Ганна 
Дмитрівна. Саме на цю роботу звертають увагу С. Тишко та С. Мамаєв 
у книзі "Странствия Глинки" [11], підкреслюючи, що по костюму 
подружжя Тарновських – шлафрок, дезабільє, – можна припустити, 
що справа проходить саме під час нічного зібрання у Глінки в 
"оранжереї", яка прилягала до будинку. 

Картина В. Штернберга "Гра в піжмурки" теж пов’язана з 
М. Глінкою. Композитор згадував: "На пам’ять про наше життя у 
Качанівці він [В. Штернберг – Г. С.] зробив мені масляними фарбами 
ескіз сцени, що часто тішила нас: двом хлопчикам із дворових 
господаря зав’язували очі і прив’язували кожного окремо мотузочкою 
до вбитого в землю кілочка, так що вони могли незалежно ходити на 
деякій відстані один від одного. Одному із них давали в руки дві па-
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лички, одну нарізану так, що під час тертя однієї об другу утво-
рювався звук, який нагадував тріскучку, інший же озброєний джгу-
том на слух повинен був наздоганяти свого противника і пригощати 
його ударами джгута; це природно робило настільки кумедні ситуації, 
що не тільки набрані малолітні співаки, але і дорослі люди завзято 
сміялись. На картині Штернберга (мені ним самим подарованій) з 
лівого боку портрети Калінича, регента і одного із скрипалів Тар-
новського, деякі із співаків і дядько певною мірою теж схожі" [12]. 

Серед гостей, які перебували у Качанівці під час гостювання там 
М. Глінки, був і Віктор Забіла, відомий український поет-романтик. 
Гарний його голос, вміння грати на різних інструментах, весела вдача 
та уміння розповідати різні історії, які вміло відтворював у сценічних 
образах поет, – все це сприяло зближенню М. Глінки з Віктором 
Миколайовичем. І композитор на два прочитані В. Забілою вірші 
"Гуде вітер вельми в полі" та "Не щебечи, соловейку" написав 
музику. Ці "малоросійські пісні", як їх називав композитор, стали 
досить відомими у мистецькому житті. 

М. Глінка попросив 
художника В. Штерн-
берга намалювати для 
себе портрет поета. Це, 
на жаль, єдине відоме 
зображення В. Забіли. 
Композитор, даруючи у 
1852 р. цей портрет 
своїй сестрі Л. І. Шеста-
ковій, зробив напис: 
"Автор малоросійських 
пісень, покладених мною 
на музику. Малював 
знаменитий художник 
Штернберг у 1838 році 
(під час набору півчих у 
Малоросії)". 

Спогади та архівні 
документи вказують на 
те, що В. Штернберг, 

крім названих вище картин олійними фарбами і олівцем, намалював 
також "Глінка в Качанівці" та "Альтанка". 

У 1853 р. в Качанівку на два дні заїжджали художники Лев 
Жемчужников та Лев Лагоріо, які подорожували Україною, про це 
свідчать їх автографи в альбомі для гостей. 

З Качанівкою пов’язане ім’я російського художника-пейзажиста 
Олексія Яковича Волоскова (1822–1882), який після закінчення на-
вчання в Академії мистецтв на запрошення Г. П. Галагана у 1845 р. 
приїхав в Україну на два роки в садибу Сокиринці. 

У вітальні Г. Тарновського. Худ. О. Волосков 
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У 1851 р. він отримав звання академіка, і його запросив до Кача-
нівки Г. С. Тарновський, який був членом Товариства заохочення 
художників. В садибі О. Волосков створив досить відому картину 
"Качанівка. Біля чайного столу" (1851), що зберігається в С.-Петербурзі 
в Музеї російського мистецтва. На картині зображені Г. С. Тарнов-
ський, його племінниця Юлія Василівна, племінник Василь Васил-
ьович Тарновський (старш.) з дружиною Людмилою Володимирівною. 

До цього часу відноситься і картина "У Качанівському парку. 
Родина Тарновських". Три картини з качанівського циклу зна-
ходяться у Сумському художньому музеї. 

У О. Волоскова склалися 
добрі відносини з В. В. 
Тарновським (старш.), який 
запросив художника у свою садибу 
в селі Потоки навчати малювання 
свого сина Василя. 

Як вказує дослідниця життя 
художника В. Гончаренко [13], 
В. В. Тарновський допомагав ху-
дожнику матеріально, бо він 
хворів на ноги, домігся влашту-
вання його на роботу у місті 
Ржеві, звідки був родом О. Волос-
ков, а коли у 1858 р. там закрили 
школу, то запропонував йому 
повернутися до Качанівки. У бе-
резневому листі-відповіді 1859 р. 
художник зазначав: "… Обов’язок 
людини чесною працею здобувати 
хліб... позбавляє мене задоволення 
повернутися знову до Вас у Кача-
нівку, у Ваше славне і достойне 
сімейство, притулок якого став 
мені рідним… Змушений під-
коритися необхідності залишитися 
у Ржеві, якщо не назавжди, то до 
спритнішого часу, що може зробити повернення  моє можливим" [14]. 
Більше в Качанівку художник не приїжджав. 

Після смерті у 1853 р. Г. С. Тарновського садиба Качанівка пе-
рейшла у спадок до племінника Василя Васильовича Тарновського 
(старш.) (1810–1866), випускника Гімназії вищих наук кн. Безбо-
родька в Ніжині, де він навчався разом з М. Гоголем та іншими 
відомими діячами культури. Після закінчення юридичного факуль-
тету Московського університету займався педагогічною, а потім 
громадською діяльністю. Був знайомий з Т. Шевченком, М. Гоголем, 

У Качанівському парку. 
Худ. О. Волосков 
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П. Редькіним, М. Костомаровим, П. Кулішем та іншими діячами 
української культури. 

Тринадцять років він був власником Качанівки, і за ці роки тут 
побувало чимало різних діячів культури. 

В. В. Тарновський не відносився до художньої колекції так, як 
пізніше його син, про що свідчать роздаровані ним картини В. Штерн-
берга та Т. Шевченка іншим особам. Так, картина В. Штернберга "У 
Качанівці у Тарновського" 3 лютого 1857 р. перейшла до родини 
Маркевичів, а копія портрета М. Рєпніна, створена Шевченком, була 
подарована 15 серпня 1858 р. онуці князя Варварі Олександрівні 
Кочубей [нині цей портрет в Ермітажі – Г. С.]. В свою чергу її  
чоловік кн. П. А. Кочубей замовив у Шевченка для В. Тарновського 
портрет генерального судді Гетьманської держави В. Л. Кочубея. 

Основну свою увагу В. В. Тарновський приділяв у останні роки 
свого життя роботі уповноваженого урядом з упорядкування земель 
після відміни кріпосного права 1861 р. 

Серед художньої спадщини у 
садибі Качанівка виділяється ко-
лекція мистецьких творів Т. Шев-
ченка, який був знайомий з 
Г. С. Тарновським ще по Петер-
бургу, а з батьком і сином 
В. В. Тарновськими познайомився 
під час перебування в Україні. У 
1843 р. Шевченко під час своєї 
подорожі на батьківщину привіз 
Г. С. Тарновському в Качанівку 
свою картину "Катерина". Крім 
цієї придбаної картини, господар 
замовив Тарасу Григоровичу на-
малювати олією копію портрета 
кн. М. Г. Рєпніна-Волконського, 
роботи швейцарського художника 
Йозефа Горнунга, який знахо-
дився в садибі князя в Яготині. 
Дослідниця В. О. Судак ствер-
джує, що Г. С. Тарновський міг 
також придбати з ранніх творів 
Шевченка малюнок "Знахар". 
Ілюстрація до однойменного твору 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка" (1841, 
олівець, туш) та акварель 

"В гаремі" (1843) [15]. 
Відомо, що до колекції В. Тарновського надійшли деякі картини 

від Надії Василівни Тарновської, куми Шевченка, сестри В. В. Тар-
новського (старш.), подаровані їй поетом, коли він відвідав їх садибу у 

Катерина. Худ. Т. Шевченко 
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селі Потоки. Це "Автопортрет" (1845, олівець), "Подвір’я в 
с. Потоках" (1845, олівець). До цієї маленької колекції відноситься і 
подарований їй на згадку малюнок "Старець на кладовищі" (сепія, 
1859) з дарчим написом. 

Сам В. В. Тарновський почав збирати художні твори Шевченка з 
1857 р. Він купив 7 акварелей з зображенням Новопетрівського укріп-
лення та гір Каратау. Деякі офорти подарував В. В. Тарновському 
Шевченко, коли відвідав Качанівку 21 серпня 1859 р. Таким чином 
почала формуватися колекція. Дослідниця В. О. Судак прослідкувала 
за її основними етапами поповнення. Це був самовідданий подвиг 
колекціонера зберегти для України художню спадщину її співця. 
Витрачалися великі кошти, але це не зупиняло В. В. Тарновського. 

Серед художньої спадщини у садибі Качанівка виділяється 
колекція мистецьких творів Т. Шевченка, яка була зібрана наступним 
господарем садиби Василем Васильовичем Тарновським (мол.). 

Основне поповнення колекції картинами та малюнками Шев-
ченка відбулося уже після смерті поета. В. В. Тарновський (мол.), 
який був знайомий особисто з Шевченком, почав збирати все, що 
торкалося життя і творчості письменника, в тому числі і його твори 
образотворчого мистецтва. Зібрані разом, вони дали можливість 
визначити цінність спадщини Шевченка-художника, побачити, 
наскільки багата і різноманітна була його творчість і яке місце вона 
займала в художньому світі. В цю колекцію увійшло близько 400 
мистецьких творів, серед них 285 малюнків і олійних картин, два 
альбоми з вісімдесятьма акварелями, 45 офортів [16]. Альбоми місти-
ли малюнки Шевченка періоду навчання в Академії мистецтв у класі 
К. Брюллова (перший, 1843 р.) та часу поїздки по Україні як учас-
ника Археологічної комісії (другий, 1844 р.). Останній альбом цікавий 
тим, що тут зафіксовані історичні місця (види Суботова, церкви 
Богдана Хмельницького, Чигирина, а також монастирів – Густинсько-
го, Мотронинського, Переяслівського тощо). Серед інших малюнків 
Шевченка – сепії, зроблені під час заслання і за участю поета в роботі 
експедиції до Каспійського моря. Слід звернути увагу також на 
"Автопортрет", зроблений Шевченком олівцем під час перебування у 
Качанівці. "Тут він зображений таким, яким і був тоді: очі сповнені 
мрій. Кращого портрета його я не бачив", – зазначав Василь Горленко 
у листі до Ф. Лебединцева 4 вересня 1885 р. [17]. В. Тарновський 
(мол.) опублікував фотографії гравюр з метою ознайомлення шану-
вальників Шевченка з його художньою творчістю. 

Крім матеріалів, пов’язаних із життям Шевченка, В. В. Тарнов-
ський (мол.) зібрав велику колекцію різних предметів, що торкалися 
українських козаків. Вона нараховувала понад тисячу експонатів. 

До цієї предметної колекції входило зібрання портретів пред-
ставників козачої старшини та їх родин, а також деяких діячів 
української культури, про що уже згадувалося вище.  
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Існують окремі твердження [18], що частину копій намалював 
художник Васько Гаврило Андрійович (1820–1865), який народився у 
м. Конотопі і після закінчення Академії мистецтв викладав малю-
вання у Київському університеті, спеціалізувався в жанрі портрета 
(портрет Олександра І, графів К. та О. Розумовських (всі у 40-ві рр.), 
родини дворян Б. та В. Томарів, серед них "Портрет юнака з палітрою 
в руках". 

І предмети, і кар-
тини – це було зібран-
ня з історії України, 
яким цікавилися як 
історики, так і худож-
ники. Відвідав Кача-
нівку і відомий 
художник Ілля Юхи-
мович Рєпін (1844–
1930), який залишив 
помітний слід у куль-
турному житті садиби. 

У 1880 р. він 
разом зі своїм учнем 
художником В. Сєро-
вим здійснили поїздку 
по Україні, проїхали 
від Києва до Одеси по 
Дніпру, зупиняючись 
у багатьох містах і се-
лах, пов’язаних із 
життям запорожців. 
По дорозі І. Рєпін за-
повнював свій альбом 
яскравими типами 
українців, які йому 
знадобилися під час 
малювання картини 
"Запорожці пишуть 
листа турецькому сул-
тану Ахмету ІІІ", 
задум якої виник у 
1878 р. 

Від цього року 
тривала велика підго-

товча робота. І поїздка 1880 р. в Україну дала величезний матеріал 
для остаточного здійснення задуму художника, хоча робота над 
картиною йшла до 1893 р. І. Рєпін перечитав багато різних 
матеріалів, які безпосередньо були пов’язані з життям козаків, 
народні пісні та думи, "Тараса Бульбу" М. Гоголя та ін. У подорож 

Портрет юнака з палітрою в руках.  
Худ. Г. Васько 
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1880 р. художник взяв збірку 
українських пісень: "Зі мною були 
дві прекрасні улюблені нами 
книжки Антоновича і Драгоманова 
– "История козачества в южнорус-
ских песнях и былинах". Ми [з 
В. Сєровим – Г. С.] зачитувалися 
епосом України", – згадував худож-
ник пізніше про місце і значення 
книги "Исторические песни мало-
руського народа. С объяснениями 
В. Антоновича и М. Драгоманова" 
(т. І і ІІ, 1874–1875 рр.) [19]. 

Після поїздки по Україні 

1880 р. І. Рєпін був увесь в матері-
алі, який надав йому можливість 
все уявлене відтворити на картині. 

Серпень і майже весь вере-
сень 1880 р. І. Рєпін провів у Кача-
нівці у садибі В. В. Тарновського 
(мол.). Саме тут художник міг 
знайти все те, що потрібно було 
йому для відтворення інтер’єру, 
що до найменших дрібниць відпо-
відало історичній правді зображен-
ня зовнішнього вигляду козаків, а 
також зброї, предметів побуту то-
що. Все, що можна було змал-
ювати із колекції, художник нама-
гався зробити про запас. 

У Качанівці І. Рєпін знайшов 
не лише велику колекцію із життя 
козаків, а й прототипів для своєї 
картини. Відомо, що перш ніж зо-
бразити того чи іншого козака на 
картині, художник малював багато 
ескізів. Декілька їх він зробив і в 

Автопортрет. Худ. І. Рєпін 
 

Полковник біля гармати.  
Худ. І. Рєпін 
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Качанівці, зокрема, відомий малюнок господаря садиби, одягнутого у 
козацький одяг. В. Тарновському (мол.) у цей час уже було 43 роки, а 
тому його зовнішність відповідала чинам гетьманів та полковників. 
Одна з ескізних картин називалася "Гетьман", на якій зображений 
персонаж біля гармати у відповідному, червоного кольору, одязі з 
шаблею. Обпершись об її дуло, гетьман вдивляється суворим поглядом 
з-під насуплених брів вдалечінь, визначаючи відстань до ворога, щоб 
прицільно завдати по ньому удару. Вольове обличчя, напружений 
стан, зосереджений погляд – характерні деталі досвідченого воєна-
чальника. На картині зображено гармату, яка стояла на подвір’ї са-
диби. Цей ескіз І. Рєпіна разом з іншими найбільш яскравими 
виставлявся разом з картиною "Запорожці пишуть листа турецькому 
султану" на виставці і доповнював зміст художнього полотна. 

Серед інших етюдів слід назвати "Козак", де В. Тарновський 
(мол.) зображений по пояс зі схрещеними  руками у козацькому по-
всякденному  вбранні. Малюнок зроблений олівцем і підписаний вни-
зу: "5 сентября 80 г. И. Репин". Перед нами козак середнього віку, 
який на хвилину зосередився. Його голова трохи нахилена вниз і 
погляд опущений. Художник відтворює психологічний стан козака. 
Привертає увагу також ескіз "тип козака", на якому поставлена дата 
"1880. 4 августа И. Репин". Це дещо інша постать козака, змодельо-
ваного із В. Тарновського, який одягнений у жупан, підперезаний ши-
роким козацьким поясом, у високій шапці з кольоровим верхом. Пра-
ву руку козак поклав на бік, а свій погляд спрямував далеко вперед. 

Працюючи над картиною "Запорожці…", І. Рєпін використав 
натурну замальовку В. Тарновського (мол.) у декількох місцях: це і 
отаман Сірко, який з хитрістю усміхається. Це і живий яскравий 
образ сміливого козака, який, як інші, хоче дотепним словом дошку-
лити турецькому султану. Всі деталі одягу, усміхнене обличчя, гострі 
очі, які виглядають з-під піднятих брів, сивуваті вуса і люлька, підне-
сена до рота, дають можливість відчути багату натуру отамана. Сказа-
вши гостре слівце, він з насолодою чекає, коли його запише писар. На 
нього глядач постійно звертає свою увагу. Художник М. Мурашко 
щодо цього образу зауважив: "Тут же тип нашого Василя Тарнов-
ського … зроблене обличчя більш характерним: очі він йому змалював 
глибше і усмішку йому зробив хитрішу" [20]. 

На цій же картині зліва І. Рєпін розмістив худорляву фігуру  
судді у високій папасі, типажем для якого теж був В. Тарновський 
(мол.). Порівняно з іншими типами у судді похмуре обличчя, і лише 
з-під вусів, опущених донизу, проявляється непомітна усмішка. 
Погляд персонажа спрямовано на текст, який фіксує на папері писар. 
Деякі риси обличчя В. Тарновського проглядаються і в образі козака, 
що стоїть з лівого боку в кінці групи. 
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Запорожці пишуть листа турецькому султану. Худ. І. Рєпін 
 
 
В центрі полотна художник зобразив щербатого веселого козака, 

який свою праву руку направив, мабуть, у бік Туреччини. Цей 
яскравий образ простого козака був змальований з кучера В. Тарнов-
ського – Василя Черепа [21]. 

Таким чином, картина "Запорожці" пишуть листа турецькому 
султану" наповнена персонажами, для зображення яких були вико-
ристані качанівці. 

Працюючи над картиною протягом двох тижнів у своєрідному 
екстазному стані, художник жив життям героїв, сміявся, веселився 
разом з ними. У листі до В. Стасова він писав: "До цього часу не міг 
відповісти Вам, Володимире Васильовичу, а все винні "Запорожці". Та 
й народець же! Де тут писать, коли голова кругом іде від їх гаму і 
шуму… Ви мене підбадьорювать задумали; ще довго до Вашого листа 
я зовсім несподівано відвернув полотнище і не втримався, взявся за 
палітру, і ось тижнів два з половиною без відпочинку живу з ними, 
неможливо розстатися  – веселий народ!.. 

Недаремно про них Гоголь писав, все це правда! Бісівський 
народ!.. Ніхто на всьому світі не відчував так глибоко свободи, рівно-
сті і братства! Все життя Запорожжя залишалось вільним, нікому не 
підкоряючись… 

Та де тут роздумувати, нехай це буде і глумлива картина, а все-
таки пишу, не можу" [22]. 
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Художник жив життям героїв, яких малював на картині. Для 
нього вони були живими людьми, які знаходилися поруч, і він був у 
тому ж екстазі веселого гумору, що і вони. І в цьому стані вони були 
прекрасні. Але ще хвилина, і вони візьмуться за зброю і з такою ж 
життєствердною хоробрістю будуть битися з ворогами за свою волю. 

Переглядаючи ескізи 
до "Запорожців", К. І. Чу-
ковський писав: "Одних 
лише етюдів до "Запорож-
ців" було […] декілька сот, і 
мені ввижалося, що в них 
навіть штрих український: 
м’який, музичний, лірич-
ний. І за своєю майстерні-
стю, за своєю пластикою, за 
своєю виразністю вони зда-
лися мені набагато вище за 
самих "Запорожців" [23]. 

Проте І. Рєпіна при-
ваблювали не лише запо-
рожці. Він був закоханий в 
український народ. В од-
ному із листів він писав: 

"Моя батьківщина Чугуїв Харківської губернії… Навкруги є малоро-
сійські села з чистою мовою України, її одягом і звичаями. Я знаю це 
життя, люблю його" [24]. І це підтверджують численні факти. Так, 
під час навчання в Академії мистецтв він зблизився з українцями, 
особливо з майбутнім керівником Київської школи малювання 
Миколою Мурашком: "Більше за все виділялися малоросіяни: з осо-
бливою невимушеністю вони голосно й співуче розмовляли… Їх я 
дуже полюбив за їхню ласкавість і звучні пісні, які вони чудово й зла-
годжено співали на наших вечорах академічного вечірнього класу… 
Симпатизуючи завжди малоросам, й я добув собі "кирею з відлогою" і 
ходив у ній" [25]. 

У Качанівці І. Рєпін працював не лише над картиною "Запо-
рожці пишуть листа турецькому султану", а й над полотном "Вечор-
ниці". Знайомлячись з дворовими селянами, а також жителями 
навколишніх сіл, художник заповнив свій альбом багатьома замальов-
ками народних типів. Згадуючи свою роботу над "Вечорницями", 
І. Рєпін писав: "Головна робота була в Качанівці у Тарновських. Там 
[…] кожен вечір я ходив у село. Там, в досвітчаній хатині, влаш-
тований був і стіл, і всі місця для дівчат і парубків, і я заповнював 
альбоми матеріалами" [26]. 

Запорізькі козаки. Худ. І. Рєпін 
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Вечорниці. Худ. І. Рєпін 
 
 
З качанівських ескізів 1880 р., 

зроблених олівцем, виділяються "Яв-
доха Гусарівна", "Український селя-
нин". 

Обставини, які склалися в Ка-
чанівці, теплі відносини з господаря-
ми садиби сприяли творчому нат-
хненню І. Рєпіна. І він не міг не 
віддячити за все це Тарновським. 
Щирість господині садиби Софії Ва-
силівни відчуваємо на картині ху-
дожника "Біля рояля (портрет 
С. В. Тарновської під час музикуван-
ня)", намальована 16 вересня 1880 р. 
На ній зображена красива середнього 
віку жінка у світлому одязі, що 
спрямувала свій погляд на клавіші 
піаніно, до яких торкаються пальці 
лівої руки. Із спогадів сучасників 
відомо, що Софія Василівна добре 
грала на роялі і мала гарний голос 
приємного тембру. 

І. Рєпін з теплотою згадує про 
своє перебування у Качанівці та широкі не лише дружні, а й творчі 
відносини. Про це свідчать його автобіографічні сторінки книги "Да-
леке близьке". 

Біля тину. Худ. І. Рєпін
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Садиба Тарновських притягувала багатьох художників не лише 
своєю красою, а й щирістю та теплотою господарів. Неодноразово 
приїздили у Качанівку і тривалий час проживали художники брати 
Маковські. 

Костянтин Єгорович Маковський 
(1839–1915) у 1878–1879 рр. проживав 
у Качанівці, намалював декілька порт-
ретів членів сім’ї Тарновських. Як свід-
чать краєзнавці, було два портрети 
Василя Тарновського (мол.). На одному 
з них господар садиби зображений у 
австрійській куртці, а на другому – в 
українському кобеняку. В цей же час 
К. Маковський створив і портрети 
дружини Софії Василівни та дітей – 
Василя (Васючки) та Соні. Портрет 
дочки декілька років тому був прода-
ний спадкоємцями Тарновського за 
кордоном.  На портреті напис: "Костян-
тин Єгорович Маковський. Качанівка. 
1884". У спадщині художника він зна-
читься під назвою "Бояришня", бо 
дуже юна дівчинка, яка мала на голові 
великий красивий срібний кокошник, 
а на грудях шийну прикрасу на багатій 
сукні, була зображена у зосередже-

ному стані. 
У перший свій приїзд  К. Ма-

ковський намалював картину "Помі-
щиця" (1877–1880 рр.), на якій 
зображена мати В. В. Тарновського 
(мол.) Людмила Володимирівна у 
похилому віці. Вона сидить у кріслі 
біля столика, що стоїть поруч з бал-
конними дверима на терасу. Лакей, 
одягнений у відповідну чорну форму, 
приніс сніданок і ставить його на сто-
лик. Це сюжетна картина побутового 
характеру, яка входить до циклу 
подібних, намальованих іншими ху-
дожниками ХІХ ст. 

Відомі також картини К. Маков-
ського "Запорізький козак" (1884), 
"Біля вогнища. Качанівка" (1888), 
"Руїни біля Майорського ставу" 
та іні. 

Бояришня. Худ. К. Маковський 

Поміщиця. Худ. К. Маковський
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 У 1880–1882 рр. в Качанівці 
бував Володимир Єгорович Маков-
ський (1846–1920), який створив у 
цей час картини на українську 
тематику "Дівич-вечір", "Ярмарок на 
Україні", "Українка" (всі у 1882 р.). 

Гостем у Тарновських був і 
український художник Микола Кор-
нилович Бодаревський (1850–1921), 
який, як і брати Маковські, належав 
до кола передвижників. Перебуваю-
чи у Качанівці, художник намалю-
вав портрет Софії Василівни Тарнов-
ської, назвавши його "Гетьманова", 
маючи  на увазі картину І. Рєпіна 
"Гетьман". Про цей портрет згадала 
у своїй розвідці Р. В. Міщенко, вка-
завши, що він був створений неза-
довго до смерті господині садиби, 
найвірогідніше у 1886 р., коли, як 
свідчить автограф у Книзі відвіду-
вачів Качанівки, художник жив і 
працював у Качанівці [27]. 

 

 

Дівич-вечір. Худ. В. Маковський 
 

Запорозький козак.
 Худ. К. Маковський
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Картина художни-
ка "Весілля в Україні" 
(1881) має підзаголовок 
"Понеділок. Молоді у 
поміщика". На ній зо-
бражено великий гурт 
селян – учасників весіл-
ля, які зупинилися біля 
будинку поміщика, що 
вийшов на східці свого 
білоколонного палацу з 
сім’єю та дворовою че-
ляддю вітати молодих. 
Образ поміщика списа-
ний із В. Тарновського 
(мол.). Картина відзна-
чається багатогранністю 
образів учасників весіль-

ного дійства. 
Бували у В. В. Тарновського (мол.) у гостях також художники 

М. Ге, який проживав недалеко на хуторі Іванівський Борзнянського 
повіту, та І. М. Прянишников. 

У садибі В. Тарновського (мол.) проживав відомий російський 
художник-графік, славнозвісний ілюстратор "Мертвих душ" 
М. Гоголя Олександр Олексійович Агін (1817–1875). У 1853–1864 рр. 
він викладав малювання у Київському кадетському корпусі, а опісля 
на запрошення В. Тарновського переселився до Качанівки, де навчав 
його дітей малювання. Тут він був і похований. 

У Качанівці також проживав український художник Григорій 
Миколайович Честахівський (1820–1893), який перевозив труну з 
тілом Тараса Шевченка з С.-Петербурга до Канева, організував тут 
похорони Кобзаря на Чернечій горі, а потім дбав про впорядкування 
та охорону могили поета. У 1861 р. він намалював картини "Могила 
Т. Г. Шевченка на Смоленському кладовищі", "Труна Т. Г. Шевченка 
на пароплаві в дорозі до м. Канева", "Селяни біля труни Т. Г. Шев-
ченка". 

На могилі Т. Шевченка Г. Честахівський читав твори поета 
селянам, але поліція заборонила йому це робити і змусила його 
виїхати з України. Через деякий час В. Тарновський запросив його до 
себе у Качанівку, де він проживав до самої смерті. Тут його й 
поховали на високій могилі, насипаній на честь Т. Шевченка. 

Не менш багатою була колекція в садибі Галаганів у Соки-
ринцях, перші експонати якої з’явилися ще у ХVІІІ ст., починаючи з 
сімейних портретів Олени та Гната Галаганів, намальованих невідо-
мим українським художником до їх срібного весілля. У мистецтво-
знавстві цей стиль має назву "наївний реалізм". Художник досить 

Ярмарок на Україні. Худ. В. Маковський 
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правдиво зобразив цих двох уже немолодих людей. Зразки стилю 
знаходимо і в інших творах колекції, що є свідченням існування до-
сить плідного напрямку в живопису ХVІІІ ст. 

Дослідниця українського живопису В. В. Рубан розшукала в 
архіві документ, який свідчить про те, що господар посилав молодих 
кріпаків навчатися різних ремесел. Серед них значиться й ім’я 
художника Степана Землюкова, який навчався в Петербурзі. 

У Чернігівському художньому музеї зберігається декілька порт-
ретів Григорія Івановича Галагана (батька Петра Григоровича), які 
намальовані у кінці ХVІІІ ст. і підписані "Федір Землюков". На них 
Г. І. Галаган зображений у різному віці. Аналізуючи ці портрети, 
В. В. Рубан зазначає, що їх малював талановитий художник, який не 
пройшов академічної школи [28]. 

 

      
 

              Б. Хмельницький                                      І. Мазепа 
                                           Худ. С. Землюков 

 
 
У Федора Землюкова був син Степан, якого, як вказує вище-

згаданий документ, теж посилали вчитися живопису. Проте якщо 
батько був відомий як портретист, то Степан більше займався копію-
ванням. У Чернігівському художньому музеї, куди перейшла колек-
ція картин із Сокиринців, знаходяться портрети Б. Хмельницького, 
І. Мазепи, П. Полуботька, І. Скоропадського, скопійовані у 40-х рр. 
ХІХ ст. С. Землюковим. Проте це були не стільки копії в повному 
значенні цього слова, а пізні варіанти старовинних, до певної міри 
канонізованих портретів [29]. Більше того, художник вносить 
елементи, які засвідчують, що він підходив до своєї роботи творчо. Це 
проявляється і у використанні блакитного кольору, і у введенні в 
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портретне обрамлення елементів пейзажу, наявність деякого ліризму 
тощо.  

Творчість батька і сина Землюкових – свідчення того, що в 
деяких садибах були художники-кріпаки, яких спеціально для себе 
готували поміщики. 

Поступово колекція портретного живопису збільшувалася за 
рахунок портретів родичів та близьких друзів Галаганів, серед них 
Василя Гудовича (1743), Ірини Галаган (1780-ті рр.), Юхима Дарагана 
(ХVІІІ ст.) та інших, намальованих на полотні олійними фарбами, ще 
не розгаданими нині художниками. 

Портретна колекція Галаганів поповнювалася і в ХІХ ст. В  
30–40-х рр. на Прилуччині у поміщицьких садибах працював живо-
писець дворянин Конон Федорович Юшкевич-Стаховський. Зберігся 
документ, який засвідчує талант художника. Поміщик П. Г. Ста-
роженко дав йому свідоцтво, у якому сказано: "Свідоцтво дане від 
мене ... що проживає у м. Прилуках, дворянину Конону Федорову 
сину Юшкевича-Стаховського в тому, що він його мистецтвом 
художника-живописця займався в будинку моєму копіюванням з мене 

портрета, і так як цей портрет на-
писаний настільки живописно, що 
майже розрізнити неможливо з жи-
вим моїм обличчям, для цього, від-
даючи справедливе свідчення живо-
писній майстерності його Стахов-
ського, з усією правдивістю мало 
право рекомендувати всякому тому, 
хто тільки побажає мати з обличчя 
свого і корпусу точнісінький схожий 
портрет для пам’яті потомкам своїм. 
1840 року, жовтня 11 числа, в 
п’ятницю. Полтавської губернії При-
луцького повіту села Ржавця дійсний 
дворянин титулярний радник Павло 
Григоров син Стороженко при цьому 
печатка герба мого" [30]. 

Свідченням цієї характеристики 
є майстерно виконані портрети Марії 
та Петра Галаганів, намальовані ху-
дожником у 1839 р. На звороті порт-
рета М. Галаган напис: "1839  року. 

Серпень. Знаменитий художник Конон Федорович писав з натури 
хорошо". Відсутність прізвища, як вказує В. В. Рубан, дало право 
деяким дослідникам сприймати "Федорович" як прізвище і віднести 
його до категорії художників-кріпаків [31]. Насправді це не так. Всі 
документи свідчать, що він був із дворянського роду. 

На портреті М. Галаган зображена у юному віці. Це красива 
дівчина, з чітко вираженими рисами обличчя: великі темні очі, трохи 

М. Галаган.  
Худ. К. Юшкевич-Стаховський 
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видовжений ніс, м’які губи, темне волосся своїми закучерявленими 
кінцями спускається на плечі. Вона одягнута в синю сукню, навколо 
шиї обрамлену легеньким, що просвічується, мереживом, а також 
білим комірцем, що спускається бантом на груди. На шиї золотий 
хрестик. Відомий і авторський повтор портрета з деякими змінами. 
Пізніше Марія Галаган, після одруження Комаровська, привертала 
увагу різних художників, зокрема Г. Васька, Г. Гольпейна, В. Казан-
цева. Робота К. Юшкевича-Стаховського найбільш приваблива. 

У спадщині К. Юшкевича-Стаховського значаться в основному 
портрети, намальовані у кінці 30–40-х рр. ХІХ ст. Крім портретів 
М. П. та П. Г. Галаганів 1839 р., решта створені у 40-х рр.: прекрасні 
портрети письменника, музиканта та історика Миколи Маркевича та 
його дружини Уляни Маркевич (1840 р.), а також подружжя Федора і 
Феодосії Романовичів, чернігівських поміщиків, дворянина Павла 
Стороженка та ін. Все це зображення по пояс, виписані з май-
стерністю. Матеріали 1842 р., надру-
ковані в "Полтавських губернських 
відомостях", свідчать про те, що ху-
дожник працював у Полтаві, пропону-
ючи свої послуги з малювання портре-
тів та інших картин [32]. 

 

П. Галаган 
 

М. Маркевич 
 

Худ. К. Юшкевич-Стаховський 
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Характеристика портретного живопису буде неповною, якщо не 
згадати також про портрет Григорія Павловича Галагана, на якому 
"зображена молода людина на повен зріст у святковому українському 
вбранні: яскраво-синій оксамитовий жупан, підперезаний строкатим 
поясом, та малинові шаровари. Молоде обличчя з ріденькими ледь 
помітними вусами і трохи косуватим лівим оком, не відзначається 
красою, але в ньому відчувається впевненість і гідність – якості, які 
дають людині розум, багатство, високе і незалежне становище в 
суспільстві. Ліва рука картинно оперта на стан" [33]. 

Довгий час художник значився невідомим і лише у 1995 р. 
працівник Чернігівського художнього музею Світлана Гаврилова дове-
ла, що цей портрет намальований художником Василем Олексійо-
вичем Серебряковим (1810–1886) у Римі, де перебував митець після 
закінчення Петербурзької академії мистецтв, відряджений до Італії за 
наказом імператора для копіювання картин різних італійських 
художників минулого [34]. 

У цей же час після закінчення у 
1842 р. юридичного факультету Пе-
тербурзького університету Г. П. Гала-
ган подорожував по Італії і зблизився 
з римською групою російських пись-
менників і художників, до якої вхо-
дили М. Гоголь та О. Іванов, і допома-
гав їм матеріально. У листі до матері 
від 11 квітня 1843 р. він писав: "Я 
Вам уже багато оповідав про Сереб-
рякова, чудовий талант, але який був 
без протекції… Наші друзі повзялися 
всіляко його просувати, кошти його 
вичерпалися і, оскільки характеру в 
нього малувато, то й духом занепав. 
Кому ж, як не мені, було допомагати 
нашим друзям у їх благодійних спра-
вах. Не втрачаючи часу, я тут же 
впросив Фед. Вас. [Чижова – Г. С.], 
щоб Серебряков писав з нього портрет, 
та тільки-но він розпочав роботу, як 
Фед. Вас. змушений був припинити 
позування з причини занять. Тоді він і 
Олекс. Андр. [Іванов – Г. С.] присту-

пили до мене, щоб я замовив Серебрякову свій портрет для Вас, і 
портрет цілком чудовий. Вони обидва, і не тільки вони, а всі вважа-
ють, що робота того портрета, що у Вас, дуже погана. Що тут діяти! Я 
згодився. Щоб цей портрет був водночас і картиною, то, за спільною 
порадою, Серебряков писатиме мене у національному малоросійському 
костюмі: я зробив простий коротенький жупан і шаровари [підкрес-

Г. Галаган. Худ. В. Серебряков 
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лено автором листа – Г. С.]. Портрет по коліна, і, як запевняють, 
вдалий. Хочеться, щоб у Вас був справжній чудовий мій портрет, а 
заодно, ми, можливо, врятували талант" [35]. 

Портрет В. Серебряков малював взимку-навесні 1843 р. Лист 
Г. П.  Галагана розкриває не лише історію творення його портрета, а й 
підтверджує факт меценатської діяльності. Мистецтвознавці підтвер-
джують, що портрет намальовано в італійській манері. 

З листування Г. П. Галагана з матір’ю довідуємося, що в Італії 
він попросив декількох художників намалювати для нього картини. 
"Я замовив Рауху, – сповіщає він у листі від 14 березня 1843 р., – до-
сить великий пейзаж: пречудовий вид Неаполя з Пазіліпейської гори. 
Я сказав, щоб він писав з натури. Він взяв за це 1500 франків. 
Штернбергу я замовив дві картини: одну – "Vyd Compagnia di Poma" з 
вілли…" з великою групою італійських пінав; пейзаж невеликого 
розміру, але надзвичайно вдалий. Другу – римлянку, що йде з плода-
ми на голові... Багато картин я б ще замовив, але слід думати про 
гроші…" [36]. 

Незважаючи на застереження про гроші, Г. П. Галаган купив у 
художника І. Шаповаленка три картини на італійську тематику: 
"Неаполітанка", "Дівчина, що гріється скальдіною", "Маскарад у 
Сорренто". Саме таким чином колекція мецената була поповнена 
художніми полотнами І. Айвазовського "Буря", П. Орлова "Дівчина, 
що молиться у капелі", О. Тиранова "Ангел з маслиновою гілкою". 

Г. П. Галаган підтримував тісні зв’язки з російським художни-
ком Олександром Івановим, який у цей час малював славнозвісну 
картину "Явлення Христа народу". У нього він придбав невелике 
полотно "Ранок". 

Молодого мецената дуже притягувало італійське мистецтво ми-
нулих років. Тому він замовив німецькому художнику Йогану Рауху 
зробити декілька копій з оригіналів С. Рафаеля, Д. Доменікіно, Ма-
ратта, Рассоферато та ін. Таким же чином з’явилися твори 
М. Ск’явана "Коронування Есфіри Аретрексом" (др. пол. ХVІІІ ст.), 
К. Аллорі "Юдиф", невідомого художника ХVІІ ст. "Суд Соломона" та 
інші, виконані Й. Раухом та В. Штернбергом. 

Колекція творів зарубіжних художників формувалася у садибі 
Галаганів в осному у ХІХ ст. Члени родини, які отримували освіту за 
кордоном чи в Росії, подорожували по різних країнах Європи. Це були 
вельможні, багаті дворяни, які мали кошти, щоб потішити себе, ку-
пивши чи замовивши картину в Італії, Франції, Німеччині, Голландії чи 
іншій країні. Тому в колекції Галаганів були роботи художників різних 
шкіл і напрямків. Голландія була представлена картиною Х. Тербрюч-
чена "Концерт", натюрмортами невідомих художників ХVІІ ст., а також 
Т. К. Смітса "Натюрморт", Д. Вейлі "Натюрморт Vanitas". 

Інші картини представлені полотнами Ж. Менсоньє "Шану-
вальник, Е. Віже-Лебрен "Амур" (Франція), Й. Рауха "Неаполітанська 
затока" (Німеччина), Г. Гольпейна "Портрет М. Комаровської" (Ав-
стралія) тощо. 
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Не лише закордонні поїздки Галаганів сприяли поповненню 
галереї новими художніми полотнами, а й зв’язки з російськими мит-
цями. У 40-х рр. ХІХ ст. у садибі працював художник О. Я. Волосков, 
який сприяв появі в колекції чотирьох пейзажних творів: "Готичний 
міст у Сокиринському парку" (1845), "Сокиринський парк. Альтанка" 
(1848), "Церква у Сокиринцях" (1848) та "Садиба Г. П. Галагана у 
Лебединцях" (1857). М’який ліризм, яскравий колорит, уміння 
передати красу природи – свідчення високої майстерності художника-
романтика 40–50-х рр. ХІХ ст. Молодого художника О. Волоскова 
запросив до Сокиринців Г. П. Галаган, який був членом Товариства 
заохочення художників (ТЗХ), "для практичних занять терміном на 
два роки" [37]. 

У Г. П. Галагана склалися 
добрі стосунки з художником 
А. Мокрицьким, який, навчаю-
чись в Академії мистецтв, при-
їжджав додому на Пирятинщину 
і на канікулах подорожував по 
найближчих околицях, викону-
ючи замовлення поміщиків. З 
Г. П. Галаганом він був знайо-
мий, бо на запрошення його бать-
ків Катерини Василівни та Павла 
Григоровича у 1835–1836 рр. він 
вчив його малюванню разом з 
сестрою Марією. 

Аполлон Мокрицький на-
писав  декілька портретів членів 
родини Галаганів та Козадаєвих, 
з родини яких була Софія 
Олександрівна, дружина Петра 
Григоровича Галагана. У листі 
до батька С. О. Галаган писала у 
1832 р. з Дігтярів: "Портрети всі 
дуже гарні, особливо Катерини. 
Брат їх розвісив у великій 
вітальні. Над диваном Катерину, 
а по боках – Олександра і 
Єлизавету Олександрівну" [38]. 

В садибі бували і працювали художники Л. Жемчужников, 
Л. Лагоріо, І. Соколов, О. Волосков та ін. Після смерті Петра Григоро-
вича Галагана та його дружини Катерини Василівни художнє зібрання 
перевезли з Дігтярів у Сокиринці, господарем  садиби якої був Павло 
Григорович Галаган. Палац налічував 60 кімнат. 

До серії картин українського живопису відносилися роботи 
А. Мокрицького "Портрет Гребінки", "Портрет Петра Григоровича у 

Готичний міст у Сокиринському парку.  
Худ. О. Волосков 
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капелюсі", "Портрет С. О. Галаган", "Портрет Г. П. Галагана" та ін. 
До них були приєднані полотна роботи І. І. Соколова "Проводи 
рекрутів", К. С. Павлова "Портрет Д. С. Горленка", Г. Васька 
"Портрет М. Г. Галаган", "Портрет І. Черкес", "Портрет дівчини". 

Колекція Галаганів (1740–1900) упорядковувалася кількома 
поколіннями родини. Тому тут представлені твори різних напрямків 
та шкіл: від портретів, виконаних художниками ХVІІІ ст., зразків 
творів українських народних картин "Бандурист біля корчми", "Се 
діло треба розжувати" та ін., а також копій картин зарубіжних 
художників, зокрема Італії, до оригінальних творів зарубіжних, 
українських та російських художників, серед яких є досить цінні. В 
художньому відділі колекції було 600 картин: твори А. Мокрицького, 
В. Штернберга, Л. Жемчужникова, І. Соколова, І. Айвазовського, 
Л. Лагоріо та інших художників, старовинні портрети І. Мазепи (два), 
І.  Скоропадського, Б.  Хмельницького (два), П.  Полуботка, І. Кони-
ського, Д. Туптала (Ростовського), П. Могили, П. Смотрицького та ін. 
Копіїстами історичних портретів були брати Землякови Федір, автор 
оригінальних портретів Григорія Івановича Галагана (1895 та 
1896 рр.) і С., який створив копії портретів Б.  Хмельницького та 
І. Мазепи [39]. Тут було також 12 народних картин ХVІІ–ХІХ ст., 
20 старовинних ікон, збірка чудових гравюр тощо, про що свідчить 
Каталог речей колишнього мистецького музею "Сокиринці", який 
зберігається у Прилуцькому музеї [40]. 

Картинна галерея Галаганів – це досить яскраве явище в 
художній культурі ХІХ ст. 

Для розписування садиби Олени Сергіївни Волконської-Кочубей, 
яка вийшла у 80-х рр. ХІХ ст. заміж за Рахманова, у селі Вейсбахівка 
(нині Білорічиця), збудованої архітектором О.-Е. Ю. Ягном у стилі 
давньоруської архітектури та українського модерну, запросили худож-
ника Василя Миколайовича Соколова (1841–1921). Він зробив чимало 
цікавих розписів, а також написав декілька художніх полотен. У 
садибі художник і похований. 

Нещодавно у Прилуцькому краєзнавчому музеї були розшукані 
художні полотна В. Соколова і передані у Чернігівський музей, серед 
них "Портрет архітектора О. Ю. Ягна". 

 
ХУДОЖНИКИ-ПЕДАГОГИ ТА ЇХ УЧНІ 

 
У зв’язку з реформами в галузі освіти на початку ХІХ ст., від-

криттям повітових училищ та класичних гімназій, у програму яких 
був введений предмет малювання, виникла потреба у підготовлених в 
галузі мистецтва вчителях. Дипломи вчителя малювання мала право 
видавати лише Академія мистецтв. У 1829 р. міністр народної освіти 
звернувся до президента Академії з проханням розробити програму 
для вчителів малювання. Високі професійні вимоги Академії до вчи-
телів змусили Міністерство народної освіти прохати Академію 
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дозволити Радам університетів проводити самостійне екзаменування 
осіб на цю посаду. В Академії мистецтв погодилися на це з умовою, 
якщо головним екзаменатором з предмета буде вчитель малювання 
університету, рівень знань якого відповідатиме тим, що приймаються 
у члени Академії. Це торкалося лише вчителів малювання повітових 
училищ. Звання вчителя малювання в гімназіях давала лише 
Академія мистецтв. 

У 20-х рр. ХІХ ст. класичні чоловічі гімназії відкривали лише 
по одній у губернських містах. На Чернігівщині в силу існуючих 
традицій таких гімназій було відкрито дві – у Новгороді-Сіверському 
(1804) та Чернігові (1805). У 1805 р. у Ніжині засновано, а у 1820 р. 
відкрито Гімназію вищих наук кн. Безбородька, яка прирівнювалась 
до статусу університетів. Протягом ХІХ ст. цей навчальний заклад 
змінював профіль підготовки спеціалістів, а в зв’язку з цим і свою 
назву, але залишався завжди вищим закладом: Гімназія вищих наук 
кн. Безбородька (1820–1832), Фізико-математичний ліцей (1832–
1840), Юридичний ліцей (1840–1875), Історико-філологічний інститут 
(1875–1920). Всі вони носили ім’я князя Безбородька, колишнього 
канцлера Росії, брат якого Ілля Андрійович Безбородько заснував у 
Ніжині Гімназію вищих наук. В подальшому всі ці навчальні заклади 
існували за кошти Безбородьків і плати за навчання. Їх попечителями 
були чоловіки із родини Безбородьків. 

Перший попечитель закладу граф 
О. Г. Безбородько разом з першим ди-
ректором Гімназії вищих наук кн. Без-
бородька професором В. Г. Кукольником 
запросили на посаду вчителя малювання 
Капітона Степановича Павлова (1792–
1852), який у 1798 р. вступив до Петер-
бурзької академії мистецтв і закінчив її 
у 1815 р. з атестатом 2 ступеня портрет-
ного живопису. У 1811 р. за свої роботи 
одержав 2 срібні медалі. Під час на-
вчання він підтримував дружні стосунки 
зі своїм товаришем К. Брюлловим. У 
1808–1815 рр. їх професорами та худож-
никами-наставниками в Академії були 
О. Єгоров, В. Шебуєв, А. Іванов, І. Мар-
тос. К. Брюллов був знайомий з про-
грамною картиною К. Павлова "Росій-
ський селянський танок", яка пода-
валася на здобуття звання художника. 
В формулярному списку К. Павлова за 

1839 р., який зберігається в ніжинському архіві, сказано: "Капитон 
Степанович сын Павлов, учитель, в лицее кн. Безбородко, роду имеет 
48 лет, вероисповедования грекороссийского. 

Автопортрет. Худ. К. Павлов 
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Обучался в С.-Петербургской императорской академии худо-
жеств с 1798 года живописному портретному искусству, а за успехи в 
оном от Академии награжден званием свободного художника с правом 
пользоваться ему с потомством его в вечные родителям преимущест-
вами, которые в высочайше данной Академии привелегии выше 
присвоены..." [41]. 

Коли у 1820 р. відкрилась Гімназія вищих наук кн. Безбородька, 
його направили в Ніжин, де він обійняв посаду вчителя малювання. 
Тут К. Павлов працював до 1839 р. Це був цікавий період в історії 
Гімназії. В цей час навчалися тут М. Гоголь, Н. Кукольник, Є. Гре-
бінка, А. Мокрицький, Я. де Бальмен, А. Горонович та інші майбутні 
художники та діячі культури. К. Павлов намагався прищепити їм 
любов до мистецтва, розширити їх бачення світу, навчити їх основ 
малювання. Пізніше вони використали все це в своїй практичній ді-
яльності як письменники, художники, видавці мистецької періодики. 

Обов’язки вчителя малювання К. Павлов виконував добре, про 
що свідчить його "Формулярний список", у якому вказано, що у 
1823 р. за "усердную и ревностную службу" він відзначений грошовою 
премією у сумі 500 крб, у 1825 р. – 200 крб, а в 1837 р. – 200 крб 
асигнаціями. 

Викладання малювання проводилось у Гімназії в молодших та 
середніх класах. К. Павлов розкривав перед дітьми красу образо-
творчого мистецтва, його характер та специфіку. 

Деякі матеріали, що збереглися з того часу, зокрема малюнки 
М. Гоголя, свідчать, що К. Павлов давав можливість гімназистам роз-
крити свій талант. Щоправда, інколи для цього не вистачало наочних 
посібників. У одному зі своїх звітів художник зазначав: "Лучшим уче-
никам давно следовало бы начать целые головы и фигуры, но, за 
неимением сих оригиналов, продолжают рисовать ландшафты". 

К. Павлов умів прищепити своїм учням любов до малювання, 
залучити їх до творчого процесу. Десять листів М. Гоголя до своїх 
рідних свідчать, що інтерес у майбутнього письменника до малювання 
був постійним завдяки К. Павлову. В кінці 1823 р. М. Гоголь писав 
рідним: "Я трудился долго и наконец нарисовать успел 3 картины, а 
4-ю еще только начал и можно сказать, что стоит чего-нибудь. Ежели 
бы вы их повидели, то верно бы не могли поверить, что я рисовал. 
Только жаль, что они пропадут, ежели не будет рамок, ибо они все 
рисованы на грунту и долго лежать никак не могут и для того прошу 
вас покорнейше прислать как можно поскорее рамки со 
стеклами" [42]. 

У листі від 18 березня 1825 р. М. Гоголь розширив відомості про 
свої заняття живописом: "Хотел бы вам (прислать) несколько кар-
тинок, рисованных на картонах и сухими колерами, но некоторые из 
них еще не докончены, а другие боюсь что б не потерлись дорогою, 
потому что рисовка их весьма нежна" [43]. 
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Малюнків М. Гоголя збереглося мало. Це, перш за все, ситуацій-
не креслення, архітектурні ескізи тушшю собору та церковної башти, 
дві акварелі переднього і заднього фасаду будинку Гоголів у Василівці 
в готичному стилі. 10 вересня 1826 р. Микола Васильович писав 
матері про останні: "Я отыскал план и фасад нового дома, который я 
еще рисовал при папиньке. Посылаю вам их, они сниманы без 
масштаба, без исправности, но ими можно пользоваться, когда нет 
другого, и особенно касательно наружных украшений. Один фасад 
представляет передний вид дома, другой задний" [44]. 

Згадуючи своє дитинство, М. Гоголь у статті про Пушкіна писав: 
"Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда 
чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много зани-
мал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось 
сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были 
окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал 
головой и сказал: "Хороший живописец выбирает дерево рослое, хоро-
шее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не 
сухое". В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я 
из него извлек мудрость: знать, "что нравится и что не нравится 
толпе" [45]. 

Цей малюнок, зроблений олівцем, зберігся і відомий під назвою 
"Сільський пейзаж". В гімназії М. Гоголь малював також декорації до 
спектаклів, які ставились на сцені театру. І тут не обійшлося без 
порад учителя малювання К. Павлова. Як зазначає мистецтвознавець 
Сергій Раєвський, спираючись на спогади онуки К. Павлова Н. Агар-
кової, художник часто запрошував М. Гоголя до себе додому або у 
"малинник", де примушував його малювати з натури [46]. Про це 
також згадують дочки К. Павлова, які мешкали в Ніжині [47]. 

Інтерес М. Гоголя до живопису знайшов своє відображення і в 
створених ним образах художників у повістях "Невский проспект", 
"Портрет", а також у публіцистичних статтях про мистецтво. 

Автор "Вечорів..." бував на виставках-продажах картин у "То-
варистві заохочення художників", помітив тут картину К. Павлова 
"Розтирач фарб" і потім про неї згадав у другій редакції повісті 
"Портрет". Це єдиний опис картини, яку не вдалося розшукати. 

У Ніжині, крім посади вчителя малювання, К. Павлов обіймав 
ще посаду наглядача, з якої звільнився у січні 1825 р. "Кроме 
должности занимаюсь живописью с натуры, из коих лучшие работы 
посылаю в Академию художеств, и воспитанием семерых детей моих", 
писав художник у 1838 р. 

У ніжинський період К. Павлов виконав чимало живописних 
робіт. Серед них "Автопортрет" (30-ті рр.), портрети Б. Лизогуб 
(1835), Д. С. Горленка (1835), картини "Чабан" (30–40 рр.), "Тесляр" 
(1834) (або "Бондар" 1838) та ін. Серед експонатів музею в інституті в 
1928 р. була також його ікона Божої Матері в чорній рамці, виконана 
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олівцем. В актовому залі висіли портрети засновників Гімназії, 
намальовані художником у 1838 р. 

Часто К. Павлов звертався до зображення дітей. І це не випад-
ково. Педагогічна робота, яку вів художник все своє життя, давалася 
взнаки. На картинах "Хлопчик з голубком", "Діти читають абетку", 
"Голівка хлопчика", "Діти будують картковий дім" (1837), "Діти", 
"Портрет дочки художника" (1843) відчувається особлива теплота, 
батьківська увага. Засобами світлотіні художник майстерно моделю-
вав об’єкт зображення, передавав характер поведінки дітей, які 
немовби на хвилиночку відволіклись від своїх улюблених занять. 

К. Павлов одним 
із перших в українсько-
му живопису звернувся 
до жанру автопортрета. 
Художник намалював 
його у Ніжині на поч. 
30-х рр. Це була вже 
людина з досвідом, як 
життєвим, так і твор-
чим. "М’який потік 
світла вияскравлює гар-
ної форми чоло, праву 
щоку з мімічною склад-
кою біля носа, помірно 
розвинені уста і злегка 
кирпатий ніс. Із-за ске-
лець окулярів уважно й 
допитливо дивляться, 
мовби стежачи за ки-
мось, трохи стомлені очі. Це обличчя слабохарактерної, доброзич-
ливої, неговіркої людини років сорока" [48]. 

Портретні роботи "Давид Горленко" (1835) та "Богдана Лизогуб" 
(1835) теж засвідчили уміння К. Павлова використовувати світло для 
передачі психологічного стану людини. На його портретах світло 
падає згори і трохи ліворуч від голови моделі. Це давало можливість 
виразно показати чоло, очі, нижню частину обличчя. 

Через "нюансування світла тактикою "малих тіней" на щоках, 
біля рота, під очима розкриває Павлов і вдачу Давида Горленка 
(1835). До виразу втоми, зафіксованої за допомогою ледь намічених 
рисочок біля вуст, тут ще додається допитливість розуму, інтелі-
гентність, приховані в погляді очей, в рисункові овалу обличчя. В 
портреті Богдани Лизогуб (1835) виведено образ жінки простої вдачі, 
але сильної волі, здатної відстояти свої життєві принципи. Освітлення 
тут анфасне. Воно дозволило художникові підкреслити популярну в 
народі бездоганну лінію брів так званим "шнурочком", гарні карі очі. 
Малюючи чепчик і наплічну батистову накидку Богдани, Павлов 

Сім’я. Худ. К. Павлов 
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домігся півтонових переходів у передачі тонкої білої тканини, 
гаптованої українською вишивкою "білим по білому" [49]. До речі, 
саме ця вишивка була дуже поширена в Ніжині. 

Використання світлотіні, холодних кольорів дало можливість 
правдиво передати і характер дочки художника Є. Ярової, матері 
відомого українського живописця кінця XIX – поч. XX ст. М. Ярового 
(1864–1940). 

Як художник К. Павлов утверджував реалістичні принципи. 
Його картини мали просту композицію. На більшості з них зображені 
типові представники простого народу. Художник не прикрашав їх, а 
подавав такими, якими бачив у повсякденній трудовій діяльності. Він 
намагався за допомогою окремих портретних деталей, а також одягу 
індивідуалізувати їх. 

У жанрових портретах К. Павлов проявив себе і як глибокий 
психолог. На перший погляд, у них не було нічого такого, що зму-
шувало б глядача привернути до себе особливу увагу. Одяг завжди 
простий, кольори мали монохромічний характер. Але за цією 
простотою чітко проявлявся психологічний стан людини. 

Так, на картині "Тесляр" (1834) 
(ця картина в деяких книгах названа 
"Бондар" (1838), мабуть, це один і той 
же варіант картини), написаної, очевид-
но, з натури, відтворено типовий образ 
трудівника, який точив сокиру, щоб 
продовжити роботу. Тесляр, притисну-
вши коліном топорище до лави, трохи 
нахилившись, підняв голову і спряму-
вав свій погляд на того, хто на нього 
дивиться. Трохи згорблена міцна спина 
висвітлена. І від цього світла виразні-
шими стають вольове обличчя з напів-
відкритим шапкою лобом, великим 
м’ясистим носом, карими очима, що 
дивляться з-під широких брів, а також 
жилаві руки. Тут відсутні будь-які риси 
ідеалізації. Те саме ми відчуваємо, роз-
глядаючи картину "Чабан" (30– 
40-ві рр.). 

За творчою манерою ці твори 
близькі до жанрових портретів О. Г. Венеціанова та В. А. Тропініна. 
Але, як зазначають деякі дослідники, К. Павлов у відтворенні образу 
трудівника пішов трохи далі. 

Деякі твори К. Павлов надсилав із Ніжина в Петербург до Ака-
демії мистецтв. Так, у 1834 р. художник написав ректору В. Шебуєву 
листа, в якому скаржився на свої скрутні обставини і сповіщав, що 
протягом чотирнадцяти років він не мав можливості як слід займа-

Тесляр. Худ. К. Павлов 
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тися творчістю. При цьому надіслав три свої картини "Хлопчик з 
голубком", "Голівка хлопчика", "Розтирач фарб", які були рекомендо-
вані Радою Академії для продажу на 2-й публічній лотереї Товариства 
заохочення художників. Якщо перші дві картини дісталися членам 
ТЗХ A. B. Кочубею і В. В. Левашову, то про третю, оцінену в 150 
карбованців, відомостей нема, хоч про неї і говорить М. Гоголь в 
повісті "Портрет", навіть описує її. Господар квартири, де мешкав 
Чертков, говорить: "Ні, батечку, за картини спасибі. Коли б ще були 
картини благородного змісту, щоб можна було на стіну повісити, хоч 
би генерал який при зірці або князя Кутузова портрет, а то он мужи-
ка намалював, мужика в сорочці, служку, що розтирає фарби. Що з 
нього, свині, портрет малювати, я йому по шиї надаю: він у мене всі 
цвяхи з засувок повитягав, поганець". І далі М. Гоголь уточнює: 
"... почулися, нарешті, позаду нього кроки хлопця в синій сорочці, 
його поплічника, натурника, розтиральника фарб і замітальника 
підлог. Хлопець звався Микитою..." 

Крім цих картин, К. Павлов посилав до Петербурга й інші, 
зокрема портретну роботу "Тесля" (нині вона знаходиться в Держав-
ному російському музеї в Петербурзі). 

Після закриття Гімназії вищих наук кн. Безбородька К. Павлов 
продовжував працювати вчителем малювання у Фізико-математич-
ному ліцеї. Про особливості роботи і життя художника свідчить його 
рапорт 1838 р. на ім’я директора: "Рисование в трех курсах два раза в 
неделю по два часа по правилам Академии художеств, с слабыми уче-
никами повторял части головы человеческой, а с лучшими части тела 
человеческого, цветы и ландшафт карандашом, тушью и красками" 
[50]. 

У 1835–1840 рр. К. Павлов декілька разів бував у Петербурзі, 
зустрічався з К. Брюлловим і А. Мокрицьким, познайомився з 
Т. Шевченком. Як свідчить онука К. Павлова Н. Агаркова, художник 
брав участь у викупі поета з неволі [51].  Зустрічались вони і пізніше. 
Т. Шевченко згадав К. Павлова у своїй повісті "Близнецы". Герой тво-
ру Саватій Сокирина, намалювавши свою картину "Пожежа в казах-
ському степу", зазначав: "Я всю ночь просидел под своей джеломей-
кою и, любуясь огненною картиною, вспоминал нашего почтенного 
художника Павлова. Он часто мне говаривал: "Учися, учися рисовать, 
эта наука никакой науке не помешает". И правда, как бы теперь было 
кстати это прекрасное искусство" [52]. 

У 1839 р. К. Павлов переїхав працювати до Київського універ-
ситету, де викладав малювання до 1846 р., і звільнився через хворобу 
28 листопада. Після нього місце вчителя малювання мав зайняти 
Т. Шевченко. 

Як свідчить у своїх спогадах Н. Агаркова, К. Павлов "після того 
як пішов у відставку, поїхав до Ніжина, де жив ще близько десяти 
років". Дослідник С. Раєвський щодо цього пише: "Це підтверджу-
ється також іншими джерелами. В неопублікованих мемуарах батька 
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художника М. Ярового, що належать тепер письменникові С. Скля-
ренку, є місце, що збігається з даними Н. Агаркової. У записі від 
29 січня 1883 р. читаємо: "У місті Ніжині чекала на мене давно 
обрана мною подруга (дочка професора Капітона Степановича Пав-
лова, тоді вже покійного)". 

М. Яровий, який одружився 1858 р. з дочкою К. Павлова – 
Катериною Капітонівною, – точно не вказує дати смерті художника, 
але його фразу – "тоді вже покійного" можна розуміти, що К. С. Пав-
лов помер незадовго до 1858 р. [53]. Зі слів дочок К. Павлова Дар’ї та 
Марії, які жили в будинку, збудованому художником у Ніжині 
неподалік від Гімназії у перші роки роботи, він помер 2 лютого 
1852 р. [54]. 

К. Павлов започаткував у Ніжині систематичне навчання дітей 
живопису, яке стало постійним. У січні 1998 р. деякі картини 
К. Павлова знову побували у Ніжині на виставці, організованій ху-
дожнім відділом краєзнавчого музею з фондів Національного худож-
нього музею України. Ніжинці побачили "Автопортрет" (30-ті рр.), 
"Діти художника" (30-ті рр.), "Святий Йосип", "Зречення св. Петра" 
(1830-ті рр.), "Портрет Б. Лизогуб" (1835), "Портрет Сребдольської", 
"Портрет невідомої" (1836), "Портрет Петра І" (1842). Більшість 
картин намальовано у Ніжині. 

Під час праці у Ні-
жині Капітон Павлов за-
клав деяким своїм учням 
такі основи малювання, 
що вони продовжили їх 
удосконалювати в Акаде-
мії мистецтв у С.-Петер-
бурзі і стали профе-
сійними художниками. До 
цієї категорії учнів К. Пав-
лова належать А. М. Мок-
рицький, А. Горонович, 
Я. де Бальмен. 

Після Капітона Пав-
лова учителем малювання 
у відкритій чоловічій кла-
сичній гімназії при Юри-
дичному ліцеї у 1840–
1846 рр. працював Ісидор 

Миколайович Савицький, а в 1851–1875 рр. – Фома Васильович 
Соломович. У значної частини вчителів малювання творча їх доля як 
художників не завжди проявлялась у створених ними художніх 
полотнах і була відома широкій аудиторії. Переважна їх більшість 
залишались відомими лише на місцевому рівні як копіювальники, 
іконописці, портретисти, пейзажисти. 

Діти будують картковий дім. Худ. К. Павлов 
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Вчителем малювання у повітовому училищі Ніжина був відомий 
український художник Іван Максимович Сошенко (1807–1876), який 
з 1839 до 1846 р. жив і працював у Ніжині. 

Життєва доля художника була досить складною. Набувши 
деяких навичок у маляра в Богуславі, І. Сошенко вирушив до Петер-
бурга, побував у Ермітажі, заробляв на шматок хліба і займався 
малюванням. У 1834 р. він вступив до Петербурзької академії мис-
тецтв. Через рік зустрівся з Т.  Г. Шевченком, познайомив його з 
Є. Гребінкою, А. Мокрицьким, К. Брюлловим та іншими діячами 
культури і сприяв викупу поета з неволі. 

Закінчивши у 1838 р. Акаде-
мію та одержавши атестат і звання 
вільного некласного художника за 
"Портрет олійними фарбами з на-
тури", І. Сошенко деякий час 
мешкав у Петербурзі. Але здоров'я 
було підірване постійним нестатка-
ми, він захворів на легені, почали 
слабнути очі, і художник вирішив 
залишити столицю і переїхати в 
Україну. Йому запропонували міс-
це вчителя чистописання і малю-
вання у Ніжинському повітовому 
училищі з місячною оплатою в 
чотири карбованці. Він погодився. 

У своїх спогадах І. Сошенко 
писав: "... від непосильної роботи я 
захворів очима і легенями. Лікарі 
радили мені поїхати в мій рідний 
клімат, і я, не досягши мети, зму-
шений був залишити Петербург, 
щоб не піти вслід за Безлюдним 
[художник з України, з яким 
І. Сошенко жив на одній квартирі і який перед цим помер – Г. С.], і 
поселився в болотистий Ніжин учителем повітового училища на 
4 карбованці сріблом щомісяця. Довідавшись про мій від’їзд, Тарас 
[Шевченко – Г. С.] зайшов до мене попрощатись... по-братськи 
допоміг мені в скрутному становищі, і ми попрощалися з ним, як 
добрі приятелі і земляки... 

У 1846 р. я бачився з ним у Ніжині і докоряв йому вже не за те, 
що він займається поезією за рахунок живопису, а за те, що друкує 
такі погані вірші, як "Тризна..." [55]. 

У І. Сошенка склалися хороші стосунки в Ніжині як з колегами 
по повітовому училищу, так і по юридичному ліцею. Особливо гар-
ними вони були з професором французької словесності та мови 
Яковом Яковичем Лельєвром і членами його родини та директором 

Автопортрет. Худ. І. Сошенко 
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ліцею Християном Адольфовичем Екебладом, з яким познайомився у 
1835 р. Дослідник творчості художника М. К. Чалий, який з 1870 до 
1875 рр. працював директором Ніжинського юридичного ліцею, а в 
1844–1852 рр. разом з І. М. Сошенком – в Немирівській гімназії, у 
своїй книзі "Иван Максимович Сошенко" (1876), екземпляр якої з 
дарчим написом автора знаходиться в бібліотеці Ніжинського універ-
ситету, писав: "Про ніжинське товариство у небіжчика [І. М. Сошенка – 
Г. С.] залишились найприємніші спогади. Хоча він займав досить 
скромне положення учителя чистописання і малювання в повітовому 
училищі, Іван Максимович користувався постійною любов'ю і повагою 
співробітників по училищу, а також по гімназії і ліцею" [56]. 

Крім викладацької роботи, І. Сошенко продовжував займатися 
малярською творчістю. Архімандрит одного з храмів після приїзду 
художника в Ніжин замовив йому намалювати ікону св. апостола 
Петра, якого ангел виводив з темниці. Навички у І. Сошенка в жанрі 
іконопису вже були. Перебуваючи в Петербурзі, він у квітні 1838 р. 
намалював чотирьох євангелістів на замовлення відомого маляра-
іконописця Макара Самсоновича Пешехонова. А тому з охотою взявся 
за нову роботу для ніжинського храму, "приклав усе своє старання. 
Картина вийшла досить гарна, з ефектним освітленням від сіяння 
ангела". Проте архімандриту вона не сподобалась, і він віддав її 
переробляти на свій смак місцевому "туземному пачкуну Хомі". 

Подібна історія була і з замовленням якогось ієрея, який попро-
сив намалювати образ "Спасителя, що благословляв дітей". І. Сошен-
ко намалював "білу ризу Христу", яку ієрей запропонував тому ж 
таки Хомі перефарбувати в червону. "Така негідна профанація 
мистецтва, – стверджував М. К. Чалий, – вразила самолюбство худож-
ника і змусила його відмовитися від будь-яких замовлень. 

Втративши надію па заробіток, як додаток до своєї жалюгідної 
платні, він "став малювати для власного задоволення, з натури жид-
ків, сторожів, жебраків" і проводив вільний час у сімействі лектора 
французької мови Лельєвра, який за уроки малювання своїм дочкам 
надав у себе квартиру і стіл" [57]. Це майже і всі відомості, які 
дійшли до нас про художню творчість І. Сошенка у Ніжині. 

На жаль, вологий клімат оточеного болотами низинного Ніжина 
не сприяв покращенню здоров’я І. Сошенка, і він у 1846 р. переїхав 
до Немирова, а в 1856 р. – до Києва, де працював у гімназії. У 1859 р. 
Т. Шевченко відвідав І. Сошенка у Києві (по вул. Велика Жито-
мирська, 36). У 50-х рр. І. Сошенко проявив себе як майстер 
жанрових творів, пейзажу, портрета. Високу оцінку одержали його 
картини "Водоспад", "Хлопці-рибалки" (1857), акварель "Банду-
ристи", "Продаж сіна на Дніпрі" (1857), "Портрет бабусі М. Чалого", 
"Жіночий портрет" та ін. Хороше враження справляє ескіз історичної 
картини "Козачий табір у 1648 р.". 
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І. Сошенко писав також ікони, 
оновивши їх засоби художньої ви-
разності прийомами академічного 
письма. У цей час він вніс, як 
зазначає дослідник Д. В. Степовик, 
"елементи народного типажу", поси-
лив в іконі портретно-психологічні 
моменти, надав атрибутам матері-
альної досяжності й природного ви-
гляду". Він був прихильником "при-
стосування канонічної іконографії до 
українського етнотипу і викорис-
тання в іконах засобів академічного 
олійного живопису". 

Художник проявив себе тала-
новитим портретистом, про що свід-
чать його роботи "Портрет бабусі 
М. Чалого" (50-ті рр.) та невідомої 
жінки. У кожному з них І. Сошенко 
намагався розкрити характер. На 
картині "Портрет бабусі М. Чалого" 
висвітлені обличчя і ліва рука, 
великий палець якої засунутий за 
борт верхнього одягу. Очіпок і весь 
одяг подані в темних тонах. Світло 

Портрет бабусі М. Чалого. 
Худ. І. Сошенко 

 

Продаж сіна на Дніпрі. Худ. І. Сошенко 
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падає з лівого боку і висвічує частину чола, прорізаного заглибинами, 
в еліпсі запалі очі, які пронизують глядача з-під опущених брів, і 
м’які щоки та великий ніс. Помітні трохи стиснуті губи і сильне 
підборіддя. Всі ці деталі портрета передають добрий, лагідний 
характер жінки, яка може постояти за себе. Але найголовніше – це 
очі, відкриті і глибокі. Від них не можна відірватись. Рука, яка 
висунута на передній план, підкреслює, що ця людина любить працю.  

На жаль, творчість І. Сошенка ніжинського періоду найменше 
вивчена. 

У 1846 р. попечитель Київського навчального округу призначив 
Дмитра Івановича Безперчого (1825–1913) вчителем малювання і 
чистописання Ніжинської гімназії. Він був з кріпаків графа Д. Шере-
метьєва. Його батько, Іван Андрійович, вихованець місцевої школи 
іконопису, кріпосний художник, який у 1841 р. разом з членами сім’ї 
одержав вільну, був слухачем Академії мистецтв і в 1849 р. за 
картину "Портрет малоросійського селянина в народному костюмі" 
("Портрет молодої людини") отримав звання некласного художника. 

У січні 1843 р. Дмитро Без-
перчий вступив вільним слухачем 
до Петербурзької академії мистецтв 
по класу оригінальних фігур ви-
кладача І. І. Вістеліуса, таланови-
того художника. Саме останній дав 
йому зрозуміти, що найголовнішим 
для живописця, графіка, скульпто-
ра чи архітектора є бачення відтво-
рення малюнка і від оволодіння 
його культурою буде залежати по-
дальша доля митця. Тому цьому 
предмету в Академії приділялась 
особлива увага. 

Завдяки старанності Д. Без-
перчого і вимогливості І. І. Вістелі-
уса молодий художник швидко ово-
лодів знаннями і переходив до 
відповідного класу. У 1845 р. 
Д. Безперчий навчався одночасно в 
натурному класі з майбутнім відо-
мим художником П. Федотовим. 

Постійні нестатки і злидні давали про себе знати. 
6 вересня 1846 р. Д. Безперчий звернувся до ради Академії з 

проханням: "Подаючи при цьому роботи, виконані мною з натури, два 
портрети й малюнки прошу уклінно раду імператорської Академії 
мистецтв удостоїти мене по оних звання художника" [58]. Прохання 
було задоволене. 

Автопортрет. Худ. Д. Безперчий 
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У цей час у Ніжинській гімназії з’явилась вакансія вчителя 
малювання. І Д. Безперчий разом зі своїм товаришем по Академії 
Василем Треніним приїхали у Ніжин. У грудні 1846 р. вони стали до 
роботи. Василь Олексійович Тренін (1828–1883) був призначений 
викладачем малювання у повітовому училищі. 

У 1846 р. Д. Безперчий написав "Автопортрет", який зберігся і 
дає нам можливість уявити художника, якому йшов 21 рік. Перед 
нами молодий, симпатичний, надто серйозний як на свій вік і 
зосереджений юнак з великими очима і гарно зачесаним хвилястим 
волоссям з проділом з правого боку голови. "Вольова зморшка біля 
рота говорить про мужність, внутрішню силу, твердість характеру, які 
допомогли художникові подолати тяжкі випробування й нестатки". 
Деталі портрета, особливо одяг, засвідчують, що молодий художник 
належить до демократичних кіл. 

У Ніжині Д. Безперчий багато уваги приділяв педагогічній 
роботі, відносився до неї творчо. У місцевому архіві збереглись 
зауваження до програми з курсу малювання, який проводився за 
методом А. П. Сапожникова, висловлені на засіданні ради ліцею в 
квітні 1848 р. На думку Д. Безперчого, учні повинні займатися не 
тільки малюванням геометричних тіл, до чого зводилась система 
А. П. Сапожникова, а й предметів побуту, натюрмортів тощо [59]. 

Д. Безперчий турбувався про забезпечення навчального процесу 
різними посібниками. 5 лютого 1849 р. на ярмарку в Ніжині в 
іноземця Андре Фіетта він купив естампи на 30 карбованців сріблом 
[60]. Художник зробив їх реєстр, але він не розшуканий, а тому 
важко визначити цінність цих робіт. 

Поряд з викладанням малювання в Гімназії Д. Безперчий зай-
мався і художньою творчістю. Він приїхав у Ніжин у рік перебування 
в місті Т. Шевченка. Відголосок цього факту знайшов відображення і 
в творчості Д. Безперчого, який у 1848 р. задумав створити серію 
малюнків до поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". Але здійснити задум 
художнику не вдалося. У Харківському музеї образотворчого мис-
тецтва збереглися лише окремі начерки Д. Безперчого до поеми. На 
одному з аркушів – головний герой твору Гонта, який поринув у 
тяжкі роздуми, на іншому – жінка, що плаче. Дослідники вважають, 
що остання близька до образу титаревої дочки, яка побивається за 
Яремою. Привернули увагу художника також Титар, Оксана та інші 
образи Шевченкової поеми. 

В Ніжині Дмитро Безперчий задумав цикл акварелей "Сцени із 
східного життя", над якими він працював у 50-х рр. І тут ми 
відчуваємо сильний вплив на творчу манеру художника його вчителя 
К. Брюллова, якого він любив і наслідував. 

Акварель "Женці в полі" теж намальована в Ніжині. На жаль, 
не всі твори художника датовані, а тому важко нині визначити ті, які 
були створені саме в ніжинський період. 
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Після п’ятирічного строку роботи в Ніжині Д. Безперчий у 
1850 р. подав прохання перевести його у Харків. У звіті про стан 
Ніжинського ліцею кн. Безбородька та гімназії за 1849–1850 навча-
льний рік сказано: "Учитель малювання в гімназії Дмитро Безперчий 
переведений за власним його бажанням на таку ж посаду в 
II Харківську гімназію; на його місце призначений колишній учитель 
малювання в Ніжинському повітовому  училищі Василь Тренін". 

У Харкові Д. Безперчий працював до кінця свого життя, виховав 
чимало талановитих діячів мистецтва. Його учнями були художники 
С. Васильківський, П. Левченко, М. Ткаченко, скульптор В. Беклемі-
шев, відомий історик мистецтва і етнограф М. Сунцов, композитор 
П. Сокальський, вчений М. Ковалевський та ін. 

Спадщина художника не дуже велика. Серед робіт слід назвати 
також картини "Бандурист" (Київ, музей), "Сватання на Гончарівці", 
"З поля" (1859–60, Харків. муз.), "Вулиця українського села", "Мило-
стиня" та ін. 

Д. Безперчий був цікавим 
пейзажистом ("Засулля", "Пей-
заж з пастушком", "Сільський 
пейзаж"). У нього є чимало пей-
зажних робіт, які відображають 
різні куточки України, Росії, 
Криму і відзначаються просто-
тою, спостережливістю худож-
ника. У 50-х рр. він намалював 
серію натюрмортів, здебільшого 
квіти ("Букет польових і садових 
квітів", "Квіти" та ін.). 

Виступав Д. Безперчий і як 
ілюстратор творів О. Пушкіна 
("Брати-розбійники"), М. Лермон-
това ("Демон"), М. Гоголя ("Мер-
тві душі"). 

4 вересня 1845 р. один із 
засновників і попечитель Ніжин-
ської вищої школи граф Олек-
сандр Григорович Кушельов-
Безбородько на честь її 25-річчя 
подарував навчальному закладу 
колекцію картин для картинної 
галереї, в якій представлені 

художні твори XIV–XIX ст. Її історія мало висвітлена, крім статті 
І. Турцевича "Заметки о картинной галерее института князя Безбо-
родко в Нежине", надрукованої у 1895 р., і невеличких повідомлень у 
буклеті Г. П. Васильківського "Ніжинський педагогічний інститут", в 
книзі Г. В. Самойленка "Ніжинська вища школа". Про це унікальне 

Бандурист. Худ. Д. Безперчий 
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зібрання картин майже нічого не написано. Більш детально колекція 
описана в статті С. Г. Самойленка "Великое достояние художествен-
ной культуры". 

У листі міністру народної освіти П. О. Ширинському-Шихматову 
від 19 серпня 1845 р. О. Г. Кушельов-Безбородько писав: "Я дарую 
ліцею картинну галерею, яку я придбав у різних містах Італії і Євро-
пи і яка складається із 10 картин італійської школи до ХVІ ст., 
флорентійської – 9 картин, римської – 12, ломбардської – 13, венеці-
анської – 12, неаполітанської – 5, генуезької – 16, іспанської – 5, 
французької – 20, німецької – 20, фламандської – 46, новоро-
сійської – 7. Всього 175 картин у позолочених рамах, з умовою, щоб 
картини ці були розміщені у вільних залах приміщення ліцею і 
служили розвиткові хорошого смаку і залишалися завжди власністю 
цього навчального закладу" [61]. 

 

 
 

Один із сучасних залів картинної галереї 
Ніжинського університету 

 
 
Проте картини були розміщені не у вільних приміщеннях, як це 

заповідав граф, що сприяло б створенню картинної галереї, а в різних 
місцях, і значна їх частина була розташована в навчальних класах, 
інша – у бібліотеці, актовому залі, в кімнаті попечителя та інших 
аудиторіях. 

Частину картин, що мали релігійний зміст, передали до 
ліцейської Свято-Олександрівської церкви. Як свідчать архівні записи 
від 14 лютого 1873 р., використовувалися як ікони 23 картини: 
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1) Богородиця, Спаситель та Іоанн – візантійська школа; 
2) Богородиця, Спаситель та Іоанн – копія з Рафаеля; 
3) Благовіщення Божої матері – Цезаря Арпіно; 
4) Богородиця (на тканині) – копія з Сассо-Феррато;  
5) Іродіада, або Усікновіння глави  Предтечі – школа Гверчино; 
6) Муки Спасителя – Аннібала Караччі; 
7) Еліазар і Рахіль – манера Албано; 
8) Несіння хреста Спасителем – Ланфранко; 
9) Спаситель на хресті –  школа Тинторетто; 
10) Поклоніння пастирів – Карпіоні; 
11) Поклоніння волхвів – Рафаело Боталла;  
12) Поклоніння пастирів  – Рафаело Боталла; 
13) Богородиця і Спаситель – Лука Канджажіо; 
14) Благовіщення – Цезаря Арпіно; 
15) Створення світу – Брегеля (батька). 
Всі ці картини раніше знаходились у фізичному кабінеті. В 

подальшому списку значаться ікони, які і раніше були у церкві: 
16) Спаситель і Богоматір – школа візантійська, до ХІІ ст.; 
17) Богородиця зі Спасителем і єпископом – Койнеля; 
18) Святий, що роздає милостиню – Бартолоса, школи 
Стенської 1300 р.; 
19) Немовля Ісус в яслах – флорентійська школа до 1300 р.; 
20) Святий Себастян – школа Франко Болонського; 
21) Поклоніння волхвів – Алонза Кано; 
22) Святий Йосип, що проповідував у пустелі – Молінарі; 
23) Богоматір, Спаситель та Іоанн – манера Карла Долче. 
Граф О. Г. Кушельов-Безбородько мав велике зібрання картин, 

які знаходилися в Імператорській академії мистецтв у С.-Петербурзі, з 
якого частину і подарував Ніжинському ліцею, про що говорять 
номери і печатки з тильного боку полотен. 

Із 10 картин різних шкіл, намальованих до ХVІ ст., особливий 
інтерес становить "Пресвята Діва з малюком Ісусом" художника 
умбрійської школи П’єро Перуджино часу раннього Відродження. На 
жаль, ім’я цього художника не зазначено на картині. Серед його 
відомих учнів був Рафаель Санті, який запозичив у свого вчителя 
плавність ліній, вільну постановку фігур у просторі. Це і 
спостерігаємо на картині. 

До полотен раннього Відродження відноситься "Святий Іоанн, 
що проповідує у пустелі" (кінець останньої третини ХV ст.), 
невідомого автора школи Домініко Гірландайо, для творчості якого, а 
також його учнів характерна багатогранна проблематика ренесансного 
реалізму, зокрема монументально-епічного, героїчного та жанрово-
побутового. Художник на картині в образі Іоанна підкреслює душевну 
ясність, спокійний уважний погляд на світ. У цій картині та інших 
полотнах, створених на сюжети із життя Марії та Іоанна Хрестителя, 
відбиваються риси пошуків художників епохи раннього Відродження. 
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Особливою майстерністю визначалися полотна Антоніо Корре-
джіо (близько 1489–1534) "Померлий Спаситель" та його учня – 
"Св. Ієронім" вражають своєю величністю, просторовістю та поетич-
ною м’якістю образів, свіжістю колориту, характерних для бароко. 

Найбільш яскравим представником Високого Відродження є 
Тиціан, для раннього часу якого характерна життєвість і багатогран-
ність сприйняття життя, а в пізній час – глибокий трагізм. Прикла-
дом цього може служити картина "Магдалина, що кається" (1560). В 
галереї знаходиться копія, зроблена самим автором. Раніше ця 
картина знаходилася в Ермітажі, про що говорить печатка відомого 
музею. Цієї картини немає в каталозі 1845 р. Очевидно, вона 
надійшла у ніжинську колекцію пізніше. 

В галереї демонструються ще три картини учнів Тиціана ХVІ ст.: 
"Невірність Фоми", копія з роботи майстра, "Свята Магдалина" шко-
ли Тиціана, "Достаток", яка належить копіювальникам за манерою 
художника. 

Ніжинська галерея представлена картиною "Розп’яття", вико-
наною одним із учнів школи останнього титана епохи Відродження 
Тінторетто, у творчості якого відбився інтерес до драматичного та 
підвищеної емоційності. 

Своєрідним напрямком італійського живопису 20-х рр. ХVІ ст. є 
маньєризм, що передбачає химерність, увагу до форми, поєднання 
живої і неживої природи. Цей напрямок у мистецтві називають 
"осінню Відродження". Він продемонстрований "Портретом  кардина-
ла", роботи придворного художника герцога Медичі Анджело Брон-
зіно. До маньєризму відноситься і картина Франческо Парміджанно 
"Мадонна з трояндою і хрестом" та "Мадонна з довгою шиєю". 
Художник є талановитим послідовником Корреджіо і відноситься до 
ломбардської школи живопису. Він відходить від традиційних прийо-
мів зображення євангельських сюжетів і зображує Мадонну не як 
жінку-матір, а як світську даму. В галереї демонструється і третя 
картина Ф. Парміджанно "Галатея". 

Межа ХVІ–ХVІІ ст. пов’язана в італійському мистецтві з 
академізмом, основоположником якого були брати Карраччі (Людови-
ко, Агостіно, Аннібале), які закликали художників широко вико-
ристовувати ренесансну спадщину і поряд з цим вивчати натуру. Хто 
хоче стати хорошим художником, стверджував Агостино Карраччі, 
повинен озброїтися малюнком школи Риму, рухом і світлотінню 
венеціанців, сильною манерою Мікеланджело, строгою урівноваже-
ністю Рафаеля. У галереї представлена картина Агостіно Карраччі 
"Нарцис біля джерела", Аннібале Карраччі "Катування Спасителя". В 
дореволюційний час в ліцейській Свято-Олександрійській церкві 
знаходилась картина братів Агостіно, Аннібале і Людовико під назвою 
"Свята Магдалина". 
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В галереї були і картини послідовників Карраччі, зокрема Гвідо 
Рені, який опирався на зразки епохи Відродження. Про це свідчать 
копії картин художника "Іродіада", "Сивілла", виконані учнями 
майстра і представлені в галереї. 

Реалізм демонструється творами Караваджо. Для його живопису 
характерний демократизм, матеріалізм, емоційна напруженість, 
контрасти світла і тіні, лаконізм і простота композиції, драматичність 
ситуацій. Прикладом цього є релігійна композиція "Покладання у 
домовину" (1602–04), міфологічний сюжет  – "Вакха" (1592–1593) та 
жанрова картина "Лютняр" (1595). 

Італійські художники ХVІІ ст. Сальватор Роза, Джован Тьєполо 
та Алессандро Маньяско були популярні і в Росії. Тому О. Кушельов-
Безбородько придбав декілька із їх робіт і для своєї картинної галереї, 
які згодом опинилися у Ніжині. Сальватор Роза, художник-романтик, 
любив малювати пейзаж. Людину він розглядав як компонент 
природи. Це підтверджує його картина "Буря та вівці". 

Величність і спокійну впевненість у прекрасних людях демон-
струє Джованні Тьєполо в картині "Геркулес і Омфала", що 
знаходиться в галереї. 

Представником італійського класицизму в живопису був Батто-
ні, римський художник, який успадкував разсудливість академістів 
і утверджував принцип: трактувати сюжети, малювати портрети і 
пейзажі з такою ж досконалістю, як це робить архітектор, незалежно 
від того, що він будує – храм, палац чи віллу. Художник приділяв 
увагу не стільки змісту, скільки формі, композиції, формальним 
ознакам твору. В галереї знаходяться дві роботи учнів школи худож-
ника Баттоні "Діана на полюванні" та "Геркулес і німфи". 

Іспанія представлена картинами художника Х. Рібері "Св. Фран-
циск" і Б. Мурильйо "Бабуся, що вечеряє", а Франція – Ніколою 
Пуссеном, основоположником класицизму, полотном "Спаситель, що 
віддає ключі Св. Петру". Значне місце в картинній галереї належить 
полотнам фламандських живописців Брейгеля Старшого, Рубенса, 
Ван-Дейка, Терборха, Лоррена та інших, а також їх учнів і 
послідовників [62]. 

Російська школа представлена всього 7 картинами:  Плахова 
"Два селянина, які їдять",  О. Іванова "Вид на околиці Тифлісу", 
Байкова "Морський простір", Андреєва, представника арзамаської 
школи "Жниця з сином", а також двома картинами Кольмана "Росій-
ська станція" та "Вид на храм Катерини ІІ з саду графа Кушельова-
Безбородька в С.-Петербурзі" [63]. Ці картини, на жаль, відсутні нині 
в картинній галереї університету. 

Пізніше в картинній галереї з’явилися роботи А. Д. Ківшенка 
"Полювання на лисицю", А. О. Мещерського "Пристань на Волзі". 
Можливо, ці картини подарував Юридичному ліцею новий почесний 
попечитель навчального закладу Григорій Олександрович Кушельов-



 
Малярство на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 143 

Безбородько, який у 1855 р. передав до бібліотеки закуплені ним 
рукописи М. Гоголя та замовлені портрети відомих випускників: 
М. Гоголя (робота худ. Ф. Моллера), Н. Кукольника (копія роботи 
худ. К. Брюллова) та Є. Гребінки (робота худ. А. Мокрицького), які до 
цього часу експонуються у музеї. 

Твори картинної галереї використовувалися не лише з метою 
естетичного виховання студентів, а і в практичній діяльності вчи-
телями малювання в чоловічій класичній гімназії, яка діяла при 
Юридичному та Історико-філологічному інституті кн. Безбородька.  

В цьому напрямку чимало зробив Родіон Корнійович Музиченко- 
Цибульський (1834–1912). Саме він продовжив традиції К. Павлова, 
І. Сошенка, Д. Безперчого у підготовці майбутніх художників, закла-
дав у них основи мистецької творчості. 

У 1857 р. Р. Музиченко навчався у Петербурзькій академії 
мистецтв, яку закінчив у 1862 р. зі званням художника пейзажного 
живопису. Він був учнем К. Брюллова, входив у коло української 
інтелігенції столиці. 

 Переїхавши з Петербурга до Ніжина, Р. Музиченко-Цибуль-
ський організував тут першу недільну школу живопису. Він також 
викладав малювання в Ніжинській класичній гімназії, а з 1868 р. – в 
іконописній школі Введенського  монастиря. Цей останній факт, 
мабуть, сприяв тому, що Р. Музиченко-Цибульський і сам пробував 
малювати ікони. Як свідчить священик Свято-Олександрівської 
церкви Історико-філологічного інституту А. Ф. Хойнацький, в храмі 
були три  ікони, створені Р. Музиченком-Цибульським: "Св. благовір-
ного великого князя Олександра Невського" (1866) [64], "Св. велико-
мучениці Варвари" (1877) [65] та "... изящная плащаница для 
престола, написанная... на полотне и обделанная в розовый атлас" 
[66]. На жаль, це єдині оригінальні роботи художника, про які нам 
сьогодні відомо. У 1894–1896 рр. він займався реставрацією картин із 
галереї інституту. 

Р. К. Музиченко-Цибульський багато уваги приділяв вихованню 
молоді. Близько сорока років він викладав малювання в Ніжинській 
гімназії. Серед його учнів були і такі, які мали талант. Тож не випад-
ково, що вони малювали не лише олівцем, а й фарбами. Деякі їх 
роботи посилались за кордон. Як згадує О. Знойко, "одну з картин 
учня шостого класу було відправлено на виставку картин учнів серед-
ніх шкіл у Чікаго. Ця картина являла собою багатофігурне полотно – 
урочисту промову в інститутському залі з нагоди встановлення у 
Ніжині пам’ятника Миколі Гоголю" [67]. 

З 1898 р. Петербурзька академія мистецтв також почала 
проводити виставки-конкурси учнівських робіт. Вони проходили в 
1900, 1903, 1906 рр. Як свідчать архівні документи, кожного разу 
посилали і роботи учнів Р. Музиченка-Цибульського [68]. 
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Як гарного педагога-рисувальника Р. Музиченка-Цибульського 
згадував і учень недільної школи живопису, а пізніше викладач 
інституту М. С. Кармінський.  

Майже все творче життя Р. К. Музиченка-Цибульського минуло 
в Ніжині в невеличкому будиночку, що знаходився, за переказами, 
поруч з будинком К. Павлова. Вони ніколи не зустрічались, але про 
творчість останнього Р. Музиченко-Цибульський, мабуть, знав. Жилося 
художнику важко, мав п’ятеро дітей, нестатки, підробляв, де міг [69]. 

Помер Р. К. Музиченко-Цибульський у 1912 р. На міському кла-
довищі на могилі художника зберігся пам’ятник, споруджений його 
дружиною. Це красивий чотириступінчатий обеліск. На ньому напи-
сано: "Тут покоится прах художника Родиона Корнеевича Музиченко-
Цибульского. Родился 10 ноября 1834 года – умер 22 ноября 
1912 года. Дорогому мужу от любящей жены. Спи спокойно до 
Божьего суда". 

Серед учнів художника-педагога був і Микола Семенович 
Самокиш (13(25).Х.1860–18.1.1944), пізніше відомий художник, ака-
демік, заслужений діяч мистецтв РСФСР. Він народився в Ніжині в 
сім’ї поштаря. 

Заробітна плата батька була мізерною, а тому Миколу віддали на 
деякий час до діда й баби на прожиття в Носівку. Тут він грався з 
сільськими дітьми, перебував серед природи, навчився їздити на коні. 
Микола Самокиш був дуже сприйнятливий до навколишнього світу. В 
своїх спогадах "Як я став художником" він писав: "Всі околиці 
великого містечка Носівки я вивчив до дрібниць, роблячи з товари-
шами щодня досить віддалені екскурсії і повертаючись додому іноді 
пізно ввечері, завдаючи цим прикрості бабусі і маючи нагінку від 
діда. В цих екскурсіях я знаходив якесь дивне задоволення, я несві-
домо шукав картини природи і взагалі на мене справляли чарівне 
враження краса і розкіш літнього ранку, спека півдня і захід сонця. Я 
любив осінь, мої очі милував колір кленового листя, його оранжеві, 
жовті і червоні тони. Зима справляла на мене враження своїм м’яким 
білим сніжним покровом, я у всьому цьому бачив якусь мені незро-
зумілу, але привабливу красу. Часто бабуся питала мене, чого я стою і 
дивлюсь у простір, але я їй, звичайно, пояснити цього не міг. Мені 
хотілось утримати ці образи і ці чудесні кольори в пам’яті, але про те, 
щоб зафіксувати їх на папері, я зовсім не думав, та і взагалі не 
усвідомлював у собі цієї потреби" [70]. 

Коли Миколі Самокишу виповнилося 8 років, батько віддав його 
у Ніжинську двокласну школу. Тут він вперше ознайомився з 
ілюстрованими книжками, був від них у захваті, бо вперше побачив, 
що можна намалювати зиму, літо, людину, квіти, тварин. І саме в цей 
час М. Самокиш почав малювати. Цей інтерес захопив його настільки, 
що він почав віддавати улюбленій справі весь свій вільний час. 
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Трійка. Худ. М. Самокиш 
 
 
У 1870 р. він вступив до Ніжинської класичної гімназії. В архіві 

збереглось "Свідоцтво" про його навчання тут, видане 5 жовтня 
1877 року: 

"Предъявитель сего ученик пятого класса гимназии, состоящей 
при институте кн. Безбородко Николай Самокиш, сын сортировщика, 
вероисповедания православного, поступил по экзамену в 1-й класс 
гимназии в августе месяце 1870 года и был переводим по испытаниям 
в высшие классы: из І-го во ІІ-й в 1871 году, из ІІ-го в ІІІ-й 1872, из 
III-го в ІV 1874, из IV-гo в V-й в 1876 году. Во все время пребывания в 
оной поведения был отличного. 

На последнем испытании, бывшем в 1876 году при переходе в 
V класс оказал в предметах IV-гo класса следующие успехи: в истории 
отличные, в законе божием хорошие, в русском, латинском, гречес-
ком и немецком языках, арифметике, алгебре, геометрии и географии 
удовлетворительные, почему и был удостоен перевода в пятый класс, 
вследствие же прошения, поданного отцом его, 4-го мая сего года, из 
гимназии уволен для поступления в другое учебное заведение" [71]. 

Переступивши поріг Ніжинської класичної гімназії, Микола 
Самокиш вперше в житті побачив цілу галерею картин, твори 
великих майстрів пензля. "Я просто одурів, – свідчив пізніше худож-
ник. – Ще й досі в мене свіже це враження, і я ясно бачу перед собою 
Карреджо, Рубенса, Рембрандта, Бургіньйона й ін., а також чудовий 
портрет Кукольника роботи К. Брюллова і портрет Гоголя роботи 
Моллера" [72]. 

З першого класу гімназії почались уроки малювання. Вчитель 
Р. Музиченко-Цибульський, помітивши великий потяг хлопця до 
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живопису, почав приділяти йому більше уваги. Коли М. Самокиш 
набув деякого досвіду в техніці копіювання, він показав йому прийо-
ми і засоби акварелей. Тривав процес удосконалення техніки малю-
вання. Майбутній художник збагачував свої знання з живопису, 
оволодівав культурою малюнка, захоплювався читанням журналу 
"Всемирная иллюстрация" тощо. 

І все ж малювання, як зазначав М. Самокиш, обмежувалося 
копіюванням у картинній галереї (зокрема пейзажів Калама і голівок 
Жульєна), а не малюванням з натури. Творчість великих майстрів 
захоплювала юного художника, йому хотілося малювати якомога 
більше. Для цього потрібні були фарби, яких не мав М. Самокиш. На 
допомогу йому прийшов вихователь гімназії Павло Іванович Борисов, 
який замовив їх у Москві. Більше того, після смерті матері, а також 
переходу батька в 1875 р. до Батуринської поштової контори 
П. Т. Борисов забрав Миколу до себе, допоміг хлопцю перебороти 
труднощі, платив по 10 карбованців за його навчання. М. С. Самокиш 
з великою любов’ю і теплотою говорить у своїх спогадах про свого 
вихователя "з красивим розумним лицем і добрими ласкавими 
очима". "П. І. Борисов, – згадував художник, – вставляв мої картини 
в хороші рамки, і, таким чином, протягом трьох років, які я прожив 
у нього, всі його кімнати заповнились моїми творами. Я вийшов із 
гімназії у 18 років, і, звичайно, всі мої помисли були спрямовані до 
Петербурга, до Академії мистецтв" [73]. 

Здійснити мрію про навчання в Академії допоміг М. Самокишу 
брат матері, вчитель із Луцька Яків Дмитрович Сенік, у якого після 
Ніжина він деякий час жив. У школі, де працював дядько, була 
велика бібліотека, яку передали їй після розгрому польського 
повстання 1863 р. із єзуїтського колегіуму. Тут була не тільки 
художня та наукова література, а й книги з мистецтва, альбоми 
гравюр європейських художників. Вплив всього цього на майбутнього 
художника був величезний. 

Влітку 1878 р. М. Самокиш познайомився зі студентом Петер-
бурзької академії мистецтв Рудницьким, який приїхав до батьків на 
канікули. Ця зустріч сприяла тому, що М. Самокиш зміг підготува-
тися до екзаменів і в 1879 р. вступити до Петербурзької академії 
мистецтв. Його педагогом став художник Б. П. Віллевальде, відомий 
своїми картинами на батальні сюжети. Через чотири роки М. Само-
киш успішно закінчив Академію, склавши художні і теоретичні 
предмети та одержавши всі встановлені нагороди і відзнаки, а також 
диплом про здобуття вищої художньої освіти. 

За картину "Повернення кавалергардів після блискучої атаки на 
французів під Аустерлицем" М. Самокиш був нагороджений поїздкою 
у Париж для удосконалення освіти з батального живопису. 

Після повернення з-за кордону М. Самокиш працював у Петер-
бурзі. Намалював деякі картини на замовлення військово-історичного 
музею в Тбілісі. 
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Табуни на водопої. Худ. М. Самокиш 
 
 
У 1898 р. за картину "Табуни на водопої" художник одержав 

звання академіка живопису. 
Проте М. Самокиша вабить життя в Україні, її побут та історія, і 

він разом зі своїм другом художником С. Васильківським їде на Бать-
ківщину і починає працювати над альбомом "Українська старовина", 
а потім "Альбомом українського орнаменту". 

М. Самокиш подорожує по Україні, не забуває і Ніжина. Сюди  
він приїздив і під час канікул. Художник бував там, де були коні, 
кінські заводи, бо військова та мисливська тематика цілковито 
захопила його в цей час. У 90-х рр. він намалював такі картини, як 
"Полювання на вовка" (1894), "Біловезька Пуща" та ін. 

Коли розпочалась російсько-японська війна, М. Самокиш разом 
із солдатами Ніжинського драгунського полку взяв участь у бойових 
діях. Безпосереднє спілкування з військовими сприяло створенню  
правдивих картин, які знайшли своє місце у "Щоденнику художника 
з війни 1904–1905 років". Повернувшись з фронту, М. Самокиш 
створив серію картин на цю тему. Особливо глядачів приваблювало 
своєю силою, експресією полотно "Ляоян". 

У 1910 р. М. Самокиша було обрано професором відділу 
"батального малярства" Академії мистецтв. Але здоров’я художника 
погіршувалось, і він переїхав у Крим, де і жив до кінця свого життя. 
У 20–30-х рр. він малював картини переважно на історичну тематику: 
"Бій під Жовтими Водами" (1930), "Абордаж турецької галери запо-
рожцями" (1930), "Похід запорожців на Крим" (1934), "Бій Максима 
Кривоноса з Ієремією Вишневецьким" (1934), "Перехід Червоної 
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Армії через Сиваш" (1935), "М. Щорс у бою під Черніговом" (1938) 
та ін. 

Помер М. Самокиш 18 січ-
ня 1944 р. у Сімферополі. Його 
творча, досить специфічна спад-
щина не має картин, на яких би 
зображувалась Ніжинщина. І все 
ж без тієї малярської школи, яку 
він пройшов у місті юності, без 
перших справжніх уроків Р. Му-
зиченка-Цибульського з живо-
пису могло і не бути художника 
М. Самокиша. 

У будиночку, де народився 
М. Самокиш, відкрито музей 
"Поштова станція", в якому екс-
понуються матеріали про роз-
виток пошти з періоду Київської  
Русі і до кінця ХІХ ст. Тут 
представлені також експонати 
про життя і творчість М.  Само-
киша, зокрема документи про 
його освіту, окремі речі, фото, 
спогади учнів і оригінал його 
картини "Трійка" (1901–1903). 
Художник Сергій Беседін пода-
рував копію своєї роботи "Порт-
рет М. Самокиша". У художньо-
му відділі Ніжинського краєзнав-
чого музею демонструються копії 
картин "Табуни білих рисистих 
маток на водопої", "Перехід 
Червоної Армії через Сиваш". 

У Чернігівській гімназії у 1838–1846 рр. учителем малювання 
працював Іван Андрійович Васьков (1814 – після 1889), який наро-
дився у сім’ї коропського міщанина, отримав домашню освіту, що 
була підтверджена в Кролевецькому повітовому училищі. 

Рада Київського університету Св. Володимира на основі худож-
ніх робіт і відповідно до прохання директора училищ Чернігівської 
губернії, бо не було учителів малювання, прийняла ухвалу при-
значити виконувачем обов’язків учителя малювання і чистописання у 
Глухівське повітове училище з 1 липня І. Васькова. Тут він працював 
до 1838 р. За час роботи в училищі художник продовжував удоско-
налювати свою майстерність, про що свідчить його портрет генерала 

М. Щорс у бою під Черніговом.  
Худ. М. Самокиш 
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С. І. Маєвського. Дослідниця В. В. Рубан стверджувала: "Майстром у 
той час він був не першокласним, але і не самоучкою, оскільки 
відчувається уміння володіти нехай і не артистично, арсеналом 
академічних прийомів і пластичних засобів. Пояснювальні написи 
вказують на зв’язок з традиційним портретом минулого" [74]. 

У 1834 р. Академія мистецтв прийняла рішення: "Виконувачу 
обов’язків вчителя малювання Івану Васькову надати звання вчителя 
малювання у повітових училищах". А в зв’язку з цим міністром 
народної освіти він був затверджений у чині 14 класу з правом на 
вислуги. У цьому ж році І. Васькова переводять із Глухівського 
повітового училища в Чернігівське. 

За час роботи в Чернігівському училищі Іван Васьков приділяв 
велику увагу навчанню дітей малювання, підтримував дитячі схиль-
ності до мистецтва. Про саму методику навчання І. Васькова згадував 
відомий художник М. Бурачек, який вчився у Кам’янець-Подільській 
гімназії: "Педантичний, сухий, академічної виучки, Васьков наполя-
гав, головне, на малюнку і хоча в той час навіть до глухих закутків 
Росії і доходили слухи про нові течії в мистецтві, гриміли імена 
Рєпіна, Крамського, Шишкіна, Куінджі та інших, мій учитель, 
вихований на академічній схоластиці, все таки наполягав на Рафаеля, 
антиках, розуміючи їх не як живих творців, які відтворювали живе 
життя і ідеї свого часу, а як муміфіковані зразки" [75]. 

Ці ж принципи підходу до написання художнього твору 
І. Васьков використовував і під час роботи в Чернігові, про що 
свідчать його "Портрет М. М. Політковського" (1840-ві рр.), "Жіночий 
портрет" (1847 р.), портрети І. М. Сбітнєва, інспектора Чернігівської 
гімназії, та його зображення архієпископа Подільського і Брацлав-
ського Леонтія Лебединського (1870–1874), архімандрита (1860– 
1870-ті рр.), портрет Гагаріної-Рузи (1870–1880-ті рр.). В цих 
портретах помітна майстерність художника, намагання передати 
правдиві моменти, пов’язані з життям об’єкта зображення. 

Невелика спадщина І. Васькова свідчить про те, що вчитель ма-
лювання і чистописання не міг багато часу приділяти творчій роботі. 

У Васькова було декілька учнів, які тепло згадували свого вчи-
теля малювання у Кам’янець-Подільській гімназії, серед них Микола 
Бурачек, відомий український пейзажист, художник-декоратор, 
професор. 

У Новгород-Сіверській гімназії малювання викладали випуск-
ники Академії мистецтв у С.-Петербурзі: художники С. К. Кирилов, 
товариш Т. Шевченка по Товариству заохочувань художників академії 
(1837), С. О. Алєксєєв, учень І. Рєпіна, а також Антон Родіонович 
Райлян (1865–1946). Він, як і попередники, закінчив С.-Петербурзьку 
академію мистецтв, навчався в класі художника І. Ю. Рєпіна. Випуск-
ниця гімназії художниця Віра Іванівна Бура згадувала: "Улюбленим 
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моїм предметом було малювання. Викладав його художник Антон 
Родіонович Райлян. Він запам’ятався мені немолодим, середнім на 
зріст, вдумливим, серйозним, зосередженим, із злегка примруженим з 
іскринкою очима, над якими нависли густі брови. Волосся сивувате. 
Це була людина спокійної, м’якої вдачі з негучним голосом. Він 
привертав до себе, хоча і одягався напрочуд скромно, біднувато, 
зовсім не звертаючи уваги на свій зовнішній вигляд, що викликало 
осуд. Проте я розуміла його як художника, зовнішній бік для нього 
був вторинним, насамперед була творчість. Його часто можна було 
бачити у вільний час у місті й на околиці на одному з узвищ і під 
Замковою горою з етюдником і мольбертом під час малювання 
краєвидів". 

 

 
 

Вечір. Пасіка. Худ. А. Райлян 
 
 
А. Р. Райлян намалював понад 50 картин, серед них "Повер-

нення з базару", "Млин на Десні" та інші, брав участь у всеросійських 
виставках художників у Москві та С.-Петербурзі. Твір "Зустріч" висо-
ко оцінив його вчитель художник І. Рєпін. 
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ВІЛЬНІ ХУДОЖНИКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ 
 
На Чернігівщині проживало та бувало чимало різних худож-

ників, творчість яких була тісно пов’язана з Поліським краєм. Крім 
вищевказаних  майстрів пензля В. Штернберга, Ф. і С. Землякових, 
К. Юшкевича-Стаховського, В. Серебрякова, І. Шаповаленка, О. Во-
лоскова, В. Соколова, К. Павлова, І. Васькова та інших, які були 
пов’язані з садибними гніздами культури чи навчальними закладами, 
в краї розкривала свою художню творчість значна кількість про-
фесійних художників, що закінчували навчання в Академії мистецтв. 
По-різному складалася їх творча доля. Так, Апполон Миколайович 
Мокрицький (1810–1870), навчаючись у Гімназії вищих наук кн. 
Безбородька (1820–1830 рр.), 
отримав уроки майстерності у 
художника-педагога К. Павлова 
і пробував свої сили в малярстві 
уже в Ніжині, про що свідчить 
лист Є. Гребінки, який разом з 
ним вчився, до рідних від 14 
вересня 1829 р.: "Уклінно прошу 
вас прислати картину Мокриць-
кого, яку я забув дома". На 
жаль, свідчень про мистецькі 
здібності А. Мокрицького цього 
періоду, про його перші роботи 
залишилося дуже мало. 

Після закінчення Гімназії 
вищих наук кн. Безбородька 
А. Мокрицький у 1831 р. поїхав 
у Петербург шукати щастя. Ма-
ючи чин XIV класу, він деякий 
час працював у Департаменті 
Гірських і соляних справ, а 
потім у С.-Петербурзькій опікун-
ській раді. Але потяг до живо-
пису взяв гору, і він через рік 
вирішив присвятити йому своє життя. А. Мокрицький відвідував 
академічні класи академіка живопису О. Г. Венеціанова. Як 
стверджує мистецтвознавець М. Машковцев, у цей час М. Гоголь 
замовив А. Мокрицькому, своєму товаришу по Ніжинській гімназії 
вищих наук, "національну віньєтку" для "Украинских народных 
песен", які видавав М. О. Максимович. Але художник, за словами 
письменника, "пропал, как в воду" і його ніде не можна було 
розшукати. В цей час він поїхав в Україну. 

А. Мокрицький належав до збіднілої дворянської родини. Його 
батько, пирятинський поштмейстер, на жаль, не зміг допомогти сину 

Автопортрет. Худ. А. Мокрицький
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одержати спеціальну освіту. А. Мокрицький змушений був заробляти 
на це гроші самостійно. У 1833 р. він приїхав у Пирятин і розпочав 
свою подорож по Чернігівщині. Він відвідував поміщицькі садиби, 
малював портрети, пейзажі. Свої враження про зустрічі нотував у 
"Щоденнику". Деякий час працював у садибі відомого поміщика 
П. Г. Галагана, намалював його портрет, а також його дружини Софії 
Олександрівни, давав уроки малювання дітям – Марії та Григорію, 
майбутньому збирачу відомої колекції картин. 

Як свідчать записи "Щоденни-
ка", А. Мокрицький восени 1833 р. 
зустрівся в Пирятині з Є. Гребін-
кою, з яким був знайомий по 
Гімназії вищих наук кн. Безбо-
родька. Є. Гребінка у цей час жив у 
своїй садибі в Убіжищі. Він відвідав 
художника в с. Олександрівка під 
Пирятином, у свою чергу А. Мок-
рицький гостював у Є. Гребінки. Як 
вважають дослідники, знайдені 
портрети Є. Гребінки в с. Грушівка 
Полтавської області та на хуторі 
Убіжище  намальовані А. Мокриць-
ким саме у 1833 р. Він також є 
автором портрета поета 1834 р., 
який нині зберігається в Черні-
гівському художньому музеї і відо-
мий як портрет в овалі. У 1840 р. 
А. Мокрицький знову повертається 
до своєї роботи і створює новий 
варіант, який свідчить про високу 
художню майстерність автора. Цей 
портрет знаходиться в експозиції 
картинної галереї Ніжинського 
університету ім. Миколи Гоголя. 

А. Мокрицький, назбиравши трохи грошей, повернувся в 
Петербурзьку академію мистецтв, познайомився там з К. Брюлловим, 
який приїхав з Італії і привіз свою картину "Останній день Помпеї", і 
став його учнем. К. Брюллов розширив його мистецькі погляди, 
закріпив набуті знання. У 1835 р. молодий художник за портрет пані 
Пузіно одержав 2-гу срібну медаль, а в 1836 та 1838 рр. – другу і 
першу срібні медалі за картину "Св. Севастьян" та портрет академіка 
Епінгера. 

У цей час А. Мокрицький підтримував зв’язки з випускниками 
Ніжинської вищої школи Н. Кукольником, М. Гоголем, М. Проко-
повичем, Є. Гребінкою та ін., познайомився з Т. Шевченком і разом з 
І. Сошенком ввів його до натурних класів Академії мистецтв та 
Ермітажу, сприяв знайомству поета з К. Брюлловим. А. Мокрицький 

Сім’я. 
Худ. А. Мокрицький 
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брав активну участь у викупі Т. Шевченка з кріпацької неволі (1838). 
Художник підтримував зв’язки з поетом і пізніше. 

У 1839 р. А. Мокрицький закін-
чив Академію мистецтв, здобувши 2-
гу золоту медаль за картину "Рим-
лянка, що годує грудьми батька у 
в’язниці", і поїхав в Україну, бо 
необхідні були гроші. На Чернігів-
щині і Полтавщині він намалював 
портрети М. Маркевича, В. Марке-
вич, С. де Бальмена, Петра і Павла 
Галаганів, С. Галаган, С. Вишнев-
ської, П. Григорович, Є. Гребінки та 
ін. У 1840 р. він намалював "Авто-
портрет", який засвідчив високу май-
стерність художника. На жаль, не всі 
його роботи, виконані в цей час на 
рідній землі, розшукані. 

У 1841 р. А. Мокрицький по-
їхав за свій рахунок до Італії, де 
прожив 8 років, намалював там кар-
тини "Портрет невідомого", "Італійка 
кидає квіти на карнавалі" (1845), 
"Італійський пейзаж" (1847). У 
1846 р. від казни була надана допо-
мога для дворічного перебування за 
кордоном. За виконану роботу "Порт-
рет Новгородського митрополита Ни-
канора" у 1849 р. він отримав звання 
академіка. 

Повернувшись до Росії, А. Мок-
рицький прожив два роки в Петер-
бурзі, а в 1851 р. за рекомендацією 
В. І. Григоровича влаштувався профе-
сором Московського училища живопи-
су і ліплення, де працював до кінця 
свого життя. 

А. Мокрицький не поривав своїх 
зв’язків з Україною. Після закінчення 
у 1830 р. Гімназії вищих наук кн. 
Безбородька бував ще декілька разів у 
Ніжині. 

Яків Петрович де Бальмен 
(1813–1845) також був випускником 
Ніжинської гімназії вищих наук 
(1832). Прийшов він до навчального 

Портрет Н. Кукольника. 
Худ. А. Мокрицький 

Портрет дружини. 
Худ. А. Мокрицький 
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закладу в 1830 р., маючи добру домашню освіту, що дало можливість 
зарахувати його одразу до сьомого, а через місяць до восьмого класу. 
Це був період, коли Гімназія вищих наук завершувала свій етап 
розвитку, бо через вільнодумство в ній її закрили. 

Я. П. де Бальмен був тала-
новитою людиною. За короткий 
час свого життя він проявив 
себе і як письменник, і як 
художник, і як військовий. Але 
довгий час його згадували лише 
як художника-любителя, першо-
го ілюстратора рукописного 
"Кобзаря" Т. Шевченка. 

У Якова Петровича рано 
прокинувся інтерес до живо-
пису. Батьки найняли йому до-
машнього вчителя малювання, 
який сприяв розвитку творчих 
здібностей хлопця. Про зв’язок 
Я. П. де Бальмена з К. Павло-
вим у Ніжині ми можемо лише 
здогадуватися. Але й не говори-
ти про це теж не можна, бо в 
гімназії К. Павлова всі знали не 
тільки як вчителя малювання в 
молодших класах, а і як оригі-
нального художника, твори яко-
го виставлялись у Петербурзі. 

Мистецтвознавець М. Мацапура стверджує,  що у Я. де Бальмена 
було кілька альбомів з його малюнками. Один із них – часів навчання 
в Ніжинській гімназії. В цьому альбомі є декілька сцен, в яких зобра-
жено М. Гоголя. Інтерес до життя і творчості великого письменника-
земляка проявився у художника трохи пізніше. У 1838–1839 рр. Я. де 
Бальмен створив альбом малюнків під назвою "Гоголевское время", 
який був виданий в 1909 р. На одному з них зображено пирятин-
ського предводителя дворянства Катеринича. Внизу підпис: "Пятиде-
сятилетний младенец резвится". На іншому – сатиричний портрет 
дворянина Пирятинського повіту Миколи Іваненка та інших сусідів. 

В альбомі також репродуковані оригінальні малюнки художни-
ка, присвячені життю військових, їх відпочинку, участі в балах. На 
деяких він зобразив себе і своїх приятелів. Художник Лев Жемчужни-
ков у своїх спогадах писав про Я. де Бальмена: "... По отзывам всех 
знавших его он был чрезвычайно симпатичен, талантлив и красив. 
Имеющийся в Линовице его портрет доказывает его красоту" [77]. 

Автопортрет. Худ. Я. де Бальмен 
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Крім цього альбому, в му-
зеї Т. Шевченка в Києві збері-
гається ще 46  малюнків Я. де 
Бальмена. У Третьяковській га-
лереї знаходиться його олійний 
портрет "A. A. Башилов та діти 
де Бальмена". 

Любов до малювання 
Я. де Бальмен зберіг на все жи-
ття. Перебуваючи в армії, він 
продовжував малювати. На 
жаль, не все збереглося. Неві-
домо, де знаходиться альбом 
малюнків кавказького періоду. 
Я. де Бальмен залишив щоден-
ник, який він вів під час 
перебування в Криму. В його 
тексті 300 малюнків. 

Я. де Бальмен підтриму-
вав тісні зв’язки зі своїм двою-
рідним братом по матері худож-
ником Михайлом Сергійо-
вичем Башиловим (1821–
1870), автором портретів І. Кот-
ляревського (1842) та Г. Квіт-
ки-Основ’яненка (1842), картин 
"Вечір" (1850), "Найми" (1857), 
"Селянин у біді" (60-ті pp.) та 
ін. 

Разом з М. Башиловим 
Я. де Бальмен створив ілю-
страції до рукописного "Коб-
заря" Т. Шевченка. З поетом 
він познайомився у 1843 р. і 
потім декілька разів зустрі-
чався з ним на Чернігівщині. 

Я. де Бальмен та М. Ба-
шилов, перебуваючи в Одесі, 
переписали латинським шри-
фтом "Кобзар" 1840 р. ви-
дання, доповнили його забо-
роненими поемами "Гайда-
маки" та "Гамалія", поно-
вили ті місця, які були 
вилучені цензурою, і проілю-
стрували увесь текст. 

Ілюстрація до "Кобзаря" Т. Шевченка. 
Худ. М. Башилов 

 

Малюнок до поеми Т. Шевченка 
"Гамалія". Худ. Я. де Бальмен 
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Кожний з них виконав по 39 ілюстрацій, заставок, кінцівок і 

заголовних літер. Я. де Бальмен ілюстрував поеми "Гайдамаки" і 
"Гамалія", а М. Башилов – "Перебендю", "Катерину", "Тополю", "До 
Основ’яненка", "Івана Підкову", "Тарасову ніч". На першій сторінці 
M. Башилов намалював портрет Шевченка, пізніше – олією картини 
"Наймичка" (1857) та "Три покоління" (1858), навіяні творами 
поета [78]. 

 

 
 

Малюнок до поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". 
Худ. Я. де Бальмен 

 
 
30 липня 1844 р. Я. де Бальмен відіслав "Кобзар" Віктору 

Закревському з листом: "Посылаю тебе, милый Виктор, плоды наших 
трудов – моих и Михаила Башилова. Все главные творения Тараса с 
виньетками. Они писаны латинскими буквами для того, чтобы в 
случае фантазии Тараса издать это за границей, все могли бы читать – 
в особенности поляки. Это тебе не подарок, а только посылается под 
твое сохранение, про случай приезда самого Тараса, кому этот труд 
посвящен, и делать с ним он может, что ему заблагорассудится" [79]. 

В 1845 р. Т. Шевченко побував у В. Закревського і забрав цей 
збірник. У 1847 р. під час арешту поета він був конфіскований разом 
з іншими паперами. 

На жаль, самобутній талант Я. де Бальмена як художника не 
розкрився, бо 14 липня 1845 р. він загинув на Кавказі.  
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З Ніжинською вищою школою пов’язане також ім’я Андрія 
Миколайовича Гороновича (1818–1889), академіка живопису. Він, як 
і його однокласник поет О. С. Афанасьєв-Чужбинський, вступав ще в 
Гімназію вищих наук кн. Безбородька, а закінчував у 1835 р. вже 
Фізико-математичний ліцей. 

Деякий час служив у артилерії, пішов у відставку і з початку 
1840-х рр. став вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв. 
Вчився у К. Брюллова разом з Т. Шевченком. У 1844 р. одержав малу 
срібну медаль за малюнок з натури. Виконав декілька копій робіт 
К. Брюллова: "Мати, яка прокинулась від плачу дитини", "Невідома 
композиція на середньовічний сюжет", "Турчанка у вікні з букетом 
квітів та арапчик". 

У 1841 р. А. Горонович 
намалював портрет свого пер-
шого вчителя малювання в Гім-
назії вищих наук кн. Безбородь-
ка К. Павлова. Ця робота моло-
дого художника засвідчила, що 
він умів не тільки правдиво 
схоплювати зовнішні деталі, а й 
розкривати характер персона-
жа. Висвітливши обличчя і 
руки К. Павлова, художник 
зосередив увагу на деталях, які 
давали можливість передати 
психологічний стан учителя, 
відчути, що це людина спокій-
на, зосереджена, з м’яким ха-
рактером. 

У портреті Василя Тарнов-
ського присутні риси живопису 
XVIII ст., пов’язані з зображен-
ням персонажа на повний зріст. 
Але Андрій Горонович іде далі. 
Він використовує пейзаж, який 
дає можливість розширити уяв-
лення про героя твору. Молодий 
вродливий аристократ у козаць-
кому одязі постає перед гляда-
чем на фоні свого палацу, озера 
і саду в Качанівці. Художник бував у садибі В. Тарновського і 
зобразив пейзаж з натури. "Монограма "АГ" вказує на те, що перед 
нами одне з ранніх полотен Андрія Гороновича, в якому поєднано і 
композиційні принципи барокового і романтичного портрета" [80].  

Портрет В. Тарновського (мол.). 
Худ. А. Горонович
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З 1851 до 1860 р. А. Горонович жив у Оренбурзі. В цей час 
намалював картини "Відпочинок Бухарського каравану в Киргизії" 
(1855, друга срібна медаль), "Соколине полювання в Киргизькому 
степу" (сепія, Історичний музей Киргизької АН), "Тривога", "Кир-
гизька гра "Кук-барі", "Відпочинок у степу", "Доїння кобилиць", 
"Киз-Куу – національна гра" (соус, Казахська художня галерея), "Сто-
янка каравану" (сепія, Київський музей російського мистецтва), 
"Розмінний двір в Оренбурзі" (1860, олія, полотно, Київ, Музей 

російського мистецтва та Дер-
жавний російський музей в 
Петербурзі) [81]. За останню 
картину він отримав звання 
академіка. 

З 1853 р. А. Горонович 
був хронікером військової екс-
педиції в Кокандське ханство, 
брав участь в облозі фортеці 
Ак-Мечеті, намалював серію 
акварелей, серед них "Укріп-
лення Ак-Мечеті", "Урочище 
Кармекчі", "Молитва в таборі 
під Ак-Мечеттю", "Табір у сте-
пу", "Портрет султана Ілекея 
та Мухамедшаха" та ін. У ці 
роки в цих же краях на за-
сланні був Т. Шевченко. В 
його епістоляріях також зна-
ходимо згадки про А. Горо-
новича. В листі від 15 червня 
1853 р. до С. С. Гулака-Арте-
мовського Т. Шевченко писав: 
"Петровский [Василь Олексі-
йович, оренбурзький генерал-

губернатор – Г. С.] привез с собою в Оренбург некоего Гороновича, 
тоже моего товарища по Академии, и когда его спросили, не знаком 
ли он со мною, то он просто сказал, что и не видал меня никогда. И 
такие люди бывают на свете!" [82].  Згадував поет про А. Гороновича і 
в листі (січень 1854) до свого польського товариша Броніслава 
Залесського, який був засланий і разом з Т. Шевченком брав участь у 
карагауській експедиції: "Гороновичу скажи, что в Бельгии и 
прославленным художникам делать нечего... впрочем поклонися ему" 
[83]. У листі від 9 жовтня 1854 р. Т. Шевченко, відповідаючи на лист 
Б. Залесського, у якому йшла мова про А. Гороновича, пише: "Ты мне 
в первый раз говоришь о Гороновиче довольно ясно, и я рад, что ты 
его, наконец, увидел с настоящего пункта. Как живописца я его не 
знаю, а как человек он дрянь, это я знаю; но бог с ним" [84, т. 5, 

Сім’я. Худ. А. Горонович 
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c. 316]. Важко сказати сьогодні, чому саме такі стосунки склалися 
між учнями К. Брюллова. 

А. Горонович був близьким до академічної школи художником. 
Працював у різних жанрах: батальний живопис, портрет, пейзаж, 
жанрові сцени тощо. У його спадщині чудові акварелі, гуашні роботи, 
сепії, малюнки соусом, картини олією. На багатьох із них він 
зобразив типи представників різних народів Російської імперії, їх 
побут. Особливо тепло, з великою симпатією він малював киргизів та 
представників інших народів Середньої Азії. 

У 1860 р. А. Горонович 
переїхав до Києва. У цьому ж році 
він, як ми уже зазначали, одержав 
звання академіка живопису. У цей 
же час він створив акварелі "Види 
Києва". Художник є автором порт-
ретів П. Забіли та В. Тарновського 
(70-ті рр.). Останній зберігається в 
Державному музеї українського об-
разотворчого мистецтва України.  
Від портрета В. В. Тарновського  
40-х рр. він відрізняється тим, що 
виконаний в дещо іншій манері. На 
тлі блакитного неба (тільки трохи 
помітний контур обрію) стоїть бо-
ком до нас, притулившись до заліз-
ного фігурного тину, молодий кра-
сивий чоловік у чорному вбранні та 
капелюсі, через плече накинутий 
чорний плащ, один кінець якого 
знаходиться на тині. На цьому тем-
ному тлі виділяються трохи рожеве 
обличчя та кисті рук, а також біла 
вишивана сорочка. Погляд зосере-
джений. Все виписано так детально, що бачиш персонажа, немовби 
живого [85].   

Художня майстерність Тараса Григоровича Шевченка (1814–
1861) розвивалася паралельно з поетичною. Доля юного поета 
склалася так, що саме побратими з України художники І. Сошенко, 
А. Мокрицький та поет Є. Гребінка відіграли визначальну роль у по-
дальшому зв’язку Шевченка з образотворчим мистецтвом. Саме вони 
та видатні діячі мистецтва К. Брюллов, В. Жуковський, Вієльгор-
ський домоглися викупу Шевченка з кріпацької неволі та його вступу 
до Петербурзької академії мистецтв. 

 

Портрет В. Тарновського (мол.). 
Худ. А. Горонович 
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Лише через 5 років після звільнення з кріпацтва Т. Шевченко 
зміг здійснити поїздку в Україну. 13 травня 1843 р. разом з Є. Гребін-
кою, з яким особливо здружився останнім часом, бо він допоміг 
видати Шевченку поетичні твори, виїхали з Петербурга по білорусько-
му тракту у напрямку рідної землі. Діставшись до Чернігівщини, 
Шевченко на декілька днів заїхав у Качанівку, щоб передати 
господареві садиби Г. С. Тарновському свою картину "Катерина", а 
згодом разом з Є. Гребінкою відвідати маєток Т. Волховської, на балу 
у якої Шевченко познайомився з поетом О. Афанасьєвим-Чужбин-
ським, письменником, художником, офіцером Я. де Бальменом, з 
родиною Закревських та ін. Ця перша зустріч поета надовго закріпила 
з ними його дружні відносини [86]. У цей приїзд Шевченко зробив 
17 різних малюнків та намалював декілька портретів, але всі вони 
були створені за межами Чернігівщини. В Яготині він робить дві копії 
портрета М. Г. Рєпніна, роботи швейцарського художника Горнунга, 
для Г. С. Тарновського та О. Капніста. Для Рєпніної поет малював 
свій автопортрет і з вдячністю подарував його княгині. 

Відвідавши у грудні 1843 р. село 
своїх нових знайомих Березова Рудка, 
Шевченко намалював портрет В. О. За-
кревського. З цією родиною поет буде 
підтримувати добрі відносини і намалює 
ще декілька  портретів її членів. 

У другий свій приїзд в Україну 
(березень 1845 – квітень 1847 р.) Шев-
ченко декілька разів був на Черні-
гівщині. Протягом 1845 р. він досить 
плідно займався живописом. Понад 40 
мистецьких творів залишилося у спад-
щині художника. У переважній біль-
шості це були малюнки, серед них три 
зображення Густинського монастиря. У 
цей час він видавав естампи своєї серії 
"Живописна Україна". 

12 січня 1846 р. Шевченко знахо-
дився серед своїх друзів у вельможної 
пані Т. Г. Волховської на іменному балу. 
Тут він зустрів Т. С. Тарновського, чле-
нів родини Закревських, М. А. Мар-

кевича, О. І. Шостку, познайомився з Петром Андрійовичем Кате-
риничем, випускником Гімназії вищих наук кн. Безбородька у Ніжині, 
якому пообіцяв заїхати погостювати. У с. Мойсівка Шевченко нама-
лював портрет Олександри Шостки, який був розіграний у лотерею. 

У грудні 1845 р. Шевченко, який в Академії мистецтв отримав 
звання некласного художника і диплом про це, уклав угоду з 
Археологічною комісією у Києві, що дало йому право їздити по різних 
місцях України. 

Автопортрет. Худ. Т. Шевченко 
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У лютому 1946 р. Шевченко разом з поетом, випускником 
Фізико-математичного ліцею кн. Безбородька у Ніжині, О. Афанась-
євим-Чужбинським вирушили у подорож по Чернігівщині. Вони 
виїхали з Ісківців (Лубенського повіту), дорогою відвідали Лубни, 
Прилуки, Ніжин і 24 лютого дісталися до Чернігова, де перебували 
увесь березень. 

Під час перебування у Чернігові Шевченко зробив малюнки "Бал 
у Чернігові" та портрет О. Афанасьєва-Чужбинського, а  також "Потір 
із церкви с. Мохнатин", "Трапезна чаша Густинського монастиря", 
"Енхолпіон", "Синагога". 

У першій половині квітня 1846 р. Шевченко проживав у садибі 
Лизогубів у Седневі, з господарями якої він познайомився у Чернігові. 
Тут жили два брати Лизогуби – Ілля Іванович та Андрій Іванович. З 
останнім у Шевченка закріпилися тісні взаємини до кінця життя. 
Особливо А. І. Лизогуб допомагав Шевченку під час його перебування 
на засланні [87].   

У Седневі Тарас Григоро-
вич знайшов у колі демократич-
но налаштованих дворян теплу 
сімейну обстановку, яка спри-
яла його відпочинку та творчій 
роботі, бо поет мав окреме при-
міщення у флігелі садиби. Бу-
динок Лизогубів зберігся до 
нашого часу, бо тут розташова-
на середня школа, а флігель 
зник. Ілля Іванович мав чудо-
вий теноровий голос і любив 
співати українські народні 
пісні. 

За час перебування у Сед-
неві Шевченко намалював два 
портрети Іллі Івановича  (олів-
цем) та Андрія Івановича Лизо-
губів (олією) і чотири краєвиди 
"Коло Седнева" (туш, сепія), "У 
Седневі" (сепія), "Чумаки серед 
могил" (олівець), "Лизогубова 
кам’яниця" (сепія). 

Влітку 1846 р. Шевченко відвідав своїх знайомих Катериничів у 
селі Марківці Козелецького повіту і намалював вісім акварельних 
портретів. Чотири із них дійшли до нашого часу і зберігаються в музеї 
Т. Шевченка у Києві. Це портрети матері Марії Федорівни Катеринич 
та її синів Олександра Адрійовича й Івана Андрійовича, а також 
дружини Петра Андрійовича Тетяни Пантелеймонівни (дівоче прізви-
ще – Афендик) та її матері Олени Антонівни (відомо з репродукції). 

Портрет А. Лизогуба. Худ. Т. Шевченко 
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Інші портрети не розшукані або ж їх відношення до членів родини 
піддається сумніву, серед них, очевидно, і членів родини Кирила 
Катеринчука [88].   

Можна передбачати, що для 
створення цих портретів необ-
хідно було мати відповідний час, 
тож Шевченко міг проживати 
два-три тижні. Для нього виді-
лили флігель, що знаходився в 
глибині парку, з бібліотекою. Тут 
Шевченко писав і літературні 
твори. 

У січні 1847 р. поет знову 
відвідав Чернігівщину. Він побу-
вав у Борзні, де зустрівся з 
В. Забілою, а також на його хуто-
рі Кукуріківщина і намалював 
його портрет, на хуторі Мотронів-
ка біля села Оленівка як боярин 
брав участь у весіллі П. Куліша і 
О. Білозерської (Ганни Барвінок). 
Перебуваючи на Борзнянщині, 
зокрема на хуторі Миколаївка, 
намалював портрет К. Білозер-

ської (олівець), а на хуторі Сорока – 
два портрети Ю. Сребдольської (олі-
вець). 

У селі Бігача (нині Менського 
р-ну), у якому проживала тітка 
Лизогубів, що одружилася з 
П. І. Кейкуатовим, Шевченко побу-
вав у березні – на початку квітня 
1847 р. на запрошення господаря 
маєтку князя М. І. Кейкуатова. Тут 
поет намалював один із кращих 
своїх робіт – портрет Єлизавети Ва-
силівни Кейкуатової, а також олів-
цем портрети дітей Кейкуатових – 
Варвари, Віри і Михайла. 

 
 
 

Портрет І. Катеринчука.  
Худ. Т. Шевченко 

Портрет Є. Кейкуатової. 
Худ. Т. Шевченко
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На жаль, 5 квітня 1847 р. Шевченко був заарештований у справі 
Кирило-Мефодіївського товариства і на десять років позбавлений 
спілкування з рідною українською землею, хоча і мав деякі письмові 
зв’язки через А. Лизогуба, братів Лазаревських та деяких інших, які 
не відцуралися від поета і підтримували його на засланні та після 
повернення у Петербурзі, що певною мірою полегшувало становище 
поета. 

5 травня 1859 р. Шевченко звернувся до Академії мистецтв з 
проханням видати йому документ на виїзд до Київської, Чернігівської 
і Полтавської губерній. Такий дозвіл поет отримав на 5 місяців, як від 
Академії, так і столичної жандармерії. 

У червні Шевченко приїхав в 
Україну. Побував він на Пирятин-
щині, Переяславщині, Черкащині, і 
лише у серпні 1859 р. поет, поверта-
ючись до С.-Петербурга через Прилу-
ки і Конотоп, заїхав у село Гирівка, 
де проживала мати його близьких 
друзів Лазаревських, намалював її 
портрет і разом з її синами Федором 
та Іваном поїхали до Кролевця, де 
заночували у їх сестри Г. М. Огієв-
ської. Це був останній приїзд Шев-
ченка в Україну. "Подорож ця – 
згадував О. Кониський, – не відсві-
жила його, не підкріпила йому здо-
ров’я, не підбадьорила йому духа. 
Навпаки, вона ще більш нагнала на 
душу йому журби, ще більш охма-
рила його отрута тяжкого життя, що 
глибше розлилася по всьому орга-
нізму" [89]. 

За час перебування на Чернігів-
щині Шевченко-художник намалював 
понад 30 творів образотворчого мис-
тецтва. Це були портрети членів 
родини його знайомих представників дворянства, деякі пейзажні 
замальовки, а також місця та предмети, що торкались історичної 
старовини. Від картини "Катерина", яку він продав Г. Тарновському, і 
до портрета А. Лазаревської Шевченко-художник пройшов досить 
значний шлях від романтизму і до реалізму. Різноманітність жанрів 
та способів малювання (олійні фарби, сепія, малюнок олівцем, 
акварель тощо), у яких він працював, свідчать про його високу май-
стерність у розкритті характеру зображуваних на портретах, в умінні 
виділити основне, специфічне у графічних роботах, за що він  отримав 

Портрет М. Лазаревського. 
Худ. Т. Шевченко
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звання академіка, дають право говорити про їх високу художню 
цінність. 

Справжнім другом Шевченка в останні роки життя поета був 
Лев Михайлович Жемчужников (1828–1912), який належав до 
знаменитої козацької родини останнього гетьмана України Кирила 
Розумовського, син якого Олексій був батьком матері художника 
Ольги Перовської. Це була позашлюбна дочка Олексія Розумовського, 
що вийшла заміж за новгородського поміщика М. Жемчужникова, 
який вислужився до звання сенатора. В них, крім Льва, було ще три 
сини Олексій, Володимир і Олександр, які всі разом створили 
знаменитий образ Кузьми Пруткова. Його юнацькі роки минули у 
військових закладах, але Лев Жемчужников відмовився від подальшої 
військової служби і присвятив своє життя живопису. Навчався в 
Академії мистецтв у Кирила Брюллова та Олексія Єгорова, 
утверджуючи себе як художник. 

У 1852–1856 рр. Л. Жемчуж-
ников успадкував від свого двоюрід-
ного брата письменника Олексія Кос-
тянтиновича Толстого маєток у селі 
Погорільці (нині Семенівський ра-
йон), а потім приїжджав сюди влітку 
і далі подорожував по садибах помі-
щиків Чернігівщини і Полтавщини. 

По дорозі до Ковалівки, що на 
Полтавщині, художник зупинився у 
Чернігові, його вразила краса старо-
винного міста з величними храмами 
та монастирями і чарівною Десною. 

З Чернігова художник поїхав 
до друзів його батька Лизогубів, 
представників старовинного козаць-
кого роду, які проживали у Седневі. 
Перебуваючи тут, Л. Жемчужиков 
ще більше закохався в Україну, 
подружився з господарями садиби 
братами Андрієм та Іллею Лизогу-
бами. Андрій Лизогуб, з демократич-
ним світоглядом, який підтримував 

Шевченка на засланні, розповідав про перебування поета у їх оселі, 
про будиночок, у якому жив і працював він. І Л. Жечужников 
зафіксував на папері внутрішню і зовнішню частини цього будиночка, 
намалював також картину "Сім’я Лизогубів, що скубе корпію". 

Художник потоваришував із сином Андрія Лизогуба Дмитром, 
який був ще зовсім юним. Пізніше він згадував: "Дмитро тоді ще був 
крихіткою, мені він дуже подобався, часто мене відвідував, і я завжди 
йому готував якісь ласощі. Мітя, бувало, стоїть біля мене, довго 

Кузьма Прудков.  
Худ. Л. Жемчужников 
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дивиться, як я малюю. Бідний Мітя! Ось цього-то мого милого Мітю і 
повісили в Одесі; це був не суд праведний – немилосердне вбивство. 
Його, передавали мені, звинуватили лише в тому, що давав гроші 
нігілістам, а давав він гроші, можна ручатися, з цілковитим усвідом-
ленням, що служить справі чесній. Він ішов на страту бадьоро і 
підтримував товаришів" [90]. Художник тоді не знав, що Дмитро 
Лизогуб належав до групи революціонерів-народників і був одним із 
засновників організації "Земля і воля". 

У Л. Жемчужникова поступово формувалася любов до України, 
її історії, культури і народу. Згадуючи своє перебування цього ж 
1852 р. у селі Ковалівка (Полтавська губ.), художник відверто 
заявляв, що саме  тут у нього в душі загорілася іскра полум’яної 
любові до Малоросії, її народу, пісні, історії, які стали для нього 
рідними. "Душа моя поєдналась з Україною гарячою любов’ю, я 
страждав і плакав за нею". 

Життя українського народу 
художнику – росіянину за похо-
дженням – виявилося настільки 
близьким, що стало основною 
темою його живопису. Він побу-
вав у декількох селах Чернігів-
щини і Прилуччини. Наступного 
1853 р. Л. Жемчужников разом з 
художником Л. Лагоріо  знову 
відвідали Седнів, де намалював 
свій автопортрет, відомий під 
назвою "Постать чоловіка, який 
сидить над кручею" (1853). Цей 
малюнок знаходився в альбомі 
А. Лизогуба. Потім художники 
поїхали до родичів Лизогубів – 
Галаганів у Сокиринці. Тамтешня 
природа, парк, палац зачарували 
митців і стали об’єктом їх 
творчості. 

Л. Жемчужников створив 
серію акварелей, присвячених 
простому народу. Етнографічні 
точні замальовки селян, їх одягу, 
зовнішності вражають своїм гли-
боким реалізмом. Зустрічі худож-
ника у Сокиринцях з Остапом Вересаєм – відомим талановитим 
сліпим кобзарем – наштовхнули його на створення картини "Кобзар 
на шляху", яка була завершена в садибі Г. П. Галагана. Останній 
купив її для своєї галереї. 

Лірник. Худ. Л. Жемчужников
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Подорож Л. Жемчужникова містами і селами Поліського краю 
(Чернігів, Седнів, Батурин, Качанівка, Сокиринці, Васьківці, Срібне, 
Дігтярі, Линовиця та ін.) дали матеріал для картини "Чумаки". 
Зустрічі з чумаками, їх розповіді про подорож, їх  пісні – все це 
сприяло створенню твору значної художньої вартості. Велику увагу 
художник приділяв збиранню усної народної творчості. 

У 1857–1860 рр. Л. Жемчужников, проживаючи за її межами, 
зокрема у Франції, де продовжував навчання, не залишав української 
тематики, яка знайшла втілення в картинах художника: "Козак у 
степу" (1853), "Кобзар на шляху" (1854), "Лірник у хаті" (1857), 
"Козак їде на Січ" (1857), графічні роботи "Жниця" (1851), 
"Покинута" (1860), "Українка", "Хлопчик-жебрак з собакою", "За 
штатом" тощо. 

Повернувшись у 1861 
р. в Україну, Л. Жемчуж-
ников під впливом Т. Шев-
ченка задумав видавати 
серію офортів "Живописна 
Україна", на яких зображені 
деталі життя та побуту сіль-
ського люду. Сюди увійшли  
малюнки "Бандурист з пово-
дирем", створений у Седневі, 
"Відпочинок богомолок". 
Крім цього, Л. Жемчужников 
гравірував роботи інших 
художників і включав їх до 
альбому "Живописна Украї-
на": "Селянин із Чернігів-
щини" (худ. О. Челіщев), 
"Старці" (худ. І. Соколов). 

Л. Жемчужников був автором портрета М. Маркевича, з яким 
неодноразово зустрічався на Чернігівщині. Цей портрет намальовано 
за межами України у Венеції, де перебував на лікуванні Микола 
Андрійович. Це вже хвора, але мудра людина в глибоких роздумах. 
Він сидить, спершись на бандуру, у лівій руці тримає люльку, а на 
колінах лежить шапка. Під зображенням напис самого історика: 
"Нині волосся моє сиве, скуйовджене, вуса висять; музику замінила 
історія, поезію – статистика" [91]. 

Офорту "Покинута" (1860) передував ескіз олівцем, зроблений в 
Україні у 1856 р. на Чернігівщині під враженням від Шевченкової 
"Катерини".  

Вірність Україні і Чернігівщині зокрема Л. Жемчужников 
зберігав до кінця свого життя. "Сумно було мені їхати, прощаючись з 
рідною для мене Україною, – зазначав він у своїх записках. – 
… Потай зшив із полотна мішечок пристойної величини, насипав у 

Кобзар на шляху.  
Худ. Л. Жемчужников 
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нього землі і поклав до валізи, а другий, маленький, – також із 
землею, повісив собі на груди" [92].  

З 1876 р. і до самої смерті 
у 1894 р. на хуторі Іванівський 
(нині село Шевченко Бахмаць-
кого району на Чернігівщині) 
проживав видатний художник 
Микола Миколайович Ге 
(1831–1894), дитячі і юнацькі 
роки якого минули на Чер-
нігівщині та в Києві. Коли він 
оселився на хуторі,  то був уже 
знаним художником, зокрема 
своїми творами "Таємна вече-
ря" (1863), "В Гефсиманському 
саду" (1869), "Петро І допитує 
царевича Олексія у Петергофі" 
(1871), "Пушкін у селі Михай-
лівське" (1875), "Катерина ІІ 
біля домовини імператриці 
Єлизавети" (1874) та багатьма 
іншими.  

 

 
 

 
 

 
 

Петро І допитує царевича Олексія. Худ. М. Ге 
 
 

Автопортрет. Худ. М. Ге
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На хуторі він захоплювався біблійською тематикою і намалював 
такі картини: "Вихід Христа з учнями у Гефсиманський сад" (1889), 
"Що є істина?" (1890), "Совість" (1891), "Суд Синедріона" (1892), 
"Голгофа" (1893), "Розп’яття" (1894). М. Ге обирав найскладніші 
біблійські теми і відходив від канонічного ідеалізованого зображення 
Христа, малював його як просту людину з усіма її стражданнями і 
мученицькою смертю, стверджуючи цим релігійне розуміння тлума-
чення біблійних істин. "Я довго думав, для чого потрібно розп’яття, – 
розмірковував художник у 1892 р., розпочинаючи створення 
картини, – для виклику жалю, страждання воно не потрібно… каяття 
потрібно, щоб усвідомити і відчути, що Христос помер за мене…" [93]. 
Художник неодноразово зізнавався, як важко давалась йому тема 
розп’яття. У листі 1893 р. до знайомої він підкреслював: "Розп’яття" 
вимагає сильного напруження й заглиблення. Сьогодні зранку я 
ввійшов у цей особливий світ творчості, який Карлейль називає 
несвідомим, і це правда, тут усе нове – несподіване і вражає своєю 
глибиною – і, здається, я знайшов те, що шукав. Та, дивна річ – 
творчість! Шукаєш те, чого не знаєш, але знаєш все те, що не те, що 
потрібно, що разом  скаже само, що це – я, це те, що ти шукаєш" 
[94]. Переважна більшість картин була заборонена для демон-
стрування на виставках, деякі полотна не сприймалися сучасниками. 
Це був досить складний період у творчій біографії художника. 

У цей же час митець 
приділяв значну увагу жан-
ру портрета, над яким ба-
гато працював у 60-х – на 
поч. 70-х рр., про що свід-
чать портрети письменників 
О. Герцена (1867), М. Некра-
сова (1872), М. Салтикова-
Щедріна (1872), І. Тургенєва 
(1871), М. Бакуніна (1871). 
Це були роботи на замов-
лення або вдячність худож-
ника за добрі життєві відно-
сини з представниками 
літератури. У М. Ге є цілий 
цикл портретних робіт, при-

свячених Л. Толстому та його родині. Художник близько зійшовся з 
письменником, сприйняв його ідеологію, дуже любив його твори. 
"Портрет Л. Толстого" (1884) закарбував роботу письменника над ро-
маном. Всі деталі портрета свідчать про зосереджену творчу працю 
митця.  

Крім Л. Толстого, М. Ге познайомився з сім’єю П. Костичева, 
відомого вченого-природознавця. У 1891–1892 рр. художник намалю-
вав декілька портретів, серед них П. Костичева, його дружини з 

Голгофа. Худ. М. Ге 
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сином, дочки О. П. Костичевої. Цілий 
цикл портретних зображень присвя-
чено родині самого художника: батько 
М. Й. Ге, тесть П. І. Забіла, дружина 
Г. П. Ге, син Петро та невістка Кате-
рина. Серед цих робіт слід виділити 
"Автопортрет" (1892), на якому зобра-
жене обличчя старого художника-мис-
лителя. 

Особливе місце у спадщині ху-
дожника належить творам, які при-
свячені Україні. Українська тематика 
починається з портрета Агапії Слюса-
ревої (сер. 70-х рр.). Це досить яскраве 
зображення типової молодої україн-
ської жінки, впевненої в собі і своїх 
діях. 

У 80-х рр. з’являється портретна 
робота "Старий селянин", у якій, як і 
в попередній, розкриті характерні риси 
старої людини, що все своє життя 
прожила у праці. Друга картина "Ста-
рий селянин із палицею" відрізняється 
тим, що в ній глибше відбито складне 
життя персонажа, підкреслено, що 
селянин не скорився перед трудноща-
ми, а впевнено дивиться в майбутнє. 

З інших портретних робіт слід 
назвати "Портрет Н. Петрункевич", 
доньки близького знайомого по роботі 
у Чернігівському земстві, зображеної 
біля вікна, за яким цвіте і буяє 
природа, з книжкою у руках. Худож-
ник писав її портрет у літній передве-
чірній час. Учень М. Ге І. Видрін 
згадував: "Вона ставала біля вікна й 
читала О. Герцена… За вікном алея з 
велетенських тополь, де-не-де освітле-
них сонцем, крик на всі лади великої 
кількості граків. Микола Миколайо-
вич, хвилюючись, береться за роботу. 
Хвилювання його під кінець сеансу 
збільшується все сильніше і сильніше. 
Нарешті він раптово кидає роботу з 
блискучими від поту маківкою і 
чолом" [95]. 

Старий селянин. Худ. М. Ге
 

Портрет Н. Петрункевич. 
Худ. М. Ге 
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У М. Ге є декілька робіт, присвячених дітям. Серед них "Порт-
рет хлопчика-українця", на якому зображено підлітка у вишиваній 
українській сорочці, що заховався від пекучого сонця. На задньому 
плані живописний життєствердний пейзаж, осяяний світлом і 
зеленню. 

Художник присвятив рід-
ному краю і декілька пейзажних 
робіт. М. Ге дуже любив при-
роду, її прояви у вечірній час та 
вночі, милувався місячним сяй-
вом. Все це він зобразив на 
картинах: "Сутінки", "Вечір на 
хуторі", "Схід місяця. Хутір Іва-
нівський", "Місячна ніч. Хутір 
Іванівський", "Місячна ніч. 
Ставок на хуторі Іванівський" та 
ін. "Поезія в пейзажі, – говорив 
М. Ге, – це вже релігійний на-
стрій, художник уже бачить 
Бога в природі, приходить у за-
хват, який передає за допомогою 
фарб і малюнка. Отже, з’яви-
лись пейзажі із настроєм" [96]. 
Пейзажі М. Ге вражають нату-
ралістичним різнобарв’ям вечір-
ніх і нічних природних кольорів 
зображення неба, що живе люд-
ським почуттям, з хмарами та 
місяцем, який то випливає з-за 
хмар і віддзеркалюється у водах 

ставка, то освітлює весь простір сільської місцевості. За допомогою 
різнокольорових фарб, їх відтінків художник створював надзвичайно 
яскравий, чарівний і не завжди розгаданий таємничий світ природи. 

Різножанрова спадщина М. Ге вражає глибокими філософськими 
роздумами про людину і її призначення на землі. Хто вона і той 
навколишній світ – це постійно хвилює художника, і він намагається 
по-своєму дати на це відповідь, використовуючи свої засоби 
художнього вираження. 

Чернігівський період творчості М. Ге – це час внутрішньої сво-
боди. Художник був господарем часу не лише в домашніх турботах, а 
і в творчості, бо він обирав ті засоби художнього вираження, які 
часом були ще незвичайними для російського мистецтва й випере-
джали сам час. У біблійних темах М. Ге порушував визнані канони і 
йшов своїм шляхом осмислення двох яскравих величин, які пов’язані 
з Людиною та Богом. 

Портрет хлопчика-українця. Худ. М. Ге 
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З садибою М. Ге була пов’язана і 
творчість відомого російського худож-
ника Михайла Олександровича Врубеля 
(1856–1910), який був одружений з 
сестрою дружини сина художника Петра 
Михайловича Ге, Надією Іванівною Забі-
лою, племінницею скульптора П. Забіли 
і дружини М. Ге Надії Петрівни Ге. 
М. Врубель з’явився на хуторі Іванів-
ський після того, як художник М. Ге 
пішов уже із життя у 1891 р., тому вони 
не зустрічалися. 

Як свідчить учень М. Ге С. П. Яре-
мич, автор "Таємної вечері" і М. Врубель 
могли зустрітися у 1886 р. у Києві, коли 
останній працював над розписами  Воло-
димирського собору, а перший був у ху-
дожній школі Л. Мурашка. Але зустріч 
не відбулася. І все ж деяка заочна 
взаємність двох художників відбувалася. 

М. Врубель, побачивши картину 
М. Ге "У Гефсиманському саду", відзна-
чив: "Там так передане місячне сяйво, 
начебто бачиш під час головного болю". 
Зі свого боку, М. Врубель також намалю-
вав картину на цю саму тему, але пішов 
дещо іншим шляхом. Він намагався 
відтворити біблійний сюжет, дотриму-
ючись існуючих принципів відображення 
християнських мотивів, які викорис-
товував під час роботи над розписами у 
Володимирському соборі. Саме в цей час 
тут вона і була створена. Цю картину 
бачив М. Ге, про що згадував С. Яремич: 
"Одного разу в майстерні одного із моїх 
товаришів М. Ге звернув увагу на малю-
нок Врубеля "Христос у Гефсиманському 
саду", що висів на стіні, і сказав: "Тала-
новита людина і чому він тільки так ортодоксально підходить до 
зображення Христа?" В цьому побіжному зауваженні відбився весь 
антагонізм світобачення двох художників" [97]. 

До написання Христа у М. Ге було ставлення дещо інше. Він 
зображав його як просту людину, яка була схожа на бродячого 
монаха. Про це свідчать картини "Що є істина?", "Суд Синедріона" та 
ін. М. Ге і М. Врубель тут стояли на різних позиціях. Слід зауважити, 
що М. Врубель негативно ставився до того, що М. Ге "замість 

Христос. Худ. М. Врубель
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мистецтва зайнявся кладкою пе-
чей", а також захопився толстов-
ством [98]. 

Хоча при порівнянні поглядів 
на мистецтво, викладених М. Ге в 
лекціях, прочитаних у Київській 
художній школі М. Мурашка, і 
М. Врубеля, знаходимо чимало 
спільного, зокрема на місце худож-
ника у суспільстві, на талант, про 
звільнення від низької залежності і 
служіння його не окремим особам, 
а всім людям. 

М. Врубель разом з дружи-
ною проживали кожне літо у са-
дибі М. Ге протягом 1896–1902 рр. 
Господарем садиби уже був Петро 
Миколайович Ге. Родинні зв’язки 
сприяли тому, що М. Врубель, пе-
ребуваючи на хуторі, працював у 
майстерні М. Ге, де ще висіли 
ескізи останньої картини М. Ге 
"Розп’яття". 

На хуторі Іванівський, як 
свідчать біографи М. Врубеля, ху-
дожник у 1900 р. намалював кар-
тини "Ранок", "Вечір", "Бузок", 
"Близько до ночі", "Царівна-ле-
бідь", портрет Н. Забіли-Врубель, 
розпочав роботу над монументаль-
ними полотнами "Богатирі" та "Де-
мон звалений". 

На хуторі М. Врубель продов-
жив розробку своєї провідної теми, 
пов’язаної з "Демоном". Уже був 
намальований "Демон, що сидить" 
(1890). Художник шукає нові під-
ходи до розкриття задуму. Саме на 
хуторі виник задум створення кар-
тини "Демон, що летить".  Наки-
даний був перший варіант, але  
далі М. Врубель не став працювати 
над картиною, бо в нього виникла 

ідея намалювати "Демона, що стоїть" на весь його велетенський зріст 
на вершині гори. Він схожий на борця, могутнього пророка. У пере-
важній більшості все це залишається в ескізному втіленні. 

Царівна-лебідь. Худ. М. Врубель 

Бузок. Худ. М. Врубель 
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Демон, що сидить. Худ. М. Врубель 
 
 
У 1901 р. М. Врубель працював над "Демоном зваленим". Листи 

дружини художника дають можливість відтворити сам процес роботи 
митця над образом Демона. Ось три уривки з листів: "Демон у нього 
зовсім незвичайний, не лермонтовський, а якийсь сучасний ніцшеа-
нець, поза, що лежить головою вниз, ногами догори, наче він 
скотився з якоїсь скелі" (24 вересня 1901 р. М. О. Римському-
Корсакову). "Мих. Ол. пише велику картину – Демон звалений, але 
все ж прекрасний, місцевість скеляста, бігають ящірки, освітлення 
вечірнє. Демон напівголий, що лежить на плащі, який прикріплений 
пряжками із дорогоцінних камінців". 

 

 
 

Демон звалений. Худ. М. Врубель 
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"Мих. Ол. у відчай приводить зі своїм Демоном, він був уже 
чудовий і раптом він все переробив і, на мій погляд, все зіпсував і 
хоче його виставляти у такому вигляді". Атлетичний, мускулястий, 
близький до людей, земний не влаштовував художника. 

М. Врубель знову почав шукати, визначаючи сутність самої 
особистості Демона. І в останньому варіанті, як свідчить П. К. Сузда-
лєв, замість могутнього велетня художник побачив жіноче крихке, 
майже безплідне створіння з його казковим таємничим обличчям 
східної статури, напівдитячого чи дівочого, з виразом глибокої 
таємничої образи і незламним гордим духом" [99]. М. Врубель хотів 
зобразити трагічного Демона. Але робота над варіантами пошуку 
Демона тривала й далі. 

Літо 1900 р. в Іванівському надихнуло М. Врубеля на надзви-
чайно активну діяльність. Було створено чимало картин, зроблено 
багато ескізів. У картинах "Коні", пізніша назва "Близько до ночі", 
"Бузок" (два варіанти) відчуваються багатство і краса живої природи, 
збагаченої загадковим фантастичним світом. "Все літо на хуторі, – 
писав М. Врубель Римському-Корсакову, – я був зайнятим кущем 
бузку з дівчиною (Тетяною!) на її тлі. Минулорічний мій бузок 
відноситься до справжнього творіння, як ескіз  до картини. Там мені 
вдалося лише дещо вловити, і я дуже захотів захопити річ повніше; 
ось причина, що наполягаю на цьому сюжеті" [100]. 

Навіть короткий огляд творчості М. Врубеля періоду 1896–
1902 рр., у який художник перебував на хуторі Іванівський, були 
досить плідними і увійшли в творчість митця як яскравий період. 

В кінці ХІХ ст. у Чернігові проживали і працювали художники 
М. І. Жук, І. Г. Рашевський, Г. О. Коваленко, С. Д. Бутник, П. Д. Ци-
ганко, І. І. Михайлова-Гордієнко та інші, які у 1916 р. влаштували 
художню виставку, де експонувалося 120 робіт. У цьому ж році вони 
створили Товариство художників Чернігова, яке сприяло приїзду 
митців з інших міст, влаштуванню їх виставок. 

У 1899 р. чернігівці познайомились з четвертою виставкою 
творів Товариства пересувних художніх виставок, а в 1905 р. – з на-
родною виставкою картин. У вернісажах виставлялись роботи І. Рє-
піна, А. Архипова, М. Касаткіна, Г. М’ясоєдова, М. Ярошенка та ін. 

Помітною особистістю у Чернігові був Іван Григорович Рашев-
ський (1849–1921), який хоча і народився в Чугуєві (Харків. губ.), та 
юнацькі його роки минули у родинному маєтку у селі Великі Осняки 
(Ріпкинський повіт на Чернігівщині) на березі невеличкої річки 
Стрижень, а також у Чернігові, де він навчався у тамтешній гімназії, 
яку закінчив 1869 р. І. Рашевський отримав юридичну освіту в 
Університеті Св. Володимира (1873 р.). 

Проте потяг до малювання збуджував юнака поїхати до  
С.-Петербурга і вступити вільним слухачем до Академії мистецтв, де 
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його вчителем став відомий художник-пейзажист Лев Лагоріо. Для 
підвищення своїх знань він здійснив поїздку до Парижа. Важко нині 
пояснити, чому у 1875 р., провчившись два роки в Академії, він її 
залишив і повернувся до Чернігова. 

Чернігівський період був пов’язаний з роботою у губернській 
земській управі та виконанням обов’язків мирового судді. Це був 
період пошуків, зв’язків з демократичною молоддю. Як свідчить Со-
фія Русова у своїх "Споминах", його любила місцева аристократія, бо 
він гарно малював, цікавився музикою і добре знався на ній, завжди 
перебував у тісних стосунках з членами чернігівської "Громади" та 
"Просвіти". 

У І. Рашевського був широкий і багатогранний  талант. Тож не 
випадково значну частину свого вільного часу він присвячував малю-
ванню. Художника захоплювали, в основному, три теми: краса навко-
лишнього світу, що знайшла втілення у багатьох пейзажних роботах, 
побутове життя, яке проявлялося різними гранями, про що свідчать 
сюжетні полотна, та сучасна інтелігенція, її погляди, прагнення, 
інтереси. 

 

 
 

Десна. Худ. І. Рашевський 
 
 
Уроки академіка живопису Л. Лагоріо та любов до природи від-

билися у багатьох пейзажах художника, про що свідчать його 
картини "По Десні" (1889), "Ставок" (1892), "Десна" (1892). Інколи 
І. Рашевський пейзажну картину поєднував з історичною атрибу-
тикою. І в цьому разі пейзаж набував іншого змісту. Так, на картині 
"Німі свідки гетьманської слави. Чернігівський вал. Вид на Десну" 
художник зобразив швидкоплинну Десну, що тече у долині. На 
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високому березі стоять старовинні гармати без лафетів, а внизу серед 
бур’янів лежить кінський череп, і в небі кружляють круки. В цій 
картині поєдналося все: і далеке минуле з його героїчним і трагічним, 
і сучасне. Переплетіння пейзажу з елементами історії наповнило по-
лотно глибоким змістом, змусило глядача задуматися і над сучасним. 

 
 

 
 

Німі свідки гетьманської слави. Чернігівський вал.  
Худ. І. Рашевський 

 
 
 
Цілий цикл пейзажних робіт І. Рашевський створив під час своїх 

подорожей до Європи: "Константинополь – Софія", "Босфор", "На 
Чорному морі", "Тюрма Сократа", "Афіни – Парфенон" та ін. 

Побутові картини – це відображення різних епізодів повсякден-
ного життя. Воно різне, бо і сам художник стикався з ним у різних 
ситуаціях. Протягом тривалого часу літні місяці він проводив у своїй 
родинній сільській садибі. Навколишній світ також знайшов своє 
втілення у художній творчості. Картина "Селянська хата" (1900), 
"Ставок у садку" (1892) – це деталі його вражень від побаченого у 
селі. Дещо інший характер має картина "До іспиту" (1892). 
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І. Рашевський намалював близько 140 живописних робіт. Серед 
них особливе місце належить портретам сучасників. Першим із робіт 
цього жанру був портрет відомого статиста, активного громадського 
діяча Чернігова Василя Єгоровича Варзара. Він був також чоловіком 
сестри художника Олександри. 

 
 

 
 

У саду. Худ. І. Рашевський 
 
 
І. Рашевський підтримував тісні зв’язки з багатьма діячами 

культури міста, тому і героями портретних творів стали відомі музи-
канти – скрипаль В. Калиновський і піаністка Н. Калиновська, 
письменники – прозаїк Михайло Коцюбинський і поет Микола Вер-
бицький. Чимало намалював він портретів своїх близьких і рідних. 
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Портрет В. Варзара. Худ. І. Рашевський 
 
 
 

 
 

Портрет М. Вербицького. Худ. І. Рашевський 
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І. Рашевський пробує себе у різних видах мистецтва: графіці 
(1879 р. у популярному журналі "Нива" (№ 1) він розмістив гравюру 
"Няня"), книжковій ілюстрації (у 1895 р. ілюструє книгу "Байки 
Глібова", а в 1897 р. – книгу Б. Грінченка "Думи кобзарські" (разом з 
Г. Коваленком)). 

Пробує себе І. Рашевський і в скульптурі. Відомі його 16 робіт: 
бронзову скульптуру "Дівчина в обіймах смерті" він створює на основі 
казки М. Горького "Дівчина і Смерть", гіпсовий бюст музиканта 
Е. К. Длуського (1889), літературний персонаж "Покрищина" (1892), 
бюст Т. Шевченка, за який отримав першу премію на конкурсі у Черні-
гові (1912 р.). У 1914 р. він взяв участь у конкурсі на проект пам’ятни-
ка Т. Шевченку, який відбувся у Києві, і став володарем другої премії. 

І. Рашевський виставляв свої роботи на різних виставках у 
Петербурзі, Москві, Києві, Чернігові, був у добрих творчих відносинах 
з І. Рєпіним, М. Ге, А. Праховим, В. Васнецовим та іншими художни-
ками. Це була яскрава особистість і в культурно-громадському 
середовищі Чернігова. 

Перші кроки становлення як художника були зроблені у 
Чернігові і Михайлом Івановичем Жуком (1883–1964). До міста на 
Десні молодий художник приїхав у 1905 р. після закінчення Краків-
ської академії мистецтв і мешкав тут до 1916 р. Це був талановитий 
юнак, який рано проявив свій талант, навчаючись у Київській 
художній школі М. Мурашка (1896–1899) та Московському училищі 
живопису, скульптури та архітектури у художника В. Сєрова. Вступи-
ти до Петербурзької академії мистецтв Михайло Жук не зміг через 
сімейні обставини, бо його батька-маляра за участь у революційній 
роботі засудили і вислали до Сибіру. І юнак виїхав до Польщі, бо 
тільки за кордоном він міг продовжити навчання. 

У Чернігові об’єдналася сім’я Жуків. Михайло Іванович входить 
у коло громадських діячів міста літераторів Бориса Грінченка, Ми-
хайла Коцюбинського, Миколи Вороного, Володимира Самійленка, 
Миколи Чернявського, художників Степана та Івана Бутників, Івана 
Рашевського, Петра Циганка тощо. Сам він працював учителем малю-
вання у Чернігівській духовній семінарії, писав літературні твори, 
малював портрети, оформляв книжки. 

У творчому доробку М. Жука-художника проявилися елементи 
модернізму – ознаки західноєвропейського мистецтва, з яким він 
близько був знайомий, навчаючись у Кракові. Тому деякі його елемен-
ти, зокрема орнаментально-декоративний стиль, символіка, асоціатив-
ність і поетизація образів, психологізм знайшли своє місце і в 
творчості митця. 

М. Жук особливо близько потоваришував із М. Коцюбинським. 
У досвідченого письменника і юного художника було чимало спільних 
творчих інтересів, спостерігалась і близькість роздумів про мистецтво. 
М. Жук захоплювався фотографією і зробив чимало знімків родини 
Коцюбинських. 
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Проте найбільше проявив себе худож-
ник у створенні портретів письменника 
(1907–1909 рр.). Про останній залишилися 
спогади М. Жука, в яких він розкрив сам 
процес роботи над ним: "Я малюю його 
портрет… Михайло Михайлович сидить 
проти мене на підвищенню і розповідає про 
свої плани, своє враження від прочитаних 
книжок. Яскраве сонце залило садок, що 
видний йому у вікно, воно хвилями реф-
лексів проривається до хати, і я стежу, 
ловлю зміни і шукаю душі Михайла 
Михайловича, що пробивається у виразі 
лиця… Високе чоло то хмариться, то про-
яснюється, спливає до лінії брів, там його 
здержують гострі краї і зразу углибінь дві 
темні кринички його очей, у темноті 
грають дві зірки од сонця і поволі пливуть 
у напрямі бічної стіни, вбирають у себе 

вигляд розвішаних там шкіців і малюнків… Ось він замовк, бо я 
зарисовую уста; спочатку вони ще хвилюються, мов течія води, а 
потім стихли, посунувся трохи лівий куточок і поклалася смужка од 
крила носа до того куточка. Ця смужка наче замкнула його і  виразно 
каже, що він самотній. Бо не тільки уста єднають його у розмові з 
людьми, а тепер очі і чоло урочисто святкують своє свято самотності. 
А уста… коли він їх затулив, коли вони, на жаль, не переказують мені 
течію його думки, то вони достроюються до виразу цілого лиця. Вони 
стисло облягли, як міцно підперезаний пояс до роботи облягає поставу 
чоловіка, і бережуть собою його самотність. 

І так тягнулися у мене 
ті незабутні дні, коли я малю-
вав портрет дорогої кожному 
українцю людини" [101]. 

Це один із кращих порт-
ретів, намальованих художни-
ком "у світлих зелено-бузко-
вих тонах: зігнута в пальцях 
рука підпирає многодумну го-
лову – наче їй важко, як стиг-
лому колосу, без цієї опори…" 
[102]. Цей портрет входить до 
цілої серії портретних зобра-
жень митців. Крім М. Коцю-
бинського, М. Жук малював 
також портрети дочок пись-
менника Оксани та Ірини. 

Портрет М. Коцюбинського.  
Худ. М. Жук 

Портрет М. Коцюбинського.  
Худ. М. Жук 
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М. Жук також ілюстрував книжки М. Коцюбинського, зокрема 
"З глибини" (1909), "Тіні забутих предків" (1912) тощо. 

На літературних суботах М. Коцюбинського М. Жук познайо-
мився не лише зі старшими представниками культурного життя 
Чернігова, а й молоддю. Особливий інтерес художник проявив до 
молодого талановитого поета, учня духовної семінарії Павла Тичини. 
Життя надовго пов’язало цих двох видатних митців – учителя і учня, 
про що свідчать подаровані книжки з автографами, присвяти, 
малюнки, портрети тощо. М. Жук був першим художником, який 
намалював портрет юнака П. Тичини. 

У 1912 р. М. Жук розпочав створення свого монументального 
полотна "Чорне і біле" (207х310 см), над яким працював понад два 
роки. Цей твір мав символічний характер. Ознайомлюючись з ним, 
намагаєшся зрозуміти не лише його суть, а й специфіку творіння 
художника. Тут відбилося особливе світобачення митця. Картина 
складається з чотирьох частин. Дві бічні частини займають дві тре-
тини полотна на повну висоту. На них зображені найрізноманітніші 
квіти. Чарівний світ природи, буяння квітучих рослин вражають 
глядача. Центральна – поділена на дві нерівнозначні частини, дві тре-
тини займає верхня і одну третину нижня, на якій зображені ангели з 
чорними і білими крилами. Це своєрідне вікно, яке демонструє світ, 
що відкривається за спинами ангелів. Це зоране поле, чорна земля, 
можливо, ще не засіяна зерном.  Бічні квітучі обрамлення створюють 
ніби вікно, за яким видно це поле і світле небо. Поле чекає на свого 
сівача. 

 

 
 

Чорне і біле. Худ. М. Жук 
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Для зовнішнього зображення чорного ангела художник викорис-
товує зовнішні риси свого учня Павла Тичини, а для зображення 
білого ангела – риси Поліни Коновал, дочки поета Івана Вороньків-
ського, яка навчалася у жіночій гімназії, де працював учителем 
малювання Михайло Жук, свідок першого нещасливого кохання 
молодих людей. 

У чорного ангела великі розкриті чорні крила, які простяга-
ються до правого і лівого квітучих зображень. Він грає на сопілці. 
Обличчя зосереджене, голова опущена трохи вниз, вся увага ангела 
пов’язана з мелодією, що звучить. Поруч з ним стоїть юний ангел зі 
складеними білими крилами, схрещені руки лежать на грудях, голова 
трохи нахилена донизу, на обличчі зосередженість, яка доходить до 
суровості, що викликана музикою сопілки. 

Звучить мелодія, яка 
народжується в душі чорного 
ангела. Зосереджений вираз 
обличчя підказує, що ця ме-
лодія – свідчення добра і 
любові, до якої прагне юнак. 
Про це говорять і рослини, 
які знаходяться поруч з ним. 
Це своєрідна аура, яка про-
буджена мелодією сопілки. 
Пробуджені і тягнуться до 
світла соняшники, чорно-
бривці, їх багато, вони запов-
нюють всю ліву від чорного 
ангела частину картини. 

І зовсім іншою вигля-
дає природа, що знаходить-

ся поруч із білим ангелом. Тут бачимо татарську гвоздику, чорну 
віолу, синюху лазареву та інші квіти з неприродною окрасою, від 
яких віє холодом. Різнобічний світ рослин дає можливість художнику 
виразити неоднозначність навколишнього світу, бо в ньому поруч 
ідуть радість і горе, добро і зло, кохання і розлука. Художник змушує 
розмірковувати над життям, з’ясовувати, що хотів він відобразити на 
своєму полотні. Гармонія світу буде залежати від її творця – людини. 

У 1914 р. М. Жук намалював також картину "Казка" та деякі 
інші твори. Переїзд до Києва у 1917 р. був пов’язаний з творчими 
планами художника. Він бере участь у створенні Української академії 
мистецтв разом з М. Бойчуком, В. Кричевським, М. Бурачеком. Тут 
він отримав звання професора, читав лекції, вчив студентів майстер-
ності. Проте складне життя цього часу з різними державними перево-
ротами, побутовими складнощами змусили М. Жука у 1919 р. 
повернутися до Чернігова, де він жив до 1925 р. Тут він отримав 
запрошення на роботу до Одеського політехнікуму мистецтв (пізніше 

Фрагмент картини "Чорне і біле".  
Худ. М. Жук 
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інститут), де він працював до кінця свого життя. В Одесі написав 
чимало художніх творів найрізноманітніших жанрів. Проте це вже 
інший історичний період розвитку мистецтва, в якому активну участь 
брав художник М. Жук. 

 

 
 

Проводи на Січ. Худ. О. Сластьон 
 
 
Із тих художників, що бували на 

Чернігівщині, слід назвати Опанаса Георгі-
йовича Сластьона (1855–1933). Це багато-
гранний митець, який захоплювався не лише 
живописом, графікою, а й архітектурою, на-
родною творчістю. Серед малярських робіт, 
пов’язаних з Поліським краєм, виділяється 
серія портретів народних кобзарів. 

О. Сластьон майже щоліта приїздив з 
Полтави у село Красилівка Сосницького 
повіту, де проживав кобзар Семен Зозуля. 
Художник намалював його портрети (1886). 
Крім цього, О. Сластьон відвідав інші села, 
де проживали народні співці. Так, з’явився 
ще один портрет кобзаря Петра Сіроштана 
(1887) із села Ларинка Козелецького повіту. 
Всього О. Сластьон намалював 23 портрети 
кобзарів, серед них П. Неховайзуба, М. Крав-
ченка, О. Савченка, Ф. Кушнерика та ін. 

 

Кобзар. Худ. О. Сластьон
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З Чернігівщиною пов’я-
зана також творчість відомих 
художників-графіків Мстисла-
ва Добужинського і Георгія 
Нарбута, які у 1912 р. разом 
побували у Чернігові і Ніжи-
ні, ознайомилися з історични-
ми пам’ятками. М. Добужин-
ський згадував у своїх "Воспо-
минаниях" (1987): "Ми разом 
пішки пройшли все місто. То 
тут, то там він радив замалю-
вати яку-небудь церкву, при 
цьому звертаючи увагу на 
курйози провінційної і старої 
архітектури, сам він майже не 
малював. Пам’ятаю, він пока-
зував змальований ним якийсь 
кумедний ліхтар і під’їзд" 
[102]. 

У творчості художника 
залишилися яскраві акварелі 
"Чернігів", "Вулиця у Черні-
гові", "Склади у Чернігові" та 
інші роботи. 

 

 
 

Вулиця у Чернігові. Худ. М. Добужинський 
 

Чернігів. Худ. М. Добужинський 
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Занедбаний сад. Худ. Ю. Феддерс 
 
 
 
У Ніжині М. Добужинський зробив декілька малюнків, серед 

них "Площа в Ніжині". Цей малюнок був надрукований у журналі 
"Нива" (1913, № 17). На ньому зображено один із будинків базарної 
площі, а в перспективі Успенська церква та дзвіниця. На передньому 
плані розкисла після дощу широка дорога з ліхтарем та торгівельним 
знаком. Як вказує автор монографії про художника Г. І. Чугунов, 
ніжинські акварелі включені в 1-й каталог творів М. Добужинського і 
знаходяться: три – у приватному зібранні у Римі, одна – у зібранні 
Г. А. Кука в С.-Петербурзі. 

З Ніжином також пов’язана творчість художника-карикатуриста 
Володимира Резніченка та відомого латиського пейзажиста Юлія 
Феддерса, який проживав у місті, подорожував по Чернігівщині. У 
спадщині художника значаться картини, намальовані у містечку 
Погари: "Вид у Чернігівській губернії", на якій зображено покаліче-
ного блискавкою дуба-велетня на фоні широкого поля жита, яке 
перетинає старий чумацький шлях. У художньому музеї Латвії у Ризі 
вона експонується під назвою "Вечірнє поле у Чернігівській губернії". 
З Чернігівщиною пов’язана і друга його картина "Біля Лісової дачі 
Мусіна-Пушкіна у Чернігівській губернії". 

З картин, намальованих у Ніжині, розшукана лише одна – це 
пейзажний етюд Графського парку поруч з університетом. На картині 
автограф: "Ю. Феддерс. 1906". У Ніжині художник і похований [103]. 
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Переглядаючи сторінки художнього життя діячів культури, 
зокрема розвитку образотворчого мистецтва, помічаємо, що чимало 
художників створювали картини під час перебування у дворянських 
садибах і часто виконували замовлення їх господарів. Інші живописці 
були вільними від меценатів чи замовників. Проте, об’єднавши їх 
твори в єдину систему, помічаємо як індивідуальне, так і спільне, що 
диктувалося історичним часом, у якому вони жили. 

 

 
 

Графський парк у Ніжині. Худ. Ю. Феддерс 
 
 
Так, спадщина Т. Шевченка, В. Штернберга, А. Гороновича, 

А. Мокрицького, Я. де Бальмена тісно пов’язана з романтизмом, який 
був характерним для першої пол. ХІХ ст., і основні його риси 
відбилися у їх портретах та пейзажах. У цей же час спостерігаємо і 
прояв "примітивного" реалізму у творах художників, що вийшли з се-
лянського середовища, і поглибленого реалізму у Л. Жемчужникова, 
І. Рєпіна, М. Ге, хоча в останнього уже проявлявся потяг до модер-
ністських прийомів зображення особистості, зокрема Ісуса Христа. Це 
ж прагнення до новітніх засобів відтворення дійсності і її персонажів 
помічаємо і у М. Врубеля. 

Таким чином, спадщина художників Чернігівщини ХІХ – 
поч. ХХ ст., хоча і відбиває окремі риси регіонального, все ж 
знаходиться в руслі загальномистецьких процесів, характерних для 
цього історичного часу. 
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ  

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
 

 
 
 
 
У ХІХ – на поч. ХХ ст. Чернігівщина прославилася багатьма 

іменами визначних письменників, які увійшли до видатної плеяди 
українських художників слова. Життєва доля кожного із них була 
пов’язана з певною місцевістю Поліського краю. Якщо у ХVІІ–
ХVІІІ ст. літератори, в основному, були зосереджені у Чернігові, то у 
зазначений період зірки літературної творчості були розкидані по всій 
Чернігівщині:  П. Білецький-Носенко – у Прилуках, П. Куліш та 
Ганна Барвінок – на хуторі Мотронівка, В. Забіла – у Борзні, 
О. Кониський – у Переходівці і т. п. 

У 20–40-х рр. ХІХ ст. у зв’язку з відкриттям Гімназії вищих 
наук кн. Безбородька у Ніжині (1820), а потім на її основі Фізико-
математичного (1832) та Юридичного (1840) ліцеїв у цих навчальних 
закладах формується ціла плеяда відомих письменників: М. Гоголь, 
Є. Гребінка, Н. Кукольник, В. Любич-Романович, М. Прокопович, 
О. Афанасьєв-Чужбинський, Л. Глібов, М. Гербель, Ф. Богушевич та 
десятки інших менш відомих. Саме завдяки цьому можна говорити, 
що в Гімназії вищих наук кн. Безбородька була сформована 
специфічна літературна школа.  

І хоча це були російськомовні навчальні заклади, потяг до 
української культури, до побутового життя мешканців міста був 
настільки сильним, що знайшов втілення в літературній діяльності 
М. Гоголя, зокрема в повісті "Дещо про Ніжин, або Дурням закон не 
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писаний", "Книзі всякої всячини", а пізніше у "Вечорах на хуторі 
біля Диканьки", "Миргороді", "Ревізорі", Є. Гребінки в його славно-
звісних "Малоросійських приказках", а Л. Глібова у понад тридцяти 
байках. Український прояв був помітний і в інших молодих літерато-
рів. До них належить і творчість інспектора Юридичного ліцею 
Пилипа Морачевського, який писав українською мовою поеми, а 
також зробив переклад Святого Письма, щоб українці могли спілкува-
тися з Богом своєю рідною мовою. 

У 50–70-х рр. ХІХ ст. Л. Глібов, який після закінчення Юридич-
ного ліцею у Ніжині оселився у Чернігові, став об’єднуючим центром 
літературного життя у місті. І хоча з 1838 р. в Чернігові виходили 
"Черниговские губернские ведомости", в яких на деякий час 
притягнув до себе творчу молодь поет Олександр Шишацький-Ілліч, 
редактор неофіційної її частини, все ж газета "Черниговский листок", 
заснована Л. Глібовим, та й сама особистість байкаря стали згодом 
визначальними в літературному житті міста. Кореспондентами газети, 
авторами цікавих публікацій стали П. Куліш, О. Кониський, О. Лаза-
ревський, О. Маркович, М. Александрович, С. Ніс та багато інших. 36 
літераторів опублікували тут свої твори. Л. Глібов таким чином об’єд-
нав навколо свого періодичного видання багатьох літераторів 
Чернігівщини. 

60–80-ті рр. відзначені творчістю окремих письменників, які 
розселилися по різних куточках Поліського краю. Панас Мирний 
працював у Прилуках і писав вірші, збирав матеріал для роману 
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?", Пантелеймон Куліш на хуторі 
Мотронівка написав десятки поетичних та драматичних творів, зробив 
яскраві переклади віршів зарубіжних поетів, наполегливо працював 
незалежно від П. Морачевського над перекладом Святого Письма 
українською мовою, який з’явився за кордоном після смерті 
письменника. 

Поряд з ним працювала його вірний друг, дружина Ганна Барві-
нок, яка об’єднала навколо себе молодих талановитих своїх хреще-
ниць – письменниць Надію Кибальчич та Наталку Полтавку. З 
Чернігівщиною пов’язані також імена Одарки Романової із Сального 
(Ніжинського повіту), Любові Яновської із села Миколаївка (Борзнян-
ського повіту), Марії Загірньої із Чернігова. По-різному склалася їх 
творча доля. Але кожна із них вклала і свій колосочок, наповнений 
різними творчими зернятками, у дородний сніп українського словес-
ного обжинку кінця й початку століття, вирощений в тяжких умовах 
заборони рідного слова. 

Особливо багатим на імена яскравих особистостей був Чернігів у 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Саме у цей час проживали тут Михайло 
Коцюбинський, Борис Грінченко, Володимир Самійленко, Марія 
Загірня, Іван Вороньківський, Микола Вороний, Григорій Коваленко, 
Михайло Жук, Микола Чернявський та ін. Б. Грінченко та 
М. Коцюбинський, активні представники чернігівської "Громади" та 
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"Просвіти", видавці літературних альманахів "Степові квіти", "Хвиля 
за хвилею", "Дубове листя", "З потоку життя" та інших, зуміли 
об’єднати навколо своїх видань не лише літераторів Чернігова, а й 
України, бо вони ставили за мету у своїх збірниках продемонструвати 
все те краще, що було написане українськими художниками слова. 

М. Коцюбинський в останні роки свого життя став наставником 
молодої парості української літератури, з якої сформувалися яскраві 
самобутні творчі особистості: Павло Тичина, Василь Еллан-Блакит-
ний, Олександр Соколовський, Іван Цитович, Аркадій Казка та ін. 
Більше того, М. Коцюбинський став одним із яскравих представників 
української літератури у західноєвропейському контексті. Письмен-
ник значно ширше представляв на той час розвиток української літе-
ратури, ніж інші творці художнього слова. Саме він, уже глибше 
ознайомившись з творчістю західноєвропейських письменників, пере-
буваючи на лікуванні у Європі, спілкуючись з Максимом Горьким та 
іншими письменниками, які проживали там, відчував те нове, що 
з’явилося у світовій літературі.  Тож помічався в нього потяг до 
"нового життя, до ще неходжених шляхів і непотертих образів" 
(М. Чернявський). 

М. Коцюбинський добре розумів, що розширення тематики в 
українській літературі, використання художніх здобутків західноєв-
ропейської літератури дасть можливість піднести твори українських 
письменників на належну висоту. А щоб їх помітили в світовому 
літературному процесі, щоб відчули, що є така література українська, 
визнали її, необхідно було донести її до західноєвропейського читача. 
А це можна було зробити через переклад творів письменника на 
іноземні мови.  

На початку ХХ ст. проникають за кордон твори М. Коцюбин-
ського. Спочатку були перекладені окремі оповідання і повісті, 
зокрема "Посол від чорного царя", "Fata morgana", "Цвіт яблуні", "У 
путах шайтана", "Для загального добра" тощо на німецьку, чеську, 
латвійську, угорську, польську мови. І тут немалу роль відіграли діячі 
літератури, які проживали в Австрії, Угорщині, Польщі та інших 
країнах і були особисто знайомі з Михайлом Коцюбинським. Чимало 
фактів підтверджують, що він зробив багато для популяризації також 
творів інших письменників української літератури і сприяв зміц-
ненню творчих зв’язків з багатомовною літературою Заходу. 

Літератори Чернігівщини на поч. ХХ ст. заклали  разом з 
іншими митцями основи для подальшого розвитку українського 
слова, яке на цей час, розірвавши пута насилля, йшло впевненою 
ходою по шляху свого розвитку. Тож перегорнемо ці славні сторінки 
історії літературної Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. й ознайомимося 
з цим великим ужинком художнього слова, вирощеного багатьма 
відомими і менш знаними широкому загалу читачів митцями.  
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ТВОРЧІСТЬ П. П. БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА 
 
На кін. ХVІІІ – пер. пол. XIX ст. припадає творча діяльність 

визначного українського педагога і письменника Павла Павловича 
Білецького-Носенка  (16(27).VІІІ.1774–11(23).VІ.1856), що народився 
в Прилуках у дворянській родині, коріння якої йшло до старшинсько-
го козацького роду. Батьки мріяли побачити свого сина військовим, а 
тому ще в п’ятирічному віці віддали його до Кадетського корпусу в 
Петербурзі. Всі дитячі і юнацькі роки аж до 19-річного віку минули 
саме там. П. П. Білецький-Носенко став гарним і перспективним 
"військовим". Він брав участь у походах О. Суворова, виявляв муж-
ність, за що мав нагороди, його чекала гарна військова кар’єра. 

Але так склалася доля, що у 
1798 р. П. П. Білецький-Носенко 
залишив військову службу і по-
вернувся на батьківщину, де на 
нього чекали не менші випробу-
вання від власної матері, жорсто-
кої і свавільної особи, яка розпо-
ряджалася долею свого сина, 
неначе долею кріпаків. У 1799 р. 
вона змусила його одружитися 
заради багатства на нелюбій йому 
доньці конотопського предводите-
ля дворянства. Проте сподівання 
матері не справдились, і вона 
сама змушена була виділити сину 
землю. Мати віддала йому сорок 
десятин болота над Удаєм в селі 
Лапинці (нині один із районів 
міста Прилуки). Ось тут П. П. Бі-
лецький-Носенко виявив себе 
справжнім господарем. Він провів 
канали, підняв землю, облагоро-
див її, насадив дерев, розбив 
алейки, збудував альтанки і пере-
творив це болото на "райський ку-
точок", де й оселився зі своєю 
сім’єю у 1802 р. 

Із цього часу іде процес його відродження як громадянина своєї 
батьківщини – України. Не знаючи ні своєї рідної української мови 
(бо з дитинства  він навчався  російською мовою і вважав її рідною), 
ні української історії, культури, П. П. Білецький-Носенко все це опа-
новує самотужки і починає розуміти, що про Україну повинні знати в 
Росії і світі більше. "Право! О ней меньше знают в просвещенной 
Европе, нежели о каком-нибудь новооткрытом острове Океании... Я не 

П. Білецький-Носенко 
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знаю как кто, а я люблю родину, и желал бы познакомить ее с целым 
светом, право! Она стоит того". 

П. П. Білецький-Носенко зрозумів, що необхідно в цьому дусі 
виховувати нове покоління. У садибі поміщика І. Я. Величка він 
відкрив педагогічний пансіон, де навчалося семеро хлопців, а потім 
перевів його у свою садибу і продовжив тут займатися педагогічною 
діяльністю протягом 40 років, упроваджуючи нові методики навчання 
на принципах свідомого розуміння предмета, а не його механічного 
зазубрювання. Він виховував особистість, розвиваючи в юнаках їх 
здібності, критичне ставлення до себе і свого навчання, самооцінку. 
Він хотів бачити свого вихованця здоровим душею і тілом, освіченою 
людиною. І все робив для того, щоб він таким був. Педагог не 
зупинявся навіть перед різками. І їх відчували на собі вихованці. Ще 
одне. Він умів прогнозувати, бачив перспективу юнака, враховуючи 
його здібності. Це підтверджують, зокрема, ті характеристики, які він 
давав майбутньому відомому історику України Миколі Маркевичу. 
Оцінюючи свою педагогічну діяльність, П. П. Білецький-Носенко 
заявляв: "Хочу принести користь своїм землякам і намагаюсь зробити 
їх справжніми християнами, корисними Батьківщині й самим собі, а 
в пансіонах, особливо тих, що утримуються французами-втікачами, 
привчають любити себе і все іноземне". 

Крім праці в пансіоні, П. П. Білецький-Носенко обіймав різні 
освітянські посади в Прилуках (наглядач Прилуцького повітового 
училища, наглядач училищ усього Прилуцького повіту тощо). 

П. П. Білецький-Носенко був дуже обдарованою особистістю. Він 
володів декількома іноземними мовами, знався на військовій справі, 
був гарним художником, перекладачем, фольклористом, етнографом, 
лінгвістом, лексикографом. Добре відомий його "Словник української 
мови". Він є автором праць із літературознавства, естетики, еконо-
міки, сільського господарства, медицини тощо. Особливо багато сил 
він віддав створенню словника та "Грамматики южно-русского 
языка". І хоча ці видання підтримали М. Максимович, О. Бодян-
ський, А. Метлинський, М. Маркевич, П. Куліш, їх не вдалося 
надрукувати. П. П. Білецький-Носенко сподівався, що вони "прине-
суть загальну користь, хоча б це трапилось у XX ст.". Так воно і 
сталося. По-справжньому оцінили їх лише у XX ст., коли вони стали 
відомими у науковому світі. 

Він зробив великий внесок і у розвиток української літератури. 
Сам він добре знав світову і вітчизняну словесність, мав гарну 
бібліотеку, що нараховувала кілька тисяч томів, виписував періодичні 
видання, що сприяло його обізнаності із сучасним для нього літе-
ратурним процесом. У своєму огляді нової української літератури він  
дав високу оцінку творам І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Є. Гребінки і молодого тоді Т. Шевченка, його "Кобзареві" та 
"Гайдамакам". 
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Перші літературні твори П. П. Білецького-Носенка відносяться 
до поч. XIX ст. У 1808 р. він переклав з французької мови роман 
німецького письменника Августа Лафонтена "Семейство фон Галь-
ден". І це, мабуть, було більше пов’язано з його педагогічною ді-
яльністю, коли він сам показував своїм учням, як слід перекладати з 
однієї мови на іншу. Хоча таких прикладів у його творчій діяльності 
було багато. 

У цей час він пробує свої творчі сили в різних жанрах: балада, 
байка, віршована казка, ліричні поезії, поеми, прозові твори, які 
писав російською та українською мовами. Свої твори він читав учням, 
знайомим, посилав для обговорення у різні товариства, членом яких 
був. За його життя майже нічого з доробку письменника не було 
опубліковано. Тому про його літературну діяльність знала обмежена  
кількість людей. Деякі його твори були опубліковані завдяки старан-
ням сина Павла лише на поч. 70-х рр. XIX ст. І вони вже не мали тих 
сили і значення, які могли мати на поч. XIX ст., коли  тривав процес 
формування української літературної мови та словесності на їх новому 
етапі. 

У деяких творах відчувається вплив мови і літературних при-
йомів "Енеїди" І. Котляревського. Але в той час це було відчутним у 
багатьох творах різних письменників, бо ще не були вироблені норми 
української літературної мови. Про це свідчить і відома поема 
П. П. Білецького-Носенка "Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина" 
(1818), у якій був оброблений міф із п’ятої книги "Метаморфоз" 
Овідія. Це  –  своєрідна українська переробка з відтіненням тих епізо-
дів, ситуацій, які були близькі авторові поеми. Тут присутні Плутон,  
його дружина Церера та інші представники міфічного світу. Дослід-
ники вказують, що в основу свого твору П. Білецький-Носенко поклав 
поему "Похищение Прозерпины" (1795) російських авторів О. Котель-
ницького та Ю. Люценка. Але, не відхиляючи цієї думки, слід 
відмітити новаторський характер твору прилуцького письменника. І 
Цецеру, і її дочку Прозерпину він показує як простих сільських 
жінок. Античні імена він перероблює на українські. 

Ось як описує П. Білецький-Носенко Горпиниду, назвавши її 
Горпиною:  

 
Червона, гарна, мов калина,  
А вічі – ясний цвіт небес.  
Солодка мова – медовая,  
Пухка, як м’якиш коровая...  
Да біла, мов тополі лист,  
Губки – ніби угорки-сливи,  
Да, як дуга московська, бріви,  
Коса ж – ніби в корови хвіст [1]. 
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Поруч із нею діють прості сільські дівчата: Домаха, Вівдя, Химка 
та інші. І ці українські імена ще раз засвідчують своєрідність поеми. 

Опис міфологічних героїв подається за рахунок детального пе-
реліку предметів побуту, характерного для життя українців. В поемі 
П. Білецького-Носенка це відчутно, і це є продовження використання 
надбань І. Котляревського, але зі специфічним, своєрідним автор-
ським пошуком. Коли читаєш опис Зевса, то бачиш його звичайнісінь-
ким представником сільської заможньої верстви: 

 
Зевес, урившись в подушки, 
Тоді кутю з ситой лигав, 
Задки курині да пампушки 
Все веренухой запивав – 
Як панотець після роботи 
У поминальнії суботи 
Вживає, що дає алтар [2].  

 
До оцінки поеми "Горпинида" П. Білецького-Носенка, її мови,  

художніх засобів, відтворення того українського гумору, який  прита-
манний українському народу, слід підходити як до перших пошуків в 
українській літературі слідом за І. Котляревським. І не варто примен-
шувати значення цього твору. Порівняно з "Енеїдою" вона програє, 
але це літературний пошук, засіб висловлення своїх поглядів на деякі 
гострі соціальні проблеми, пов’язані з осудженням тих, хто "вдовиць і 
сиріт обіжають", хто схиляється перед іноземщиною, тощо. До поеми 
слід підходити як до історичного літературного явища й оцінювати її 
треба з позицій того часу. 

Поезії, написані в 1812–1829 рр., увійшли до збірника "Гости-
нець землякам. Казки сліпого бандуриста, чи Співи об різних речах", 
виданого в 1872 р. Якщо "Горпинида" написана в бурлескно-травес-
тійній манері, то "Казки сліпого бандуриста" значною мірою тяжіють 
до романтичного стилю [3]. 

Серед жанрів, у яких працював П. Білецький-Носенко, була й 
балада. Як свідчать сучасники, він написав 15 подібних творів, серед 
них "Ївга", "Нетяг", "Могила відьми", "Отцегубці" та ін.  З баладами 
прилуцький письменник виступив раніше і від П. Гулака-Артемов-
ського, і від Л. Боровиковського. І якби вони були своєчасно опублі-
ковані, то засвідчили б, що і в українській літературі письменники 
працювали в цьому жанрі, вносячи своє в його освоєння і розвиток. В 
основу своїх творів П. Білецький-Носенко клав відомі вже твори 
зарубіжної літератури. Наприклад, для "Івги" взяв баладу німецького 
поета Бюргера "Ленора", яку використали й російські письменники 
В. Жуковський для "Людмили" та П. Катенін для "Ольги". Цей 
самий твір використав пізніше і Л. Боровиковський для балади 
"Маруся". 
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У своїй творчості П. Білецький-Носенко неодноразово звертався 
до популярних фольклорних сюжетів, а також творів Лафонтена, 
Лессінга, Вольтера, Дмитрієва, Державіна. "У деяких з них автор 
торкається  окремих суспільних вад, говорить про несправедливість і 
беззаконня, про існуючу соціальну нерівність, нікчемність і моральну 
розпусту панів, а з іншого боку, висловлює співчутливе ставлення до 

простої людини" [4].  
Як свідчив сам письменник, він написав "333  басни, переделан-

ные с лучших французских (почти весь Лафонтен и Флориан), 
немецких и российских баснописцев для наших молодых соотече-
ственников" [5]. 

Були й оригінальні. П. Білецький-Носенко виступив поперед-
ником у цьому жанрі Є. Гребінки та Л. Глібова. В одних випадках 
поет брав фабульну основу, в інших близько наближався до основного 
тексту. Але і в тому, і в іншому разі він вносив чимало свого, 
оригінального, пов’язаного із використанням як окремих деталей, так 
і нових характеристик персонажів, введення місцевого колориту, на-
родної мови тощо. Національне забарвлення робить байку П. Біле-
цького-Носенка явищем української літератури. Байкар висвітлює 
різні морально-етичні проблеми: скупість, зажерливість, чванливість, 
заздрість, лестощі, пияцтво тощо, про що свідчать "Сова да Скупець", 
"Ведмідь-танцюра", "Лісничий да Лис", "Кіт да Кухар" та ін. Байкар 
прославляє суспільно корисну працю як єдиний, на його думку, шлях 
до добра й справедливості ("Білка да Кроти", "Чебрець та Берізка", 
"Селянин та його діти"). В багатьох байках лунає і соціальна тема. 
Поет зі співчуттям ставиться до простих людей, засуджує паразитизм 
представників дворянських класів, дармоїдство ("Два Коти"), духовну 
мізерність ("Осел"), їх схильність до всього іноземного ("Бджола і 
Мухи"), а також розвінчує судове свавілля ("Два злодія да Кінь", "Оси 
да Бджоли", "Заєць да Ружина", "Тяжба та ін.). Щоб показати, як 
соціальна тема звучить у байках П. Білецького-Носенка, наводимо 
повністю відому у творчості І. Крилова і Л. Глібова байку "Вовк та 
Ягня". Знайомий текст дасть можливість побачити і своєрідність 
перекладача. 

 
Вовк та Ягня 

Із рудки прудкої Ягнятко воду пив.  
Злий Вовк натщесерце побачив те з кущів  
І баки визвірив, шукав якой придирки  
Да клами цокотав, завив на його з гірки: 
"Ледащо! Як ти смів мні водопій мутить?  
На капость? Га? На глум!  
Щоб як не дати пить! 
Постій! Ось я тобі, лукавий враг незбожний!" 
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"Змилуйся, пан вельможний! – 
  Ягня йому в одвіт. –  
Я ниже пана пив; ізвольте розсудить: 
Багно проти води чи може бак носиться?"  
"Глянь, миршаве, й воно ще дума оправдиться.  
А прошлий рік мене ти лаяло при всіх".  
"Я! Прошлий рік! А як се лучитися мало,  
Коли ще прошлий рік, крив біг, 
  Мене й на світі не бувало,  
  Бо я сосу ще мать.  
Се свідками могтиму доказать".  
"Брехня! Коли ж не ти, дак, певно, се твій брат!"  
  "А брата я не маю".  
  "Ти знов почав брехать!..  
  Я время утрачаю,  
Я чую вже давно, що вся твоя сім’я,  
Собаки, вівчарі, ви всі мене б примили 
  Да в ложці б утопили.  
  Живцем із’їли! 
  Всіх більше ти! Ось я  
Згадам тобі, моєму лиходію!" 
  Да бідного вхопив за шию, 
В ліщину одімчав, там без суда й позвів  
Його із’їв. 

*  *  * 
Хіба не те ж у нас? Хто міщний да багатий,  
Той прав; а неборак хоч прав, да винуватий. 

 
Переважна більшість байок – це розгорнуті розповіді, які завер-

шуються висновками, мораллю, що мають часто афористичний харак-
тер. Вона може бути виражена цілою строфою або ж  одним рядком. 
Звичайно, архаїчна форма мовних виразів, застарілі слова усклад-
нюють нині сприйняття творів П. Білецького-Носенка. І все ж його 
творчість – це яскрава сторінка в історії української літератури поч. 
XIX ст. 

Не можна не погодитись з академіком О. Білецьким, який під-
креслював, що українська література "не характеризується тільки 
діяльністю окремих письменників, яких суд потомства визнав вели-
кими. Розвиток історико-літературної науки дедалі більше відходить 
від уявлення про історію літератури як про суму характеристик її 
"героїв", "великих людей". Для того щоб визначити своєрідність 
української літератури, треба взяти її  літературний процес у цілому – 
як визначних, так і в рядових його проявах" [6]. Саме творчість 
П. Білецького-Носенка і дає нам можливість заповнити ту прогалину, 
яка була в регіональному осмисленні літературного процесу 10–30-х рр. 
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ХІХ ст. Бо саме в цей час була написана переважна більшість 
художніх творів письменника, девізом яких були його слова: "Думай 
добре, роби добре, і буде добре".  Так він і жив, проводячи різнобічну 
діяльність у невеликому містечку Прилуки, залишивши по собі у 
своїх сучасників світлу пам’ять. Але поет розраховував і на пам’ять 
нащадків: 

 
Мене поймуть в Землі веселой і плодючой, 
Де Дніпр реве в борах, мутить піски під кручой  
Під кельями святих; пливе де тихий Дін,  
Де чумаки гуляють 
І по-українськи народи розмовляють. 
 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ В НІЖИНІ 
 
У 1820 р. у Ніжині була відкрита Гімназія вищих наук 

кн. Безбородька, у якій навчались майбутні видатні письменники. 
Більше того, саме тут формується ніжинська літературна школа, з 
якою пов’язані імена Миколи Гоголя, Євгена Гребінки, Нестора 
Кукольника, саме тут пройшли першу школу творчих пошуків поет і 
перекладач Василь Любич-Романович, поет, редактор творів 
М. Гоголя, його друг Микола Прокопович, публіцист, прозаїк Костян-
тин Базилі, прозаїк Микола Білевич, фольклорист Платон Лукашевич 
та ін. 

На формування літературних здібностей гімназистів великий 
вплив мали викладачі І. С. Орлай, М. Г. Бєлоусов, Ф. І. Зінгер, 
І. Я. Ландражин, С. М. Андрущенко, І. Г. Кулжинський, П. І. Ніколь-
ський та ін. Палку любов до української історії виховував директор 
Гімназії І. С. Орлай. На заняттях Ф. І. Зінгера та І. Я. Ландражина 
учні ознайомлювалися з творами відомих німецьких та французьких 
письменників в оригіналі, вперше займалися перекладами їх творів 
російською мовою [7]. 

На творчість Є. Гребінки та В. Любича-Романовича певний 
вплив мав учитель латинської мови І. Г. Кулжинський, який працю-
вав у Гімназії з травня 1825 р. Він був не тільки вчителем, але й 
письменником. Сама особистість І. Г. Кулжинського, творча ціле-
спрямованість, гарне знання латинської мови і заохочення гімназистів 
до перекладу класичних творів – усе це не могло не впливати на роз-
виток літературних здібностей його учнів, про що свідчать їх спогади. 
Сьогодні не можна однозначно заявляти, як це зробив свого часу 
С. Машинський у своїй праці "Гоголь и "дело о вольнодумстве" 
(1959), що "мрачная фигура" І. Г. Кулжинського входила до "галереи 
преподавателей-рутинеров". У його діяльності ніжинського періоду 
було чимало позитивного. 
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Хоча І. Г. Кулжинський і критично ставився до М. Гоголя, про 
що свідчать його "Воспоминания учителя", він усе ж пишався самим 
фактом його причетності до життя великого письменника. 

 
Я Гоголя давно когда-то  
Латинской азбуке учил 
И память о поре той свято  
Досель в смирении хранил, – 

 
писав він у 1872 р. 

Іван Григорович Кулжинський (14(26).IV.1803–23.ІІІ(4.IV).1884) 
під час праці в Ніжинській гімназії вищих наук з 1825 до 1829 р. 
писав поетичні твори, які друкував у столич-
них журналах. У 1827 р. у Москві вийшла 
окремим виданням його повість "Малороссий-
ская деревня", яка мала етнографічний ха-
рактер і давала лише деякі уявлення про по-
бут, звичаї малоросійського села. Надто вже 
ідилічно зобразив письменник життя селян. 
І. Г. Кулжинський ішов тут слідом за росій-
ськими сентименталістами. 

У 1829 р. в "Дамском журнале" були 
опубліковані його повісті "Терешко", "Ка-
зацкие шапки", "Три сестры" та інші твори. 
Для деяких з них він використовував ніжин-
ські легенди. У 1833 р. з’явився його роман 
"Федюша Мотовильский". 

У 40-х рр. у І. Г. Кулжинського дещо 
змінились естетичні та політичні позиції, по-
силилися реакційні погляди, про що свідчить 
його листування з редактором журналу 
"Маяк" С. А. Бурачком. 

І. Г. Кулжинський  двічі – 1829 та 
1843 рр. – залишав Ніжин, обіймаючи різні посади в галузі освіти в 
Харкові, Тифлісі та інших містах, але знову повертався до нього. З 
1841 до 1843 рр. працював інспектором юридичного ліцею, а в травні 
1847 р. вийшов у відставку. У Ніжині він проживав до кінця свого 
життя. 

В останній ніжинський період, коли І. Г. Кулжинський був уже 
на пенсії, він продовжував працювати над художніми, публіцис-
тичними та науковими творами. 

До значних белетристичних творів 40–60-х рр. ХІХ ст. відносимо 
драми "Кочубей" (1841) і "Юродивий" (1842), комедію "Столетие в 
лицах", повісті "Последний день Помпеи" (1851), "Семен Середа, 
куренной атаман запорожского войска" (1852), "Рассказы из русской 
истории" (1853), а також "Современные басни" (1864), "Новые басни" 
(1865). 

І. Кулжинський. 
20-ті рр. ХІХ ст. 
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У статтях "Несколько слов о хохло-
мании" (1863), "Письмо к издателю львов-
ского журнала "Мета…" (1863), "О зарожда-
ющейся, так называемой, малорос. 
литературе" (1863) І. Г. Кулжинський 
виступав проти української мови, красою і 
милозвучністю якої раніше захоплювався, 
називаючи її тепер "испорченным русским", 
виступив проти молодої україномовної літе-
ратури, видання творів для народного 
читання українською мовою. У статті 
"Наши прогрессисты. Опыт литературно-жи-
тейского исследования" (1883) в грубому 
вигляді подана критика літературної і 
громадської діяльності М. Полевого, В. Бє-
лінського, М. Гоголя і особливо О. Герцена, 
а також усього тодішнього демократичного 
руху. У 1883 р. надрукував у Харкові в 
журналі "Благовест" вірші  з релігійної 
тематики. І. Г. Кулжинський помер у 
Ніжині [8].  

Творчість письменника 40–80-х рр. 
уже не мала впливу на студентів Ніжинської вищої школи. 
І. Г. Кулжинського в Ніжині забули, хоча його твори і з’являлись у 
столичній пресі. Сам він до своєї творчості ставився скептично. У 
своїй автобіографії 1859 р. він відмічав: "Писав і друкував я дуже 
багато у різних журналах; але в зв’язку з тим, що я чорновиків у себе 
не залишав, то тепер не пам’ятаю не тільки змісту, а навіть і назв 
багатьох моїх творів, із чого виходить, що вони не варті пам’яті. Я 
говорю це не з почуття покірливості і зневаги, а просто так, як воно 
є". Але, як бачимо з подальшого життя І. Г. Кулжинського, це не 
зупинило його, і він продовжував писати і друкувати далі свої вірші, 
байки, послання, статті з історико-літературних, релігійно-
богословських та педагогічних тем.  

На формування літературних здібностей гімназистів, крім викла-
дачів, впливали бібліотека гімназії, театральні вистави, фольклорні  
захоплення, а також літературні твори О. Бестужева-Марлинського, 
В. Жуковського, К. Рилєєва, О. Пушкіна та інших тогочасних прогре-
сивних письменників. Серед гімназистів розповсюджувалися перепи-
сані від руки комедії О. Грибоєдова "Горе от ума" (цей рукопис до 
нашого часу зберігається в музеї Ніжинської вищої школи), ода 
"Вольность" і поеми О. Пушкіна "Братья-разбойники", "Цыгане", 
"Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", розділи "Евгения 
Онегина", вірші, балади, поеми "Войнаровский" та "Исповедь Нали-
вайко" К. Рилєєва та ін. 

І. Кулжинський.  
70-ті рр. ХІХ ст. 
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М. Гоголь разом з іншими гімназистами виписував журнал 
"Северные цветы" (1825), де друкувалися розділи роману О. Пушкіна 
"Евгений Онегин". 

І тут слід згадати про те, що О. Пушкін побував у Ніжині та 
інших населених пунктах Чернігівщини, коли у 1820 р. за наказом 
царя їхав до Одеси на місце свого південного заслання. Цією ж 
дорогою він повертався назад у село Михайлівське, де продовжувалося 
заслання. Запам’яталась поету українська природа, яку він з захоп-
ленням відтворив у поемі "Полтава". 

 
Тиха украинская ночь.  

Прозрачно небо.  
         Звезды блещут.  

     Своей дремоты превозмочь  
     Не хочет воздух.  

Чуть трепещут  
     Сребристых тополей листы…  

 
Гімназисти не знали, що поряд на поштовій станції відпочиває їх 

улюблений поет, твори якого таємно вони переписували і вчили 
напам’ять. Під час навчання гімназисти писали вірші, прозові та дра-
матичні твори. Починаючи з 1826 р. вони щомісячно випускали 
рукописні журнали та альманахи.  

У зв’язку з тим що професор П. І. Нікольський на заняттях із 
російської словесності, а професори С. М. Андрущенко, І. Я. Ландра-
жин, Ф. І. Зінгер з іноземної мови давали завдання писати вірші, 
займатися перекладами, у гімназистів збиралося чимало оригінальних 
творів, які вони записували у спеціальні зошити. Виходили альма-
нахи та  журнали. У спогадах випускників зустрічаємо різні їх назви. 
К. Базилі разом із М. Гоголем видавали "Северную зарю", можливо, 
за зразком "Полярной звезды" К. Рилєєва та О. Бестужева. Однокурс-
ник видавців альманаху І. Халчинський залишив опис його зовніш-
нього вигляду. Це був зошит "у жовтій обкладинці з віньєтками, які 
вони самі малювали, і у вихідний день все це читалося на засіданні 
літературного товариства вихованців". У літературне об’єднання вхо-
дили, крім М. Гоголя та К. Базилі, В. Любич-Романович, М. Проко-
пович, П. Редкін, Н. Кукольник, Є. Гребінка та ін. Є відомості  про 
три номери "Северной зари" (1826, січень, № 1; лютий, № 2; березень, 
№ 3), тринадцять номерів журналу "Литературное эхо" (1826, № 1–7, 
9–13) та ін. 

Виходили також журнали "Метеор литературы", "Литературный 
промежуток, составленный в один день 1/2 Николаем Прокоповичем". 
Василь Домбровський та Євген Гребінка видавали рукописні журнали 
"Аматузия", "Пифия". 

У "Реєстрі книгам та рукописам" професора М. Бєлоусова, який 
був представлений чиновнику Адеркасу під час розслідування "справи 
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про вільнодумство" у Гімназії вищих наук у 1828 р., у розділі 
"Д. Собственные ученические сочинения и переводы" названо більше 
сорока віршів, поем, статей, написаних гімназистами. 

Дійшов до нас і зміст першого номера "Метеора литературы" за 
січень 1826 р., який видавали М. Гоголь, К. Базилі, П. Мартос. У 
матеріалах Адеркаса він іменується як "богомерзкий й противный". 
На сорока двох його сторінках розмістилися вірші, уривки з прозових 
творів, переклади. 

Найбільшим був розділ поезії. Тут подано 5 віршів: "Песнь 
Никатомы" (уривок із поеми Оссмана), "Берратон", "Битва при 
Калке", "Альпы" (вірш присвячений вождю угрів, який переходив 
через Дніпро), "Подражание Горацию", ліричне звертання "К***" 
(вірш про чудовий ранок), дві епіграми. Одна з них називалася "На-
смешнику некстати". Серед прозових творів – романтична повість 
"Ожесточенный", оповідання "Завещание", переклади з німецької та 
інші тексти. У зв’язку з тим, що матеріали в альманасі не були 
підписані, авторство визначити важко. 

У рукописних журналах часто публікувалися ті твори, які були 
результатом вправ з піїтики та російської словесності. У ті роки ще не 
було єдиного курсу історії російської літератури в такому вигляді, 
який маємо нині, тому відомості про творчість письменників поєдну-
валися з теоретичним розглядом творів, а також практичними вправа-
ми. Саме цим пояснюється жанровий перегук у різних гімназистів. 
Особливо широко представлений у творчості молодих поетів жанр 
елегії (Андрій Бородін "Элегия", "Ночь", Степан Гютен "Киев", 
Леопольд Ланге "Элегия (С. С. Ш-а)", Нестор Кукольник "Я часто 
слушаю печальный рокот бури", "Трепет", Петро Сушков "Желаю я, 
чтобы бродили глазенки милые на мне", "О дни любви и упоенья" та 
ін.). У цьому жанрі пробували свої сили всі поети-початківці. Зустрі-
чаються також оди, ідилії, послання (Нестор Кукольник "К*. Люби 
меня", Степан Гютен "К творцу"), гімни (Олександр Бородін "Гимн 
Солнцу", Андрій Бородін "Гимн Солнцу"), рондо (Олександр Бородін 
"Рондо"), балади (Микола Білевич "Смерть Святослава") тощо [9]. 

Професор П. І. Нікольський примушував гімназистів писати оди, 
коли відбувались якісь урочисті заходи. Творчі вправи, пов’язані з 
написанням творів різних жанрів, допомагали гімназистам розвивати 
художнє чуття. Серед творів початківців чимало й спрощених насліду-
вань. Проте апробація творчих сил, можливість виявити свої здібності  
якоюсь мірою підштовхували гімназистів до писання творів. Костян-
тин Базилі пізніше згадував: "В той час література процвітала у 
нашій гімназії, і вже виявлялись таланти багатьох товаришів моїх: 
Гоголя, Кукольника, Миколи Прокоповича, Данилевського, Родзянко 
та інших, які залишилися невідомими з обставин їх життя або з 
ранньою смертю". 

Написання оригінальних творів, випуск рукописних журналів та 
альманахів давали можливість залучати гімназистів до літературної 
діяльності [10]. 
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Слід зауважити, що, крім вищеназваних творів, які мали на-
вчальний характер, гімназисти писали і самостійно, виражаючи своє 
особисте ставлення до тих процесів, які відбувалися в суспільстві. 

Відомий дослідник творчості М. Гоголя літературознавець С. Ма-
шинський, вивчаючи папери, які були пов’язані зі "справою про 
вільнодумство" в Ніжинській гімназії вищих наук, натрапив на вірш, 
підписаний "Кондратий Рилеев". Проте такого твору в поета нема. Це 
була підробка "під Рилєєва". Як свідчать спогади гімназистів, вірш 
написав О. Данилевський разом із П. Мартосом. Ось цей вірш: 

 
Друзья мои, друзья свободы, 
За что, за что от первых дней 
Мы стонем под ярмом цепей, 
Не слышим голоса природы. 
  За что России гражданин  
  Подавлен рабством безрассудным?  
  Он мученик, неволи сын –  
  Он презрен небом правосудным. 
Чего ж нам ждать еще, друзья, 
Чего же медлить, быстры годы, 
Давно, давно душа моя 
Пылает пламенем свободы. 
  Идем бесстрашною толпой 
  На зов полуслепого счастья, 
  Расторгнем сильною рукой 
  Гнилые узы самовластья.  
 
Авторство вірша підтвердити сьогодні важко, але те, що студен-

ти цікавилися вільнодумством, залишається фактом. О. Данилевсько-
го і П. Мартоса за читання недозволених книг виключили з Гімназії. 
З великими труднощами батькам О. Данилевського вдалося повернути 
сина до навчального закладу, який він закінчив у 1828 р. разом із 
М. Гоголем. 

Студенти багато перекладали з іноземних мов. Так, Микола Біле-
вич під час навчання в Гімназії переклав дві трагедії Шекспіра, а 
Василь Любич-Романович, який добре володів латиною, французькою, 
німецькою, англійською, італійською, польською мовами, ознайомив 
читачів із творами Адама Міцкевича та Джорджа Байрона. Перекла-
дами займався і Нестор Кукольник, обдарований юнак, який володів 
багатьма мовами. Проте у нього була ще одна пристрасть – писати 
драматичні твори. 

У Ніжинській гімназії вищих наук уперше серед навчальних 
закладів світського характеру було започатковано аматорський сту-
дентський театр, у якому провідну роль грав Микола Гоголь, а також 
Н. Кукольник, М. Прокопович, О. Данилевський, М. Білевич та ін. 
Ставили різні п’єси. Саме участь у цьому театрі спонукала до того, що 
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самі студенти починали писати драма-
тичні твори. Є свідчення, що це робив 
М. Прокопович разом із М. Гоголем, де-
які з них навіть  розігрувалися на сцені. 
Це ж робив і Нестор Васильович Куколь-
ник (8(20).ІХ. 1809–8(20).ХІІ.1868) – 
один із відомих письменників 30-х – поч. 
40-х  рр. ХІХ ст., автор численних п’єс, 
історичних романів, видавець і редактор 
журналів. У Гімназії він навчався з 
1820 р., з початку її існування (його 
батько був першим директором цього 
навчального закладу). Обдарований від 
природи юнак успішно навчався, володів 
багатьма мовами, гарно грав на 
музичних інструментах. 

Н. Кукольник брав активну участь 
у випусках рукописних журналів та 
альманахів, де він уміщав і свої перші 
літературні спроби. 

У Гімназії він дотримувався демо-
кратичних  поглядів, цікавився філосо-
фією, читав заборонених авторів. За 
підтримку професора М. Г. Бєлоусова у 
відомій "справі про вільнодумство" був 
позбавлений при випуску із Гімназії 
штатського чину XII класу і золотої ме-
далі, хоча навчався тільки на "відмін-
но". У цій справі його трагедія "Мария" 
характеризувалась як волелюбна. 

У свідченнях одного із гімназистів 
у "справі про вільнодумство" читаємо, 
що Кукольник "давав учням ознайоми-
тись із складеною ним п’єсою "Мария", 
написаною сміливо і непристойно, і 
читав її більше всього перед лекціями 
Бєлоусова... Читав також й іншу тра-
гедію "Тасс" і ще один роман". На жаль, 
ні п’єса "Мария", ні роман, про які 
згадується, до нас не дійшли. 

Над п’єсою "Торквато Тассо" Н. Ку-
кольник працював наполегливо і довго. 
Він почав її писати у 1826 р., декілька 
разів переробляв. У цей час молодий 

письменник дотримувався романтичних поглядів на розвиток літе-
ратури, тому використовував у своїй творчості поетику романтизму. 

Н. Кукольник. 20-ті рр. ХІХ ст. 
 

Портрет Н. Кукольника.  
Худ. К. Брюллов 
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В основу п’єси була покладена доля італійського поета-мандрівника, 
одного з основоположників класицизму та бароко, людини зі склад-
ною, трагічною і водночас легендарною долею. Для Н. Кукольника, як 
і для інших письменників, що торкалися цієї теми, Торквато Тассо 
виступав символом Поета, який відповідав естетичним та життєвим 
вимогам романтиків. 

П’єса "Торквато Тассо" була не єдиною у спадщині Н. Куколь-
ника. Після закінчення Гімназії він виступив як професійний літера-
тор, хоча і працював чиновником різних міністерств. Його слава 
зростала з кожним роком. З 1840 до 1845 р. він опублікував п’ять 
романів: "Эвелина де Вольероль", "Альфа и Альдона", "Дурочка 
Луиза", "Историческая красавица", "Два Ивана, два Степановича, два 
Костылькова". В цей самий час вийшло п’ять драм: "Статуя Кристофа 
в Риге", "Князь Холинский", "Боярин Басенок", "Монумент", "Им-
провизатор", 26 повістей і оповідань. Він був редактором журналу 
"Русский вестник" (1841), видавав збірки "Новогодник" та "Сказки за 
сказкой", редагував журнали "Дагеротип" (вийшло 12 номерів), 
"Иллюстрация" та "Художественную газету". 

Для Н. Кукольника цього періоду характерні консервативні 
погляди, він виступав захисником монархії. Тільки деякі його твори 
належали до реалістичної "натуральної школи". 

Н. Кукольник підтримував зв’язки з випускниками Ніжинської 
гімназії вищих наук. Він жив в одному будинку з А. Гороновичем та 
М. Немировичем-Данченком. Бували на "середах" у Кукольника П. Мар-
тос, М. Прокопович. Зустрічався він з А. Мокрицьким у редакції 
"Художественной газеты". Довгий час підтримував творчі стосунки з 
М. Гоголем. 

Слава залишила Н. Кукольника ще за його життя. І згадують 
його нині лише історики літератури, хоч деякі його повісті та романи 
могли б користуватися популярністю і тепер. Н. Кукольник більше 
нам відомий як автор чудових романсів "Жаворонок", "Колыбельная 
песня", "Сомнение" та інших, написаних на музику М. Глінки. 

На жаль, у цій книзі ми не зможемо детально охарактеризувати 
ранню творчість усіх початківців Ніжинської гімназії вищих наук, 
тому радимо всім, хто цікавиться цим, нашу книгу "Нариси культури 
Ніжина. – Ч. І : Література" (1995), де подається огляд їх доробку, 
але тут усе ж розкажемо про перші кроки в літературі Миколи Гоголя 
та Євгена Гребінки як найбільш помітних представників літератур-
ного життя в Ніжині [11]. 

Гордістю Ніжинської вищої школи є Микола Васильович Гоголь 
(20.ІІІ(1.ІV).1809–21.ІІ(4.ІІІ).1852), який навчався тут з 1 травня 1821 
до 27 липня 1828 р. 

Писати Гоголь почав рано. Як свідчать дослідники його творчо-
сті, перші нахили до літератури помітні уже в листах Гоголя до 
рідних, де зустрічалися дуже виразні характеристики знайомих, пей-
зажні зарисовки: "Ожидаю со дня на день сего времени (отъезда). Уже 
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вижу милое сердцу, вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий Псел, 
мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, 
насладясь истинным счастьем, забыв протекшие быстро горечи. Одна 

счастливая минута может вознагра-
дить за годы скорбей" (13 червня 
1824 р.). 

Листи, спогади сучасників Гого-
ля, архівні документи дають можли-
вість відновити те, що було створено 
автором майбутніх "Вечорів..." у сті-
нах Гімназії. 

У рукописному журналі "Метеор 
литературы, январь 1826" Гоголь по-
містив вірш "Новоселье", який пе-
редавав його душевний стан після 
смерті батька. Тональність вірша на-
гадувала думу К. Рилєєва "Смерть Єр-
мака". Ліричний герой розчарувався 
в дійсності і 

 

... радость жизни разлюбил  
И грусть зазвал на новоселье. 

 

Раніше він був веселим, життє-
радісним, сповненим поривань у май-
бутнє, а тепер почав згасати: 

 

Теперь, как осень, вянет младость, 
Угрюм, не веселиться мне, 
И я тоскую в тишине, 
И лик, и радость мне не в радость. 
 
Твір був написаний у дусі романтичних традицій. 
Серед інших ліричних творів Гоголя нагадаємо елегію "Непо-

года", баладу "Две рыбки" (написану до річниці смерті молодшого 
брата Івана). 

Гоголь, як і інші гімназисти, виявляв особливий інтерес до істо-
рії. Деякі його ранні поезії відтворювали сторінки далекого минулого. 
Вірш "Битва при Калке" – це уривок з епічної поеми "Россия под 
игом татар", у якій ще відчувається вплив "Россиады" М. Хераскова. 
Поему Гоголь охайно переписав в окремий зошит, прикрасив малюн-
ками і переслав з Ніжина мамі у Василівку. Проте коли він після 
закінчення Гімназії від’їжджав до Петербурга, то забрав і поему. 
Подальша доля її невідома. 

 

М. Гоголь. Худ. К. П. Мазер. 1840 
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М. Гоголь читає свої вірші у Графському парку. Худ. І. Сашин 
 
 

Для одного з випусків альманаху "Метеор литературы" Гоголь 
підготував повість "Братья Твердиславичи". Написана вона була в 
романтичному дусі і присвячена життю давніх слов’ян. Високий 
стиль, абстрагованість подій не були сприйняті друзями Гоголя. 
"Перша прозова річ Гоголя, – згадував В. І. Любич-Романович, – була 
написана в гімназії і прочитана прилюдно на вечорі Редкіна. 
Називалась вона "Братья Твердиславичи, славянская повесть". Наш 
гурток розніс її нещадно і вирішив негайно знищити. Гоголь не чинив 
опору і не заперечував. Він зовсім спокійно розірвав свій рукопис на 
маленькі клаптики і кинув у грубку, в якій горів вогонь. "У віршах 
вправляйся, – дружньо порадив йому тоді Базилі, – а прозою не 
пиши: дуже вже безглуздо виходить у тебе. Белетрист з тебе не витан-
цюється, це вже видно тепер". 

Як свідчить В. І. Любич-Романович, твори Гоголя не сприймали-
ся серйозно його товаришами. І це не випадково. Гоголь уже в цей час 
відходив від принципів романтизму, його тягнуло до тем, які були по-
в’язані з життям простого народу. Побут Ніжина, його жителів, з 
якими Гоголь був добре обізнаний, давав йому можливість яскраво, в 
сатиричних відтінках змалювати обивателів міста. Тих героїв, які 
з’являться пізніше у його реалістичних повістях, ми зустрічаємо як у 
ранніх юнацьких творах, так і в його листуванні. Уже в цей час 
виявився його хист сатирика. Співучень Гоголя Г. С. Шапошников у 
своїх спогадах підкреслював: "Його веселі і смішні оповідання, його 
жарти і самі штуки, завжди дотепні й гострі, без яких він не міг 
жити, настільки були комічні, що й тепер не можу згадувати про них 
без усміху і задоволення". Про цей своєрідний талант Гоголя говорили 
й інші гімназисти. У тому зізнавався і сам Гоголь. 

Із ранніх його сатиричних творів відомі акровірш про гімназиста 
Ф. Бороздіна, епіграми "Насмешнику некстати", "Гицель – морда 
поросячья..." та ін. 

Особливою популярністю користувалася сатирична повість 
"Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", у якій розповідалось 
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про життя міста, в тому числі і про грецьку колонію. Повість склада-
ється з п’яти частин: "Освящение церкви на греческом кладбище", 
"Виборы в греческий магистрат", "Всеедная ярмарка", "Обед у предво-
дителя П***",  "Роспуск и съезд студентов". 

Гоголь добре знав побут, звичаї, порядки у грецькій колонії, яка 
нараховувала на той час більше 1,5 тис. греків, мала свій магістрат, 
школи, суд. З деякими греками Гоголь підтримував дружні стосунки, 
особливо з К. Базилі. Гоголь помічав нерівність серед греків, чув про 
постійні сварки серед заможних купців під час виборів у магістрат. 
Усе це знайшло відображення в його сатирі "Нечто о Нежине, или 
Дуракам закон не писан". Повість не збереглася. Але про її зміст 
можна судити зі спогадів Г. І. Висоцького та М. Я. Прокоповича. Її 
історико-побутова основа відтворена в нашій праці [12]. 

У першому розділі Гоголь описував освячення церкви на 
грецькому кладовищі. Це була важлива подія в житті колонії, але і 
тут виявилася соціальна нерівність. Ті греки, які були бідніші, 
прийшли на місце урочистостей раніше, ніж багаті купці. Останні не 
погоджувалися з тим, що опинилися позаду, і почали пробиратися 
наперед. Виникла штовханина, чулася лайка, дійшло до бійки. Святе 
діло втратило всю святість. Описані Гоголем сцени були настільки 
колоритними, а образ купців сатирично виразними, що без сміху їх не 
можна було читати. І в інших главах майстерність Гоголя була не 
меншою. Письменник зумів настільки виразно передати характери 
ніжинських греків, що ті, які ознайомилися з повістю, відразу 
вказували на реальних прототипів. Це обурило купців, і вони, як 
свідчить легенда, прийшли з подарунками до І. С. Орлая і просили, 
щоб той видав їм автора. Подарунки директор Гімназії не взяв, але 
пообіцяв розібратися. Викликав Гоголя і змусив його знищити сатиру. 
Гоголь не міг не послухатись І. С. Орлая. 

Копія цього твору була у товариша Гоголя Г. І. Висоцького, 
який після закінчення Гімназії жив у Петербурзі. Гоголь попросив 
повернути її під приводом того, що загубив оригінал. Так було 
втрачено перший значний сатиричний твір молодого письменника. Ці 
й інші факти свідчать про те, що сатиричні нахили Гоголя почали 
формуватися ще в Ніжинській гімназії. 

Перебуваючи в Гімназії, Гоголь віддав належне і романтизму. У 
березні 1829 р. в журналі "Сын Отечества" (№ 12) він надрукував без 
підпису вірш "Италия", який привіз із Ніжина: 

 

Италия – роскошная страна! 
По ней душа и стонет и тоскует;  
Она вся рай, вся радости полна, 
И в ней любовь роскошная веснует.  
Бежит, шумит задумчиво волна 
И берега чудесные целует; 
В ней небеса прекрасные блестят; 
Лимон горит, и веет аромат, 
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 И всю страну объемлет вдохновенье;  
На всем печать протекшего лежит; 
И путник зреть великое творенье, 
Сам пламенный, из снежных стран спешит, 
Душа кипит, и весь он – умиленье, 
В очах слеза невольная дрожит; 
Он погружен в мечтательную думу,  
Внимает дел давно минувших шуму. 
 Здесь низок мир холодной суеты,  
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит; 
И радужной в сияньи красоты  
И ярче, и ясней по небу солнце ходит.  
И чудный шум, и чудные мечты  
Здесь море вдруг спокойное наводит; 
В нем облаков мелькает резвый ход,  
Зеленый лес и синий неба свод. 
 А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит,  
Как спит земля, красой упоена!  
И страстно мирт над ней главой колышет.  
Среди небес, в сиянии луна  
Глядит на мир, задумалась и слышит,  
Как под веслом проговорит волна; 
Как через сад октавы пронесутся,  
Пленительно вдали звучат и льются. 
 Земля любви и море чарований!  
Блистательный мирской пустыни сад!  
Тот сад, где в облаке мечтаний  
Еще живут Рафаэль и Ториват! 
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?  
Душа в лучах, и думы говорят,  
Меня влечет и жжет твое дыханье,  
Я – в небесах весь звук и трепетанье!.. 

 
У травні 1829 р. Гоголь подав у цензуру свою поему "Ганц 

Кюхельгартен" і одержав дозвіл на її публікацію. Твір з’явився окре-
мою книжкою під псевдонімом В. Алов. На титульній сторінці 
цифра – 1827, це був не тільки рік написання поеми, а й останній рік 
навчання Гоголя в Гімназії, пора "восемнадцатилетней юности". 

Поема була видана за власні кошти Гоголя. По одному екзем-
пляру він інкогніто розіслав відомим критикам П. Плетньову, М. По-
годіну, О. Сомову та ін. Молодий поет з нетерпінням чекав, як вирі-
шиться його доля, що скажуть про його твір у періодиці. Сподівання 
його не справдилися. Знайомі мовчали або говорили про "Ганца 
Кюхельгартена" байдуже, а критик М. Полевой зустрів її у своєму 
журналі такою насмішкою, від якої серце юнака-поета болісно 
стиснулось. І тоді Гоголь найняв візника, викупив у книгопродавців 
екземпляри поеми і спалив їх. 
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Обкладинка першого видання поеми "Ганц Кюхельгартен". 1829 
 
 
"Ганц Кюхельгартен" – це юнацьке самовираження Гоголя, яке 

визначалося його естетичною та громадською позицією того часу. 
Про що поема? Про мрії юного Ганца, який намагається 

вирватися із дійсності, яка його не задовольняла. Юнак пізнав любов 
прекрасної Луїзи. Все, здається, свідчило про щасливе особисте 
життя. Проте душа Ганца мала ширші запити, а думки його були 
сміливішими, ніж у людей, що оточували його. Юнак хоче пізнати 
інший світ, який захоплює його уяву. Він вирішує покинути свою 
кохану і вирушити на пошуки "земли роскошные края". Гоголь 
підкреслює, що вигаданий світ виникає в уяві Ганца як результат 
читання книжок. Герой, нарешті, зустрічається з тим, про що мріяв. 
Це була далека Греція: 

 
Печальны древности Афин.  
Колонн, статуй ряд обветшалый  
Среди глухих стоит равнин.  
Печален след веков усталых: 
Изящный памятник разбит, 
Изломлен немощный гранит, 
Одни обломки уцелели. 
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Еще доныне величав, 
Чернеет дряхлый архитрав, 
И вьется плющ по капители; 
Упал расщепленный карниз 
В давно заглохшие окопы. 
Еще блестит сей дивный фриз, 
Сии рельефные метопы. 

 
Цей опис залишків стародавніх Афін нагадує зображення, 

відтворене на картинах, які з’явилися ще при Гоголю в Гімназії і 
зараз знаходяться в музеї університету. Саме ці художні полотна і 
допомогли Гоголю побачити те, про що він міг читати в книгах. 

 
 

 
 

 
Картини 

невідомого 
художника  

в музеї Гімназії 
вищих наук 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виникає питання: чому ліричний герой поеми їде саме в Грецію? 

Бо там тривала боротьба грецького народу за своє визволення від 
турецьких загарбників. Про неї Гоголь багато чув від свого друга, 
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грека К. Базилі, батько якого був приречений на смерть, і тільки 
випадковість врятувала йому та сім’ї життя. Можемо припустити, що 
свого героя Гоголь спрямовує саме в Грецію, щоб приєднатися до бо-
ротьби і тим самим реалізувати його потенціал і мрію про свободу. 
Проте все там уже було закінчено. Турки поневолили цей колись 
вільний край: 

 
Везде читает смутный взор 
И разрушенье и позор. 
Промеж колонн чалма мелькает, 
И мусульманин по стенам, 
По сим обломкам, камням, рвам, 
Коня свирепо напирает,  
Останки с воплем разоряет. 
 
Ганц розчарований, засмучений. Не 

такою бачив він у романтичній уяві кра-
їну, до якої линув. Деталь – мусульманин 
у чалмі, який "с воплем разоряет" залиш-
ки великої цивілізації, – свідчить, що 
герой знаходиться не в якійсь вигаданій, а 
реальній країні, в Греції, за свободу якої 
боровся Байрон, куди мріяли потрапити 
багато людей з Росії, у тому числі й 
Пушкін. 

Ганц повертається у рідний дім і 
знову поринає у той світ, якого раніше не 
приймав. І це турбує автора. Мрії героя не 
здійснилися. Те, від чого він тікав, знову 
втягує його у свої обійми. Щоб висловити 
своє ставлення до всього цього, Гоголь 
вводить ліричний відступ під назвою 
"Дума": 

 
Благословен тот дивный миг, 
Когда в поре самопознанья, 
В поре могучих сил своих 
Тот, небом избранный, постиг 
Цель высшую существованья; 
Когда не грез пустая тень, 
Когда не славы блеск мишурный 
Его тревожат ночь и день, 
Его влекут в мир шумный, бурный, 
Но мысль, и крепче и бодра, 
Его одна объемлет, мучит 
Желаньем блага и добра; 

М. Гоголь-студент.  
Худ. А. Шкурко 
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Его трудам великим учит.  
Для них он жизни не щадит.  
Вотще безумно чернь кричит: 
Он тверд средь сих живых обломков.  
И только слышит, как шумит  
Благословение потомков. 

 
У цих словах відбились і громадська позиція Гоголя останніх 

років його перебування в Ніжинській гімназії, і благородні юні пори-
вання, і високі уявлення про призначення людини на землі, про чесне 
служіння на благо Батьківщини, добро, і непохитна віра в те, що всі 
труднощі та зрада долі будуть подолані. Гоголь мріяв про майбутнє, 
боявся розчаруватися при зіткненні з життям. Проте тривожні перед-
чуття його справдилися. На перших кроках самостійного життя він 
відчув те саме, що й Ганц. 

Без глибокого пізнання життя Гоголя ніжинського періоду не 
можна до кінця зрозуміти як зміст поеми, так і процес роботи пись-
менника над нею. Це саме стосується не тільки "Ганца Кюхельгар-
тена", але й інших творів, які були написані невдовзі після закінчен-
ня Гоголем Гімназії. 

Уже неодноразово говорилося про те, що юнацькі враження 
ніжинського періоду знайшли відображення у "Ревизоре", "Мертвых 
душах" та інших творах М. Гоголя. Наприклад, в образі Олександра 
Петровича, вчителя Андрія Івановича Тентетнікова (перша глава 
другого тому "Мертвых душ"), немало рис, характерних для про-
фесорів І. С. Орлая та М. Г. Бєлоусова, яких так поважав письменник. 
Деякі деталі гімназичного життя знаходимо і в картинах, в яких 
зображено навчання юного Андрія Тентетнікова. 

Після закінчення Гімназії у липні 1828 р. Гоголь ще декілька 
разів бував у Ніжині. Коли в 1828 р. він їхав разом з О. Данилев-
ським у Петербург,  14–15 грудня зупинявся у М. Прокоповича, який 
ще продовжував навчатися в Гімназії і жив у місті у власному 
будинку. Бував Гоголь у Ніжині також у 1835, 1837 та 50-х рр. 

Ніжинці свято зберігають пам’ять про видатного письменника, 
пишаються тим, що з їх містом пов’язане його ім’я. Пам’ятники, а 
також назви вулиць, площ, шкіл, університету  свідчать про це [13]. 

Зі значним творчим доробком закінчив Гімназію вищих наук 
Євген Павлович Гребінка (21.І(2.ІІ).1812–3(15).ХІІ.1848), відомий 
український письменник. Він народився на хуторі Убіжище поблизу 
Пирятина. Вдома одержав ґрунтовну початкову освіту і 3 серпня 
1825 р. вступив до Ніжинської гімназії вищих наук відразу в 4-й клас 
вільноприходящим. За роки навчання жив на квартирі то в професора 
С. М. Андрущенка, то в домовласника І. М. Фоктина, то в інспектора 
С. І. Шишкіна, то в професора М. Ф. Соловйова. Навчався Є. Гребінка 
гарно, багато читав, ознайомлювався з сучасною літературою, творами 
О. Пушкіна і К. Рилєєва. Восени 1825 р. у нього знайшли заборонену 
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оду "Вольность". У Гімназії він ознайомився у рукописному варіанті з 
комедією О. Грибоєдова "Горе от ума". 

Є. Гребінка дуже любив поезію, з насолодою її читав, цитував у 
своїх листах. У повісті "Записки студента", яка має автобіографічний 
характер, Є. Гребінка від імені випускника ліцею із захопленням 

говорить: "Боже! И есть же люди, 
которые не понимают поэзии!? Бед-
ные, жалею о вас: вы не знаете луч-
шего наслаждения в жизни! Вы не 
понимаете ни Жуковского, ни Шил-
лера, ни Байрона, ни Пушкина, 
великого Пушкина! Вы произносите 
эти имена, как имя славного порт-
ного, парикмахера – и ваше сердце 
не трепещет сладким восторгом. 
Жалкие! Плачьте о вашем невеже-
стве и дивитесь этим именам как 
проявлению неба на земле..." 

Зберігся 51 лист Є. Гребінки, 
написаний із Ніжина. Вони свідчать 
про доброту майбутнього письмен-
ника, чистоту його почуттів, щирість 
і повагу до рідних. У цих листах чи-
мало цікавих деталей з життя 
Є. Гребінки в Гімназії: про навчання, 
успіхи з окремих предметів, про свої 
твори, про життя викладачів і жи-
телів міста, з якими він підтримував  
зв’язки. 

У Гімназії Є. Гребінка видавав 
разом із В. Ф. Домбровським рукописні журнали "Аматузия", а потім 
"Пифия". Тут він поміщав свої поетичні й прозові твори. Вірші 
присвячував студентському життю, яке юний поет часто описував з 
гумором, або далекому історичному минулому. З листа рідним від 
3 листопада 1826 р. ми довідуємося, що, крім ліричних творів, 
Є. Гребінка писав байки, балади, оди. А в листі від 5 листопада 
1828 р. він наводить початок вірша "Славянский вечер". 11 грудня 
1828 р. Є. Гребінка читав його в класі: 

 
Рогдай в веселии сидел среди друзей,  
Невнятный шум гостей в палатах раздавался,  
И ароматный мед прозрачною струёй  
В блестящий кубок низливался... 

 

Є. Гребінка. Худ. А. Мокрицький 
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Вірш Є. Гребінки був доопрацьований і надрукований під назвою 
"Рогдаев пир" в "Украинском альманахе" (1831). Опубліковано і вірш 
"Курган". 

Літературна атмосфера Ніжинської 
вищої школи сприяла розвитку таланту 
Є. Гребінки, формуванню його літератур-
них інтересів. Особливо слід відзначити 
потяг юного поета до української літера-
тури, української мови. У Гімназії навчан-
ня йшло російською мовою, листи Є. Гре-
бінка теж писав російською. Але знання 
української мови, знайомство з творами 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка 
та інших українських письменників під-
штовхнуло Є. Гребінку до того, що він 
почав висловлювати свої думки в поетич-
ній формі українською мовою. 

У Ніжині Є. Гребінка написав байки 
"Цап", "Лебідь і Гуси", "Ячмінь", "Ведме-
жий суд", "Пшениця", "Сонце да Хмари", 
"Горобці да Вишня", "Будяк да Конопли-
ночка", "Верша та Болото", "Маківка", 
"Рожа да Хміль", "Школяр Денис", "Сон-
це да Вітер", "Грішник", "Ворона і Ягня". 

До жанру байки поет звернувся під 
впливом знайомства з творами І. Крилова, 
збірник якого був у Ніжинській гімназії, а також перекладів байок 
Езопа та Лафонтена. Проте Є. Гребінка в цьому жанрі виступив як 
оригінальний і самобутній письменник. Не всі байки Є. Гребінки 
мають однакову літературну цінність, проте більшість із них позна-
чена яскравими побутовими зарисовками, тонким народним гумором, 
цілеспрямованістю у викритті людських вад, іронічною тональністю, 
інтонаційним розмаїттям, виразністю живої народної мови. 

Байки Є. Гребінки містять і прикмети рідного краю поета: 
 

І треба ж, на біду, позаторішню весну  
Його лихий поніс чогось за Десну.  
Хоч не багацько проходив,  
Зате багато бачив світа: 
Побачив він, як Сейм, мов бішений, шумів  
І як Десна ревла несамовита. 
     ("Мірошник") 
 
 

Титульна сторінка 
збірника Є. Гребінки 

"Малоросійські приказки". 1834 
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Хто знає Оржицю? а нуте, обзивайтесь!  
Усі мовчать. Гай-гай, які шолопаї!  
Вона в Сулу тече у нашій стороні.  
     ("Рибалка") 

 
"Його сатира не широка і не їдка, хоч зовсім не безідейна, гумор 

вільний і далекий від шаржу...", – писав І. Франко про байки Є. Гре-
бінки. З 27 байок більшу частину поет написав у Ніжині, в останній 
рік свого навчання в Гімназії. Всі вони пізніше увійшли до збірника 
"Малороссийские приказки" (1834). 

Під час навчання в Ніжинській 
гімназії вищих наук Є. Гребінка 
почав займатися перекладом. Але на 
відміну від своїх товаришів, які 
перекладали іноземних авторів ро-
сійською мовою, він перекладав твір 
російської літератури українською. 
Це була його улюблена поема 
О. Пушкіна "Полтава". В одному з 
листів до рідних, датованому 1829 р., 
читаємо: "Досугами я перевожу поэ-
му Пушкина – "Полтаву" на мало-
российский язык и намерен, выйдя 
из заклетов гимназии, ее напеча-
тать, посвятя добрым землякам". 

Свою роботу Є. Гребінка визна-
чив як вільний переклад малоросій-
ською мовою, що дозволило йому 
відхилятися від точного пушкін-
ського тексту. У період роботи над 
перекладом Є. Гребінка перебував 
під сильним враженням від "Енеїди" 
І. Котляревського. Більше того, сам 
юний поет не мав ще чіткого уяв-
лення, якою повинна бути мова 
української літератури. Тому Є. Гре-
бінка зводив героїко-романтичну 
тональність поеми О. Пушкіна до 

бурлескно-травестійної. М. Рильський, оцінюючи переклад "Полтави", 
писав: "В тім-то й річ, що вкрита товстим шаром провінціалізмів мова 
літературного напряму, до якого належав Гребінка, і сама, своїм 
матеріалом, не давала Гребінці змоги достроїтися до пушкінського 
стильового ключа, до того ключа, в якому написана "Полтава". Вуль-
гаризми, бурлескні, травестійні епітети, брутальні слова і звороти – 
все це було виявом літературної традиції, яка існувала за часів 
Гребінки і якої він, при своєму обсязі таланту, перерости не міг. Тому 

Титульна сторінка поеми  
О. Пушкіна "Полтава"  
у перекладі Є. Гребінки. 1836 
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і Гребінка брав свій приклад всерйоз і всерйоз його хвалили читачі, 
всерйоз над ним плакав Квітка-Основ’яненко" [14]. 

Сучасники Гребінки, представники як української, так і росій-
ської літератури, схвально відгукнулися на переклад "Полтави". Цим 
була започаткована перекладацька практика з російської мови україн-
ською. 

Із Ніжином пов’язана ще одна сторінка творчої діяльності 
Є. Гребінки. Невідомо, чи брав участь Гребінка у спектаклях, які 
готували гімназисти, але саме шкільний театр наштовхнув молодого 
поета написати п’єсу. У 1827 р., в період розквіту ніжинського ама-
торського театру в Гімназії вищих наук, з’являється п’єса Є. Гребінки 
"Не в свои сани не садись". Театральна група гімназистів у цьому році 
поставила п’єсу Д. Фонвізіна "Недоросль", яка пройшла з великим ус-
піхом. Тут М. Гоголь блискуче зіграв роль Простакової. Саме під 
впливом цієї комедії і була написана п’єса Є. Гребінки. Автор узяв 
тільки одну лінію п’єси "Недоросль" – любовну – і розвинув її. 

Шістнадцятирічний драматург в основу своєї п’єси поклав відо-
мий трикутник: він (Легкодум) – вона (Миловида) – суперник 
(Хитронов). Молодий поет Легкодум мріє про літературну славу, але в 
нього немає таланту. Все, що пише він, бездарне. Удаваний друг 
Хитронов, який підтримує з ним зв’язки до того часу, поки у Легко-
дума є гроші, вирішив розповісти правду про свого товариша тітці 
Миловиди Незнаємій, яка приїхала із села. Хитронов сам має намір 
одружитися з Миловидою. Але приїздить дядько молодого поета 
Добров і все влаштовує. 

Цій юнацькій пробі пера, безперечно, ще було далеко до п’єси 
Д. Фонвізіна, її соціальної спрямованості. Але все ж деяке літературне 
значення вона мала, принаймні те, що Є. Гребінка вміло організовує в 
п’єсі сюжет, підпорядковує його розвиток відповідним драматичним 
законам. 

Ніжинський період творчості Є. Гребінки був плідним. Те, що 
цікавило його в Ніжині як письменника, знайшло подальший розви-
ток у Петербурзі, куди він переїхав після закінчення в 1831 р. 
Гімназії. Тут будуть написані його віршовані і прозові твори. Своєю 
творчістю Є. Гребінка наближався до "натуральної школи" пер. пол. 
ХІХ ст. Кращі його повісті і романи були високо оцінені В. Бєлін-
ським і Т. Шевченком. 

Про свою юність, про навчання в Гімназії, про Ніжин Є. Гре-
бінка розповів у "Записках студента", віршованій легенді "Нежин-
озеро" та в історичній повісті "Нежинский полковник Золотаренко". 
Ніжин надовго увійшов у творчу біографію письменника. У місті 
юності Є. Гребінка бував декілька разів і після закінчення Гімназії. 
Ніжин був на шляху з Петербурга, де служив поет, до рідного села. У 
травні 1844 р. він їхав в Україну разом із відомим російським пись-
менником, фольклористом та лексикографом В. І. Далем. Цим самим 
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шляхом перевозили тіло померлого Є. Гребінки з Петербурга в село 
Мар’янівка, яке знаходилося поряд із рідним хутором Убіжище [15]. 

Початкову літературну школу в Ніжинській гімназії вищих наук 
пройшло значно більше осіб, ніж вважали до цього часу. Серед тих, 
хто пробував свої творчі сили, хто потім друкував свої твори в 
періодиці, були Іван Андрєєв, Петро Сушков, Степан Гютен, Олек-
сандр і Андрій Бородіни, Єгор Ксенис, Олександр Змієв, Олексій 
Колишкевич, Михайло Ріттер, Леопольд Ланге, Віктор Камінський та 
ін. Не всі вони стали професійними літераторами. Проте багато з них, 
обіймаючи різні державні посади в Україні, а також у Москві, 
Петербурзі та інших містах, продовжували захоплюватися літератур-
ною творчістю,  писали цікаві поетичні та прозові твори. 

У літературу пер. пол. ХІХ ст. 
увійшов випускник Ніжинської гімназії 
вищих наук Микола Якович Прокопович 
(27.ХІ(7.ХІІ).1810–01(12).VІ.1857). Хоча він 
жив вдома в Ніжині, але брав активну 
участь у випуску рукописних журналів і 
альманахів, у підготовці вистав, писав 
вірші і прозу. Він був першим рецензентом 
шкільних творів М. Гоголя, а пізніше і 
першим редактором його "Зібрання творів". 
У одному з листів М. Гоголь нагадував 
своєму другові: "У тебя же, судя по твоим 
школьным, еще написаным в Нежине, по-
вестям есть все свойства повествователя. 
Речь твоя лилась плодовито и свободно, 
твоя проза была в несколько раз лучше 
твоих стихов и уже тогда была гораздо пра-
вильней нынешней моей". Про це говорив і 
В. Любич-Романович, називав М. Прокопо-
вича людиною дуже талановитою, але надто 
лінивою і не заповзятливою, хоча з гарним 
літературним смаком.  

У Ніжині М. Прокопович писав багато як прозою, так і віршами. 
На жаль, їх дійшло до нас дуже мало ("Сон Ротмира" та ін.). Писали 
вони з М. Гоголем і п’єси, які ставилися на гімназичній сцені. 

Після закінчення Ніжинської гімназії вищих наук Микола 
Якович Прокопович працював учителем російської мови і словесності 
в 1-му Кадетському корпусі, що забезпечувало йому постійний 
заробіток. У вільний час писав вірші, які потім були надруковані в 
посмертному збірнику "Стихотворения Николая Прокоповича" (1858), 
підтримував дружні стосунки з М. Гоголем, пом’якшував складні 
стосунки між ним і В. Бєлінським [16]. 

У вірші "Тени Пушкина. 19 февраля  1855 года" М. Прокопович 
висловив свою громадянську позицію: 

М. Прокопович.  
Худ. П. Боррель 
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О, да гляжу вперед, как ты, я без боязни, 
И прореку, как ты, я с раннего утра: 
И дедов верный меч с наукою в приязни, 
И пот благих трудов для правды и добра! 
Заране слышу я племен благословенья,  
Молитвы теплые, молитвы за Того,  
Кто ангельской души нежнейшие движенья  
Все благу посвятит народа Своего. 
 

Став відомим у літературі як поет і 
перекладач творів А. Міцкевича та Дж. Бай-
рона і Василь Гнатович  Любич-Романович 
(24.IV(6.V).1805–29.ІІ(12.ІІІ).1888), твори 
якого друкувались у "Литературной газете" 
А. Дельвіга, журналі "Маяк". Серед них 
були вірші, балади, пов’язані з українською 
історією ("Сказание о Хмельницком", 
"Смерть бандуриста", "Казацкая смерть", 
"Кошевой",  "Пан Каневский", "Запорожье", 
"Алексей Попович", "Запорожец", "Иван 
Коновченко", "Барабаш у Хмельницкого на 
пиру" та ін.). 

Свій поетичний збірник "Стихотворения Василия Романовича" 
(1832) він присвятив Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбо-
родька: 

 
Тебе, святилище наук,  
Питомец вдохновенья юный,  
В златые ударяя струны,  
Свой первый посвящает звук! 

 
Розповідаючи про творчість ніжинських літераторів, не можна 

не згадати про Миколу Івановича Білевича (21.ХІ(3.ХІІ).1812– 
15(27). VІІ.1860), який був у дружніх стосунках з Є. Гребінкою, 
М. Прокоповичем, Н. Кукольником, М. Гоголем. Зближувала їх любов 
до літератури та театру. 

Із віршів ніжинського періоду дійшла до нас поезія "Смерть 
Святослава", яка була написана в елегійному спрямуванні. В ній у 
лірико-романтичній формі автор описує битву Святослава з печенігами 
і його смерть. У Гімназії М. Білевич переклав дві трагедії Шиллера. 

Після закінчення Гімназії М. Білевич поїхав до Москви, де став 
відомим прозаїком, бібліографом, педагогом, автором книг "Святоч-
ные вечера, или Рассказы моей тетушки" (1836), "Петр Иванович 
Короткоумкин" (1853) та ін. М. Білевич зумів увійти в літературне 
життя Москви, зустрічався з О. Пушкіним, В. Жуковським, М. Язи-
ковим, підтримував творчі зв’язки з редакторами журналів 

Обкладинка збірника 
"Стихотворения 

Н. Я. Прокоповича". 1858 
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"Московский телеграф" М. Полевим та "Телескопа" М. Надеждіним. 
Він був улюбленим "ідолом" юного Ф. М. Достоєвського і мав на нього 
деякий літературний та моральний вплив. 

Саме завдяки своїм науково-публі-
цистичним творам "Архипелаг и Греция" 
(1834, у 2-х кн.), "Очерки Константинопо-
ля" (1835), "Босфор и новые очерки Кон-
стантинополя" (1836) став відомим у літера-
турі Костянтин Михайлович Базилі 
(3(15).ІІ.1809–10(22).ІІ.1884),  дипломат і 
літератор, перші твори якого з’явились  у 
ніжинських рукописних альманахах. 

Саме в Ніжині для більшості май-
бутніх письменників проходив перший іспит 
на творчу пробу, на пошук естетичного 
самовизначення. Початківці писали свої 
перші твори у тому загальному руслі, яке 
було характерним для літературного процесу 
пер. пол. XIX ст. Багато фактів свідчать, що 
молоді письменники розвивали не тільки 
традиції романтизму, бароко, а й шукали 
підходи до реалістичного зображення 
дійсності. Саме в творчості М. Гоголя, 

Є. Гребінки, М. Білевича, Н. Кукольника та деяких інших літераторів 
помітні були деталі, притаманні  "натуральній школі". 

Для більшості представників ніжинської літературної школи 
характерні демократичний підхід до зображення дійсності, опора на 
традиції усної народної творчості, зв’язок з романтизмом та реаліз-
мом. Можна з упевненістю стверджувати, що багатьом початківцям 
саме Ніжинська вища школа допомогла сформувати творче лице, а це 
сприяло тому, що більшість із них посіла в літературі помітне місце. 

Значно пізніше стала відома творчість випускника Гімназії ви-
щих наук Якова Петровича де Бальмена (10.VІІІ.1813–14.VІІ.1845), 
відомого українського художника-любителя, офіцера. Він народився в 
селі Линовиці Пирятинського повіту Полтавської губернії (нині 
Прилуцький район Чернігівської області) в сім’ї гвардійського капіта-
на. Батько Якова дотримувався прогресивних поглядів, дружив з 
деякими декабристами, і все це вплинуло на формування поглядів 
сина. Вдома Якову де Бальмену дали ґрунтовну освіту, що дозволило 
зарахувати його на початку квітня 1830 р.  відразу  у сьомий, а через 
місяць перевести у восьмий клас Ніжинської гімназії вищих наук. 

Жив Яків де Бальмен у місті на приватній квартирі. Він уже не 
застав нікого з тих, хто був душею Гімназії, хто організовував виста-
ви, випускав рукописні журнали, дискутував про нові літературні тво-

К. Базилі 
 

 



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 219 

ри. Через рік відбувся останній випуск студентів Гімназії. Проте і при 
Якові де Бальмену у випускних класах вчилися друг М. Гоголя Іван 
Пащенко, Микола Білевич, Аполлон Мокрицький, Євген Гребінка та 
інші, які ще зберігали деякі традиції попередніх років. 

Яків де Бальмен у цей час подружився з Петром Катериничем, а 
особливо з Леонідом Платоновичем Руданським, який жив у Ніжині у 
своєму будинку  і пізніше вислужився до генерала. Домашнє вихован-
ня Якова мало і свої негативні наслідки. У своєму "Щоденнику", 
який, на жаль, не зберігся весь, Яків де 
Бальмен записав 1 січня 1831 р.: "Мне 
только семнадцать лет и шесть месяцев. 
Да к тому же я не похож на моих 
сверстников. Я и душой и телом моло-
жав. Много моих товарищей-студентов – 
тех же лет – вовсе на меня не похожи. 
И солиднее, и опытнее меня, и кажутся 
гораздо старее. Отчего это так – не знаю. 
Мне часто приходило на мысль – не от 
прежнего ли воспитания? Верно так. 
Вот полгода, как я студент, а до того – 
до семнадцати лет – я жил и учился до-
ма, в деревне, не выезжая почти оттуда. 
Я свыкся, сроднился с сельскими обы-
чаями! Я обожаю их. Что такое свет, – я 
до сих пор не знаю и не любопытен 
узнать. Мне хорошо, и я боюсь лучшего, 
чтобы не попасть в худшее". 

Із щоденника ми дізнаємося, що 
він як вільноприходячий жив у Ніжині 
зі своїми батьками, які по черзі приїз-
дили з села, а також із вихователем 
Юлієм Петровичем. 

Яків де Бальмен мріяв після закін-
чення Гімназії поїхати до Петербурга, 
але доля розпорядилася по-іншому. Він став військовим. У червні 
1832 р. Яків де Бальмен склав останній екзамен, одержав атестат про 
закінчення Ніжинської гімназії вищих наук і через декілька днів 
поїхав до Білгородського уланського полку, який був розташований 
на Харківщині. 

Крім "Щоденника", Яків де Бальмен у 1832 р. написав повість 
"Изгнанник". Прототипами основних героїв повісті були заслані 
декабристи С. Г. Волконський та О. П. Юшневський і їх дружини, а 
також дочки М. К. Юшневської від першого шлюбу. У своєму творі 

Мал. Я. де Бальмена. 
Автор з поетом 

О. Афанасьєвим-Чужбинським 
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Я. де Бальмен уперше розповів про декабристів після 1825 р. і цим 
висловив своє ставлення до подій на Сенатській площі. 

Крім "Изгнанника", Яків де Бальмен написав також повісті "Не 
достанься никому ни мне, ни ему, злодею моему" (1833), "Само-
убийца" (1833), "Мыза" (1834). Ці повісті не були відомі широкому 
колу читачів, бо тільки 1988 р. літературознавець А. Кузьменко 
знайшов рукопис під назвою "Собрание повестей, одна другой глупеє. 
Писанны за службу в Белгородском уланском полку от 1832–1837 
года" у Полтавському обласному архіві. Але це не була остання 
рукописна книга. Продовження її виявлено лише нещодавно. 

Яків де Бальмен у своїх повістях з демократичних позицій 
розповідав про тяжке життя на військових поселеннях, про складні 
ситуації. У деяких з них автор писав про кохання, у якого часто 
трагічний кінець. Читаються повісті з захопленням. У них гострий 
сюжет, гарна мова. Автор уміє глибоко розкривати почуття молодих 
людей, вдало використовує пейзаж, який передає душевний стан того 
чи іншого героя. 

У літературознавців існує версія про те, що Я. де Бальмен 
друкував деякі свої повісті у петербурзьких журналах під псевдонімом 
"С. А. Закревская". Але це не доведено. 

Я. де Бальмен був добре знайомий із Т. Шевченком, Є. Гребін-
кою, О. Афанасьєвим-Чужбинським та іншими діячами культури. 

Доля Я. де Бальмена була схожа на трагічну долю героїв його 
творів. 14 липня 1845 р. талановитий письменник, художник загинув 
на Кавказі, не реалізувавши свого таланту. Йому було лише 32 роки.  

Т. Шевченко,  довідавшись про смерть свого друга, почав писати 
поему "Кавказ", яку і присвятив йому: 

 
І тебе загнали, мій друже  
  єдиний, 
Мій Якове добрий! 
  Не за Україну,  
А за її ката довелось  
  пролить  
Кров добру, не чорну, – 

 
писав поет. 

Творчий шлях Я. де Бальмена був коротким, його твори ще 
глибоко не проаналізовані. Проте зрозуміло одне – це був самобутній 
художник слова і пензля, багатогранний талант. 
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ТВОРЧА ДОЛЯ ВІКТОРА ЗАБІЛИ 
 
Із Чернігівщиною пов’язане творче життя відомого українського 

поета-романтика Віктора Миколайовича Забіли (1808 – листопад 
1869), який народився на хуторі Кукуріківщина (нині Забілівщина) 
Борзнянського повіту. Він належав до відомого ще з козацьких часів, 
але на той час уже збіднілого роду, бо батько рано помер і залишив 
невелику спадщину. 

Навчання Віктор Забіла розпочав 
у Москві, а в квітні 1822 р.  перевівся 
до Ніжинської гімназії вищих наук 
князя Безбородька. Його однокласни-
ками були М. Гоголь, Н. Кукольник та 
інші юнаки, які стали пізніше  відоми-
ми письменниками. Але творча атмо-
сфера, яка була характерна для Ніжин-
ської вищої школи, лише частково 
зачепила його, бо до 1825 р., часу 
навчання В. Забіли, організація теат-
ральних вистав, випуск рукописних 
журналів, перекладацька діяльність бу-
ли лише на початковій стадії. І можна 
тільки жалкувати, що в усьому цьому 
не брав участі поет. Його творчість 
значно б збагатилася. Проте загальна 
атмосфера, характерна для Гімназії, 
визначала інтерес до історії, заохочення 
до написання творів, захоплення роман-
тичною літературою  тощо, не могла не 
вплинути і на В. Забілу. За деякими 
даними, він у Гімназії починав писати вірші українською мовою. На 
жаль, 7 березня 1825 р. В. Забіла змушений був залишити навчаль-
ний заклад, бо нічим було платити за навчання, і піти на військову 
службу в гусарський полк. В. Забілі було вже 18 років. 

Через дев’ять років, у січні 1834 р., у чині поручика В. Забіла 
пішов у відставку й оселився у рідному хуторі на Борзнянщині. Саме 
тут і в Борзні у сестри і прожив своє життя В. Забіла, чудовий поет-
лірик, вірші якого стали народними піснями. Як згадує Б. Грінченко, 
"зросту був середнього, стрункий, обличчя смагляве, рябовате від 
віспи, очі карі, великі, чуб чорний, густий, трохи кучерявий... Натура 
палка, щира, весела і при тому – незрівняний гуморист!" [17]. 

В. Забіла пережив трагічне кохання. Він полюбив дочку місцевого 
поміщика Любов Білозерську (рідну сестру відомої української пи-
сьменниці Ганни Барвінок (Олександри Куліш)). Кохання було вза-
ємним, вони навіть були заручені, але батько Л. Білозерської віддав 
дочку за багатого вдівця. Це дуже вразило Віктора Миколайовича і 

В. Забіла. Худ. В. Штернберг. 
1838
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змінило його особисте життя. Увесь свій біль В. Забіла вилив у свої вір-
ші. Любовна лірика з цього часу наповнилася соціальними мотивами. 

Він був доброю і порядною людиною, "вельми милосердний до 
вбогих і без усякої міри великодушний до своїх друзів" (Б. Грін-
ченко), компанійським у товаристві, грав на скрипці і бандурі. Тому 
його залюбки приймали поміщики-сусіди. Як свідчить М. Комаров, 
він був бажаним гостем. Крім знання багатьох пісень, які він чудово 
виконував, бо мав гарний голос, він умів надзвичайно точно зо-
бражати певних осіб, чим смішив глядачів. Про його гумор П. Куліш 
згадував: "Щедра українська природа надала йому не самий тільки 
дар поезії й музики. Між многими здібностями своїми до великих і 
малих річень, дивував він більш усього своїм комізмом, своїм юмором 
і вмінням поставити на сцену кожну людину, про яку оповідував так, 
мов її бачиш своїми очима і чуєш власними ушами: чи то був 
москаль, чи то лях, чи то піп, купець, мужик, жид, циган, чи то 
дівча, чи стара баба, чи мала дитина. Оповідання ж його були не 
просте балакання: се були такі зрозумовані всякими обставинами 
сцени, які рідко доводиться бачити в театрі. Тут він виявляв розум 
проникливий, чувство глибоке, всеодоливающий комізм і могущу 
сатиру. Хоть, може, хто й здивується, та я скажу, що се в нас був би 
другий Гоголь, ще, може, до того Гоголь український, коли б у нього 
була така дорога, як у Гоголя, і такі приятелі" [18]. 

Неодноразово В. Забіла бував у садибі Г. С. Тарновського в Кача-
нівці. Влітку 1838 р. він тут провів декілька літніх тижнів у това-
ристві композитора М. Глінки, історика М. Марковича, співака 
С. Гулака-Артемовського, художника В. Штернберга та ін. Вечорами 
вони співали українські пісні в чотири голоси. Це було неповторне, 
прекрасне виконання. Інколи В. Забіла сам співав пісні на свої слова, 
грав на бандурі. 

Знаходячись в атмосфері української народної музики, М. Глін-
ка написав на слова поезій В. Забіли пісні "Гуде вітер вельми в полі" 
та "Не щебечи, соловейку". 

За своїм характером ці пісні різні, хоч написані "коломийковим" 
розміром і розповідають про "нещасну долю" молодого героя. Але їх 
ріднить близькість до народних пісень. Мелодика останніх давно 
приваблювала М. Глінку, ще з тих часів, коли він уперше їх почув з 
уст майбутнього відомого історика України Миколи Марковича, з 
яким разом навчався і який приніс перший збірник українських 
пісень М. О. Максимовича, що вийшов у 1844 р. А потім М. Глінка 
збагатився враженнями, коли їхав через українські села. Під час 
тримісячного перебування в Україні М. Глінка часто чув пісні різного 
характеру і настрою. 

Пісні, написані композитором на слова В. Забіли, блискуче вико-
нав у Качанівці С. Гулак-Артемовський. Вони назавжди увійшли до 
його репертуару. В. Забіла подружився з М. Глінкою. Тож композитор 
попросив художника Василя Штернберга намалювати портрет україн-
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ського поета в його альбом. Саме цей портрет і зберіг для нас його 
зображення. 

В. Забіла дружив з Т. Шевченком. Кожного разу він зустрічався 
з поетом, коли той бував на Чернігівщині [19]. Він також був знайо-
мий з Є. Гребінкою, А. Мокрицьким, Я. де Бальменом, О. Афана-
сьєвим-Чужбинським та іншими відомими діячами культури [20]. 

Творчий шлях В. Забіли був пов’язаний лише з Чернігівщиною. 
Тут написані всі його твори. Деякі з них були надруковані в "Черни-
говских губернских ведомостях" за 1857 р., інші розповсюджувалися 
в рукописах, як народні пісні. Але його місцева популярність жодною 
мірою не зменшувала значення творчості письменника. 

Згадуючи поета, Б. Грінченко підкреслював, що "Забіла був поет 
з природи. Ще до появу Шевченка в літературі, писав українські 
пісні, взором звичайних жіночих та й козачих і в інші з них улив 
стільки душі, що співались вони або читалися у рукописі геть широко 
по Вкраїні між панами, а деякі Куліш чув і між простацтвом... Як у 
Харківщині проявилась рідна поезія за приводом Гулака-Артемов-
ського, а в Полтавщині – Котляревського, так само і в Чернігівщині 
повінуло тоді по хуторах поетичнім подихом, і Забіла був самостійним 
органом нового почуття нації. Беручи Забілу в цілості, скажемо, що 
він був з великим природним даром...", він був "по Чернігівщині 
першим провідцем того літературного руху, який тепер розширився 
по всій Україні" [21]. 

На початку 40-х рр. за підтримки В. Тарновського вийшов неве-
личкий збірник віршів В. Забіли, який, на жаль, не дійшов з якоїсь 
причини до широкого читача. В Національній бібліотеці України 
імені В. Вернадського зберігся лише один екземпляр, який став 
відомим у 1936 р. завдяки літературознавцю Є. Кирилюку. У збірнику 
було надруковано 19 віршів. 

В. Забіла, перш за все, лірик. Ліризм його поезії глибокий і 
щирий. Це підтверджують вірші "Вітер", "Соловей", "Пісня", "Туга 
серця", "Голуб" та ін. Пейзажна лірика пройнята глибоким соці-
альним змістом. 

Останні роки В. Забіла жив у сестри в Борзні. Тут він і помер у 
листопаді 1869 р. 

 
ПОЕТИ З НІЖИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

 
У наступні роки, коли в Ніжині закрили Гімназію вищих наук і 

на її місці відкрили спочатку Фізико-математичний ліцей (1832–
1840), а потім Юридичний ліцей (1840–1875), тут також навчалися 
майбутні видатні письменники Олександр Афанасьєв-Чужбинський, 
Костянтин, Олександр та Микола Сементовські, Микола Гербель, 
Олександр Кониський, Леонід Глібов, Франчішек Богушевич, Єгор 
Дріянський та ін. 

У кожного була своя творча доля. Але всі вони починали писати 
свої перші твори саме в Ніжині. Пізніше вони виявлять себе в різних 
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жанрах. Одні писали вірші та прозу, інші займалися перекладами або 
ж збиранням фольклорного матеріалу, але кожний з літераторів відчу-
вав плідний вплив тих, хто працював у цих навчальних закладах, хто 
наставляв їх на літературну діяльність. Це були професор М. О. Ту-
лов, який читав курс російської словесності та поетики, викладач 
німецької словесності і мови І. Ф. Клернер, який мав енциклопедичні 
знання і надихав своїх вихованців на переклади творів Шиллера, 
інспектор Юридичного ліцею П. С. Морачевський, історик І. В. Лаш-
нюков, філологи А. І. Лініченко, Є. М. Бєлобров, який досліджував 
український фольклор і розглядав його як "свідоме вираження народ-
ного духу, народного характеру" та ін. 

Із Ніжином та Чернігівщиною пов’язана життєва й творча доля 
Олександра Степановича Афанасьєва (літ. псевдонім Чужбинський, 
28.ІІ(11.ІІІ).1816–6(18).ІХ.1875). Народився він у селі Ісківці Лубен-

ського повіту Полтавської губернії. По-
чаткову освіту отримав удома, а в 
1829 р. вступив до Ніжинської гімназії 
вищих наук. Оселився він на квартирі 
професора М. Ф. Соловйова, де в той 
час квартирував Є. Гребінка, який на-
вчався уже на старших курсах. 

Вірші О. Афанасьєв почав писати 
рано. У 1831 р. в "Украинском альма-
нахе" з’явилося його оповідання "Не-
жинские греки". 

Події, які були пов’язані в Гім-
назії вищих наук із "справою про 
вільнодумство", зачепили й О. Афана-
сьєва, бо, вступивши до Гімназії, він 
закінчував навчання 1835 р. у Фізико-
математичному ліцеї, відкритому на 
базі Гімназії у 1832 р. Хоч О. Афа-
насьєв і змушений був вивчати мате-
матичні предмети, але залишився на 
все життя прибічником гуманітарних 
наук. 

Після закінчення ліцею О. Афа-
насьєв служив у армії, з якої в 1843 р. 
пішов у відставку в чині поручика. Під 
час служби він писав вірші, друкував 
їх у періодичних виданнях Петербурга. 

На цей час припадає його праця над історичним романом "Чугуевский 
козак". З’являються й інші його прозові твори, які почав підписувати 
псевдонімом Чужбинський.  

У кін. 30-х – на поч. 40-х рр. О. Афанасьєв-Чужбинський писав 
деякі свої твори українською мовою. Найвідомішим серед них був 

О. Афанасьєв-Чужбинський 
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вірш "Скажи мені правду, мій добрий козаче" (1841), присвячений 
Є. Гребінці, з яким він був у дружніх стосунках. Пізніше цей вірш 
став піснею. 

Після відставки він оселився в рідних Ісківцях. 29 червня 
1843 р. у селі Мойсівка на балу в Тетяни Густавівни Волховської 
Є. Гребінка познайомив О. Афанасьєва-Чужбинського з Тарасом 
Шевченком. Поет високо цінував творчість Великого Кобзаря і ще до 
їхнього знайомства присвятив йому вірш "Шевченкові", який був 
надрукований в альманасі "Молодик". 

У 1845–1847 рр. О. Афанасьєв-Чужбинський здійснив подорож 
разом із Т. Шевченком Україною. Були вони в Прилуках, Ніжині, 
Чернігові та інших місцях. Про це він розповів пізніше у своїх 
спогадах. Деякий час поет працював у канцелярії Воронезького 
губернатора, а після відставки у 1849 р. присвятив себе літературній 
творчості. О. Афанасьєв-Чужбинський писав віршовані та прозові 
твори. У 1855 р. він видав збірник віршів українською мовою "Що 
було на серці". І. Франко вважав, що О. Афанасьєв-Чужбинський "у 
своїх українських поезіях був дійсно поет, хоча далеко менший щодо 
об’єму та сили свого таланту від Шевченка". 

Оповідання, повісті та романи О. Афанасьєва-Чужбинського 
висвітлювали гострі питання сучасного йому життя. Письменник 
продовжував розвивати традиції "натуральної школи". 

О. Афанасьєв-Чужбинський завжди з вдячністю говорив про 
Ніжин, ліцей, підтримував зв’язки з його випускниками. У 1850 р. 
він надіслав як подарунок ліцею свої оригінальні та перекладні твори. 
В альбом М. Гербеля 1 квітня 1848 р. поет записав вірш, присвячений 
ліцею: 

 
На берегу пустынного Остра,  
В лицее мирном, незабвенном  
Промчалась и моя счастливая пора.  
Каким-то сном, блестящим, вдохновенным  
В кругу друзей, товарищей – кипел  
Я жизни полн, я им о славе пел  
И посвящал им вольные досуги...  
И где ж они теперь – товарищи и други?.. 

 
З Ніжином переплітається і творча доля Миколи Васильовича 

Гербеля (26.ІХ(8.ХІІ).1827–8(20).ІІІ.1883), відомого російського поета, 
перекладача, видавця і бібліографа. Дитячі роки його минули у 
Шостці. Після закінчення благородного пансіону при 1-й Київській 
гімназії 17-річний Микола Гербель вступив у 1844 р. до Ніжинського 
юридичного ліцею. Тут розкрилися його літературні здібності. Він 
продовжував писати вірші, пародії, послання, поеми, виступав зі 
своїми творами у турнірах. 
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У 1846 р. з’явився його перший друкований вірш. Це була 
поезія "Бокал" у журналі "Библиотечка для чтения": 

 
Друзья разошлись.  
 На столе предо мною 
Стоял недопитый бокал  
 И, пенясь, своей бесконечной игрою 
Мечту за мечтой навевал... 

 
Вірш був привітно зустрінутий крити-

кою, і це надало творчих сил молодому 
поету. Значну роль у формуванні літера-
турних здібностей М. Гербеля відіграв про-
фесор М. О. Тулов, який читав курс росій-
ської словесності та поетики, а також 
викладач німецької словесності і мови 
І. Ф. Клернер, який надихав свого вихо-
ванця на переклади творів Шиллера. Цим, 
мабуть, і пояснюється любов М. Гербеля до 
творчості німецьких письменників. 

Після закінчення у 1847 р. Юридич-
ного ліцею М. Гербель пішов на службу в 
Ізюмський гусарський полк, де прослужив 
декілька років. Але і в цей час він продов-
жував займатися літературною творчістю, 
перекладав "Слово о полку Игоревом", 
видав "Собрание сочинений Шиллера в 
переводе русских писателей".  

У 1859 р. М. Гербель пішов у відставку 
і цілковито поринув у літературну діяльність. Дуже багато він зробив 
для популяризації творів Шекспіра, Байрона, Шиллера, Гете, Гоф-
мана та інших зарубіжних письменників, які виходили в російських 
перекладах. У 1871 р. М. Гербель підготував книгу "Поэзия славян", 
у якій розмістив свої переклади українських і білоруських пісень. 

Багато зробив М. Гербель для пропаганди творчості Т. Шев-
ченка. Він запросив російських поетів для підготовки видання 
"Кобзаря" російською мовою, який з’явився в 1860 р. 

А 1858 р. виходить збірник оригінальних віршів М. Гербеля 
"Отголоски", де поет подав різножанрові твори (балади, лірику, публі-
цистику, поему, переклади). І все ж М. Гербель більше відомий не як 
самобутній поет, а як видавець, пропагандист літератури. Саме завдя-
ки йому були видані твори маловідомих письменників. Особливе місце 
належить виданням творів літераторів, які пов’язані з Ніжином. 
Завдяки йому виходить п’ятитомне "Полное собрание сочинений 
Е. П. Гребинки", збірничок "Стихотворения Н. Я. Прокоповича" та ін. 

М. Гербель 
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М. Гербель був ініціатором випуску книги "Лицей князя Безбо-
родко" (1859), а потім "Гимназия высших наук и лицей князя 
Безбородко" (1881). Відомі також його статті "Николай Яковлевич 
Прокопович и отношение его к Гоголю" (1858), "О рукописях Гоголя, 
принадлежащих Лицею князя Безбородко" (1861), "Афанасьев Алек-
сандр Степанович" (1862), "Н. В. Кукольник" (1873) та ін. 

Після закінчення ліцею М. Гербель ще декілька разів бував у 
Ніжині. У 1851 р. він знову приїхав у місто юності. Як результат 
поїздки у журналі "Современник" (1852) з’явилася його стаття. 
"Нежин! – писав він. – Сколько воспоминаний с именем этого помест-
ного городка, в котором прошли лучшие годы – годы молодости... 
Каждый раз, когда мне приходится подъезжать к Нежину, волну-
ющие чувства охватывают меня, тысячи воспоминаний... мыслей... 
чувств... будоражат кровь и сжимают сердце. Здесь, в этом городке, я 
начал жить, начал думать, изучать жизнь и познавать людей. Здесь я 
впервые почувствовал дружбу и любовь". 

1855 р. у журналі "Современник" був надрукований вірш "В 
дорогу! В дорогу!", присвячений гімназії та ліцею, їх випускникам: 

 
Один я бродил по аллеям густым 
Родного лицейского сада –  
И снова мелькали пред взором моим 
Деревья, дорожки, ограда...  
Я сердцем встречал их, я сердцем следил 
Их мирный полет – и, лелеем  
Заветным прошедшим, мечтал и бродил 
По темным лицейским аллеям... 
 
Перед поглядом поета з’являються ті, хто прославив ліцей своєю 

творчістю: М. Гоголь, Є. Гребінка, Н. Кукольник та ін. 
М. Гербель був у Ніжині і пізніше. У 80-ті рр., уже тяжко 

хворий, він брав участь у збиранні коштів на відкриття пам’ятника 
Гоголю в Ніжині (1881). Це був останній акт, який пов’язував його з 
містом юності. Через два роки М. Гербеля не стало. 

Усе своє життя М. Гербель вів альбом. Це унікальне і своєрідне 
зібрання автографів. Тут є записи не тільки відомих письменників, а 
й давно забутих літераторів, початківців, у тому числі й ніжинського 
періоду. В альбомі є автографи його однокурсників І. В. Лашнюкова, 
пізніше професора ліцею ("25 мая 1846 г. Нежин"), П. Колосовського 
("Думка") та ін. Тарас Шевченко під час перебування в Ніжині з 13 до 
16 лютого 1846 р. зустрічався з М. Гербелем і записав до його альбома 
чотири рядки свого вірша, присвяченого М. Гоголю: 

 

За думою дума роєм вилітає; 
Одна давить серце. Друга роздирає, 
А третя тихо, тихесенько плаче 
У самому серці, може, й бог не бачить. 
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У Ніжинському юридичному ліцеї навчався Єгор Едуардович 
Дріянський (23.IV(5.V).1812–29.XII.1872(10.1.1873)). Український по-
бут, під впливом якого формувався майбутній письменник, закоха-
ність у творчість М. Гоголя, з повістями якого він ознайомився в 
ліцеї, вплинули на характер усієї творчості Є. Дріянського. Про це 
свідчить його перший твір "Одарка Квочка", який був надрукований у 
журналі "Москвитянин" за 1850 р. 

Є. Дріянський належав до гуртка "молодої редакції" "Москвитя-
нина", учасники якого групувалися навколо О. М. Островського. Під 
впливом відомого російського драматурга Є. Дріянський написав п’єсу 
з провінційного побуту "Комедия в комедии" (1855). 

Письменник працював у різних жанрах. Відомі його повісті 
"Квартет" (1858), "Амазонка" (1860), роман "Туз" (1867), детектив 
"Изумруд Сердоликович" (1863). У журналі "Современник" була на-
друкована його автобіографічна повість "Конфетка". Кращим твором 
Є. Дріянського вважають "Записки мелкотравчатого" (1857), де він 
яскраво змалював картини середньоросійської природи й опоетизував 
полювання з гончими. 

Доля закинула до Ніжина й основопо-
ложника нової білоруської реалістичної літе-
ратури Франтішека Казимировича Богуше-
вича (9(21).ІІІ.1840–15(28).IV.1900). Він 
народився у селі Кушляни Віленської губер-
нії в сім’ї дрібного шляхтича. За участь у 
студентських "безпорядках" Ф. Богушевич 
був виключений із Петербурзького універ-
ситету. Повернувшись на батьківщину, він 
брав активну участь у народному повстанні 
під керівництвом Кастуся Калиновського. 
Повстання 1863 р. було розгромлене. 
Ф. Богушевич був поранений і змушений 
тікати з Білорусії в Україну. У 1865 р. він 
вступив до Ніжинського юридичного ліцею, 
гарно навчався, але мав постійну мате-
ріальну скруту. У Ніжині він займався ре-
петиторством, але й це не допомагало йому. І 
він звернувся до дирекції ліцею призначити 
йому стипендію. Ця підтримка дала змогу 
Ф. Богушевичу закінчити Гімназію 26 липня 
1868 р. й одержати чин XII класу. 

Більше 15 років прожив Ф. Богушевич на Чернігівщині (Чер-
нігів, Кролевець, Борзна, Конотоп та інші міста), обіймаючи різні 
юридичні посади. Працював він і в Ніжинському окружному суді. І 
скрізь його високо цінували [22]. 

Перебуваючи в Україні, Ф. Богушевич займався літературною 
діяльністю. У студентські роки він під впливом "Кобзаря" Т. Шев-

Ф. Богушевич 
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ченка писав вірші українською мовою. 
Ф. Богушевич добре знав і любив твор-
чість Т. Шевченка. Писав він у цей 
час, мабуть, і рідною мовою. Але, на 
жаль, поет усе знищив, бо вважав, що 
його вірші "нічого не вартыя". Може, 
були й якісь інші причини. 

У 1883 р. Ф. Богушевич повер-
нувся на батьківщину, працював у 
Вільно, писав свої твори білоруською 
мовою, яка в той час, як і українська, 
була заборонена. Під псевдонімом ви-
пустив дві збірочки поезій "Дудка 
белорусская" (1891), "Смык белорус-
ский" (1894). Вірші поета забороняли-
ся, бо вони революціонізували селян-
ські маси і закликали до соціального й 
національного визволення. Майже всі 
прозові твори Ф. Богушевича втрачені. 
Поет із болем говорив про неможливість донести до народу правду: 

 
Ой, наштож мне дана тая мая мова,  
Як я не умею сказаць тое слова,  
Каб яго пачулі, каб яго позналі,  
Каб яго, то слова, ды праўдай назвалі.  

("Праўда") 
 
Головним героєм творів Ф. Богушевича був народ, який не 

тільки страждав, але й ненавидів своїх гнобителів, намагався вести з 
ними боротьбу. 

Поет переносить у білоруську літературу кращі традиції росій-
ської та української літератури, особливо Т. Шевченка та письменни-
ків революціонерів-демократів. Ф. Богушевич, як зазначив академік 
Є. Ф. Карський, "дав справжній поштовх і білоруському національ-
ному рухові, і розвитку білоруської літератури". 

Найяскравішою постаттю цього часу серед літераторів україн-
ської словесності, пов’язаних із Ніжинською вищою школою та із 
Чернігівщиною, був Леонід Глібов, про якого розкажемо далі. 

Із Ніжинським юридичним ліцеєм пов’язана також і творча доля 
Пилипа Семеновича Морачевського (14(26).ХІ.1806–17(29).ІV.1879), 
поета, драматурга, перекладача, який писав свої твори українською та 
російською мовами. Він народився в селі Шостовиця Чернігівського 
повіту Чернігівської губернії  в дворянській сім’ї. 

У 1828 р. він закінчив Харківський університет, учителював у 
Сумах, Луцьку, Кам’янці-Подільському, а з 1849 р. працював у 
Ніжинському юридичному ліцеї інспектором. 

Ф. Богушевич (ліворуч) 
з українським другом 

М. Носенком. Чернігів. 1867
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До Ніжина він написав чимало віршів та 2 п’єси: "Сумская 
причудница" (1830)  і "Чудаки. Несколько комических сцен" (1833), у 
яких показав стосунки молодих людей у провінційному містечку. 

П’єси Морачевського та його вірші свід-
чать про пошук нових прийомів у традиціях 
того часу [23]. 

Ніжинський період для П. Морачевсько-
го був найбільш творчим. У вільний від 
роботи час він займався літературною та нау-
ковою роботою, активно реагував на військові 
події, які відбувалися в цей час на півдні 
Росії. Першим таким відгуком був вірш "На 
поход 2-й Драгунской дивизии через Нежин к 
Дунайской армии" (1854). Героїзму і мужно-
сті севастопольців у роки Кримської війни 
П. Морачевський присвятив поему "До Чума-
ка, або Война ягло-хранцузо-турецька у 1853 і 
54 роках", яка складається з 5-ти книг. Вона 
була завершена у 1855 р. й опублікована у 
1856 р. Як писала газета "Южный край", 
"поезії в них небагато, проте багато патріо-
тичного захоплення, знання малоросійської 
мови і вміння володіти віршем". 

За стилем вірш поеми П. Морачевського 
нагадував "Енеїду" І. Котляревського, в інших 

місцях – "Полтаву" О. Пушкіна та "Бородіно" М. Лермонтова. Для 
прикладу наводимо уривок зі звернення до французів та англійців:      

 
Адзусь, заморськи гольтяпаки!  
Забули, що було колись? 
Такои вам втремо кабакы     
И пиднесем пид самый нис.   
Якои й дядько ваш не нюхав, 
Хоч довго-довго плечи чухав,  
З гори скатывшися на низ [24].  

 
Описуючи військові події, героїзм і мужність севастопольців, 

П. Морачевський демонструє свої патріотичні поривання. Але все це 
далеке від реальних подій, від того, що знаходимо в "Севасто-
польських оповіданнях" Л. Толстого. Ось як описує ніжинський поет 
страшне кровопролиття у Севастополі: 

 
Над Севастополем зійшов  
В тумани мисяць з зироньками.  
И над окружними полями  
По небу димному пишов.  

П. Морачевський  
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О, подывыся, мисяченьку,  
На Севастопольськи поля!  
Ты ходыш всюды потыхеньку,  
Глядыш на земли, на моря: 
Чи бачив ты на Божим свити,  
Щоб стилькы крови де лылось,  
Щоб стилькы у одним повити  
Могыл высокых пиднялось,  
Щоб так земля була изрыта  
И трупамы людьскимы вкрыта – 
Мов з свиту цилого зійшлысь  
Велыки тысячи народу,  
И, голови одній в угоду,  
Край Севастополя вляглысь?!!  
А хто ж заздалегидь нам скаже,  
Ще скилькы тисяч тут поляже? 

 
П. Морачевський оспівує подвиги кн. Горчакова та Хрульова, 

звертається до пам’яті адміралів Нахімова, Корнілова, Істоміна. 
Уривки з поеми засвідчують, що йшов пошук художньої форми, 

яка допомогла б краще відтворити події, якими жив у той час народ 
Росії. Автор добре володів українською мовою, умів досить виразно 
передати динаміку бою: 

 
И військо гримнуло... ура!..  
И пиднялось на супостата – 
И затряслысь кругом поля,  
И загула, як грим, гармата,  
И кровью залилась земля...  
Й всюди пеклом запалало,  
Заклекотало, затрищало...  
Земля и море аж ревуть...  
Крик, галас, блыскавка и громы.  
Бодай не буть в таким садоми!  
Бодай не бачить и не чуть! 

 
Нині ці вірші сприймаються як літературний факт сер. XIX ст. 

Але не можна забувати і того, що вони написані українською мовою, 
що автор намагався саме цією мовою оспівати героїчний захист міста 
севастопольцями. 

Патріотичні почуття П. Морачевського були помічені і відзна-
чені. 26 серпня 1856 р. він отримав бронзову медаль на Андріївській 
стрічці в пам’ять війни 1853–1856 рр. 

Ніжинський період відзначався тим, що П. Морачевський почав 
писати свої твори українською мовою. Що підштовхнуло його до 
цього, сьогодні важко сказати. Але ми можемо говорити про атмо-
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сферу, яка склалася у цей період у Юридичному ліцеї, де працював 
письменник. 

У цей час у Ніжині проживав відомий уже нам І. Г. Кулжин-
ський, який повернувся до міста у свій будинок, де мешкала його 
сім’я. Він уже опублікував цілу низку різножанрових творів, в тому 
числі й з історичної тематики. П. Морачевський мав з ним якісь 
родинні зв’язки. Як і І. Г. Кулжинський, він звертається у своїй 
творчості до історичних подій, які відбувалися в Україні в минулому, 
зокрема в період Коліївщини. У 1848 р. він завершив романтичну 
поему "Чумаки, або Україна з 1768 року", над якою поет продов-
жував працювати і пізніше. 

У Ніжинський період П. Морачевський написав і декілька творів 
російською мовою, зокрема поему "Мечты и планы" (1858), а також 
роман у листах "Год вперед, если не шесть лет" (1859), вірші, 
комедію. 

У цей час П. Морачевський займався також укладанням "Сло-
варя малороссийского языка по полтавскому наречию" (1853, не вид.). 
У 1853 р. словник був поданий у відділення російської мови і сло-
весності Академії наук. У цьому словнику були зафіксовані всі слова, 
що побутували в живій мовній практиці. Семантика українських слів 
підтверджувалася висловами з пам’яток народної поезії, творів 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, 
а також узятими з народного мовлення. На жаль, "Словарь..." 
П. Морачевського не отримав підтримки в Академії наук, зокрема з 
боку відомого філолога академіка І. І. Срезневського. 

Під час праці у Ніжинському юридичному ліцеї П. Морачев-
ський почав перекладати українською мовою Євангеліє. У вересні 
1860 р. був завершений переклад Євангелія від Матфея й Іоанна і в 
чернетці Євангелія від Луки. 

У листі до митрополита Санкт-Петербурзького і Новгородського 
Ісидора П. Морачевський сповіщав, що на всіх мовах усно й писемно 
проповідується слово Боже, а в Малоросії, мовою якої говорить 
близько 12 млн православних християн, немає свого Євангелія. Тому 
він просить протегувати видання Святого Письма українською мовою. 

П. І. Морачевський не випадково звернувся за допомогою до 
такої авторитетної особи, бо відчував небезпеку щодо видання пере-
кладу. 

Через місяць прийшла відповідь від митрополита Ісидора, який 
сповіщав П. Морачевського: "По частном совещании с Святейшим 
синодом уведомляю Вас, что перевод Евангелия, сделанный Вами или 
другим кем-либо, не может быть допущен к печатанию". 

Таким чином вища церковна влада дала зрозуміти, що будь-який 
переклад, зроблений українською мовою, не буде надрукований. І 
цього Синод притримувався довго, бо й переклад Біблії, зроблений 
пізніше П. Кулішем, теж не був надрукований. Але цей удар не зупи-
нив творчу працю П. Морачевського. Він продовжував перекладати 
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далі Євангеліє. У своїй відповіді митрополиту Ісидору він 
стверджував, що зможе залишити свою працю дітям на пам’ять, "как 
видимий знак своего благословення". А тому просив повернути йому 
надіслані переклади. 

Удосконаливши переклад Євангелія, П. Морачевський послав 
його повністю Російській академії наук із проханням, якщо переклад 
буде схвалено, рекомендувати його до друку. 11 січня, а потім 
8 лютого 1862 р. на засіданні відділу російської мови та словесності 
академік І. І. Срезневський зачитав записку, пов’язану з перекладом 
П. Морачевського. В цій записці академік висловив свій погляд на 
ставлення різних слов’янських наріч до російської мови, а потім дав 
позитивну оцінку праці П. Морачевського. 

Відділ російської мови та словесності Російської академії наук 
доручив трьом академікам – А. Х. Востокову, А. В. Никитенку та 
І. І. Срезневському, які знали українську мову, зробити висновок і 
подати його президенту академії. Академіки теж дали позитивну 
оцінку перекладу і радили звернутись до Синоду із проханням 
опублікувати його. 

Але замість підтримки у 1863 р. міністр внутрішніх справ Росії 
граф П. Валуєв заявив: "Малороссийского языка не было, нет и 
никогда быть не может". Ці слова неодноразово цитувалися й повто-
рювалися, але мало хто знав, що вони були сказані у зв’язку з 
проханням інспектора Ніжинського юридичного ліцею кн. Безбо-
родька П. С. Морачевського, який протягом 20 років перекладав 
українською мовою текст Євангелія та інших книг Святого Письма, 
опублікувати свою працю. Священне Писання українською мовою не 
тільки не дозволили друкувати, а й незабаром підготували сумнозвіс-
ний циркуляр про заборону українського слова взагалі. 

І лише на поч. XX ст. у результаті клопотання визначних діячів 
культури І. Франка, І. Срезневського та професора Віталія Віталі-
йовича Морачевського, який особисто звернувся до президента 
імператорської Академії наук великого князя К. К. Романова за допо-
могою, цар Микола II дозволив друкувати Євангеліє українською 
мовою. За декілька тижнів 1911 р. було продано близько 200 тис. 
екземплярів. 

Праця П. Морачевського над Святим Писанням та "Священною 
історією" (1862), яку він написав теж українською мовою, припадала 
на останній період його творчості. До речі, в цей час над перекладом 
Святого Письма працював і Пантелеймон Куліш – "П’ять книг Мусіє-
вих", "Йов" (обидві 1869), "Псалтир, Євангеліє" (1873, у співавторстві 
з І. Пулюєм). 

Паралельно і незалежно П. Куліш на хут. Мотронівка (Борзнян-
ський повіт Чернігівської губернії), а П. Морачевський у Ніжині, а 
після відставки у 1859 р. – у селі Шняківка Ніжинського повіту до 
кінця свого життя працювали над перекладами Святого Письма. 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 234 

У 1879 р. П. С. Морачевський помер. Він похований на цвинтарі 
у селі Шняківка, залишивши по собі пам’ять як перший перекладач 
Святого Письма українською мовою і як людина, що думала в тих 
складних умовах про розвиток української мови, її визнання й 
функціонування в усіх галузях знань. 

Художні твори, написані ним українською мовою, переклади, 
підручники підтверджують цю думку. Все добре, що творить людина 
для народу, буде обов’язково ним оцінене. Тож і праця Пилипа Мора-
чевського через тривалий час забуття знову повернулася українському 
народу і посіла гідне місце в історії української культури. 

Літературне життя Ніжина XIX ст. було тісно пов’язане з 
гімназією та ліцеєм. Тут училися майбутні відомі письменники, які 
пробували свої творчі сили, друкували свої перші твори. Для деяких 
із них ніжинський період нічим особливим не визначався, для інших 
же, як для Є. Гребінки, Л. Глібова, це був один із важливих етапів 
творчості. 

У пер. пол. XIX ст. літературне життя в Чернігові не було таким 
багатогранним, як у Ніжині. Воно, в основному, зосереджувалося 
навколо редакції газети "Черниговские губернские ведомости", яка  
виходила з 1838 р. щодня, з 1865 – двічі, а з 1866 р. – тричі на 
тиждень. Складалася вона з двох частин: офіційної, де друкувалися 
різноманітні постанови, накази, розпорядження центральної та місце-
вої влади, та неофіційної, у якій розміщувалися статті з історії краю, 
його культури, економіки, фольклору, етнографії тощо. Тут же 
друкувалися й деякі літературні твори.  

Розкриваючи літературне життя на Чернігівщині, ми лише 
назвали імена тих письменників, які брали в ньому безпосередню 
участь. І за його межами залишилися художники слова, які лише 
бували в краї. Це Г. Сковорода, О. Радіщев, І. Котляревський, 
О. Пушкін, А. Міцкевич, О. Грибоєдов, М. Лермонтов та ін. Але тут 
слід згадати той вплив, який зробили їх твори на формування 
громадської думки в краї та на збагачення творчого доробку молодих 
літераторів, бо це було очевидним. І цей вплив можна підтвердити 
багатьма прикладами. 

 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

 
Літературне життя Чернігівщини не буде повним, якщо ми не 

згадаємо Тараса Шевченка, який об’єднував багатьох письменників 
цього краю, що проживали в різних місцях. 

Під час своїх відвідин Чернігівщини у 1843, 1844, 1845–1847, 
1859 рр. він побував у Чернігові, Седневі, Березні, Бігачах, Городні, 
Борзні, Кукуріківщині, Сороках, Мотронівці, Оленівці, Батурині, 
Качанівці, Ічні, Прилуках, Густині, Іржавці, Власівцях, Линовиці, 
Сокиринцях, Дігтярях, Козельці, Ніжині та інших населених 
пунктах. 
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До кола знайомих входило й чимало літераторів: Євген Гребінка, 
Олександр Афанасьєв-Чужбинський, Яків де Бальмен, Микола Марко-
вич, Віктор Забіла, Панте-
леймон Куліш, Ганна Барві-
нок, Микола Гербель та ін. 
[25]. 

На Чернігівщині Тара-
сом Шевченком написано де-
сятки портретів та акваре-
лей, поетичних творів. Різні 
причини спонукали його до 
цього. Але є незаперечний 
факт: чернігівська земля та 
гостинні її господарі сприяли 
розвиткові творчості поета й 
художника, надихали його 
на написання нових творів і 
на втілення в життя попе-
редніх планів. "Сон", "Чиги-
рин", "Сова", "Хустина" – 
ось лише деякі твори, історія 
написання яких пов’язана з Чернігівщиною. 

У переважній більшості враження від знайомства з життям 
селян були гнітючі. Не всі поміщики ставилися по-людськи до своїх 
навіть талановитих кріпаків. Тож тяжке життя простого народу 
Чернігівщини Т. Шевченко відтворив у своїх російських повістях 
"Художник", "Музикант", "Княгиня", які були написані на засланні 
у 1854–1855 рр. 

Кожний приїзд Т. Шев-
ченка, кожну його зустріч 
можна відтворити сьогодні, 
як це зробили у своїх книж-
ках Г. Неділько "Тарас Шев-
ченко і Чернігівщина" (Ні-
жин, 1992) та С. Реп’ях 
"Тарасові сліди. Марево" 
(Чернігів, 1993). Цьому допо-
магають і спогади про поета, 
епістолярна спадщина. 

Перед нами стоїть дещо 
інше завдання: з’ясувати 
вплив Т. Шевченка на літера-
турне життя краю. Мов 
свіжий нектар творчого Шевченкового здобутку, всмоктували в себе 
його сучасники Віктор Забіла й Олександр Афанасьєв-Чужбинський, 

Т. Шевченко серед селян в Україні. 
Худ. Є. Усикова

 

Т. Шевченко на Чернечій горі. 
Худ. К. Трохименко
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Яків де Бальмен і Микола Гербель, Пантелеймон Куліш і Микола 
Вербицький та ін. 

Деякі поети Чернігівщини висловили своє ставлення до Т. Шев-
ченка у своїх творах. О. Афанасьєв-Чужбинський у вірші "Шев-
ченкові" писав: 

 
Гарно твоя кобза грає,  
Любий мій земляче.  
Вона голосно співає, 
Голосно і плаче. 

 

Пантелеймон Куліш, згадуючи тяжку долю поета, в своєрідній 
формі передав почуття туги: 

 

Вітер віє над Києвом,  
 Сади нахиляє; 
Синій Дніпр старих сусідок, 
 Німих гір, питає: 
"Де гуляє, бенкетує  
 Син  наш незабутній?  
Вже й солов’ї одспівали,  
 А його не чути! 
Уже і дух, і купало, 
 І Петро минулись  
І чумаки із первої 
 Дороги вернулись; 
Уже й жито половіє, 
 Час затого жати; 
А він не йде – біля мене 
 Сісти заспівати!" 
Обізвались німі гори: 
 "Дніпре, старий друже!  
Не питав ти України, 
 По кім вона тужить,  
Не прислухавсь, що дівчата 
 Плакали-співали,  
Про що хвилі з берегами 
 Нищечком шептали.  
Розпитай же буйних вітрів 
 З далекого краю.  
Як наш кобзар з важким ранцем 
 Під ружжем гуляє!" 

 
Вплив Т. Шевченка на літераторів Чернігівщини був багато-

гранним, і ця тема заслуговує на особливу увагу. І вищеназвані книги 
Г. Неділька та С. Реп’яха допоможуть в цьому розібратись. Але слід 
пам’ятати, що буде лише невеличка часточка того епохального, 
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збуджуючого, натхненного діяння, яке взагалі мала творчість велик-
ого поета на тих, хто навіть не був знайомий із ним особисто, а лише 
доторкався до його поетичного слова і назавжди залишався під його 
чарівною силою. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.  

 
У січні 1851  р. до Чернігова приїха-

ла Марія Олександрівна Вілінська, 
майбутня Марко Вовчок (10(22).ХІІ.1833–
28.VІІ(10.VІІІ.1907)), яка щойно вийшла 
заміж за Опанаса Васильовича Марковича 
(27.І(8.ІІ).1822–20.VІІІ(1.ІХ).1867), якого 
за зв’язок з Кирило-Мефодіївським това-
риством відправили в Орел, де він і по-
знайомився зі своєю майбутньою дружи-
ною. Подружжя оселилося на Сіверян-
ській вулиці, але через деякий час молоді 
переїхали в село Сорокошичі Остерського 
повіту (тепер Козелецький р-н), де лісни-
ком служив брат Опанаса Васильовича – 
Василь. Тут вони цікавилися життям 
селян, записували їх цікаві висловлю-
вання, приказки, пісні. 

Марковичі їздили Остерщиною, де 
записали думу про полковника Івана 
Нечая, історичну пісню про Івана Бонда-
ренка та ін. Протягом літа й осені вони 
мандрували  Чернігівщиною і Полтавщи-
ною, побували в Борзні, Конотопі, Прилуках. У Ніжині в листопаді-
грудні зупинялись у М. Номиса (М. Т. Симонова), українського 
етнографа, фольклориста, письменника, педагога. 

У цей час Марія Олександрівна записала пісні "Ой Морозе, 
Морозенку, праведний козаче", "Не так тая Україна, ой, як молода 
дівчина" та ін., які були надруковані у збірнику А. Метлинського 
"Народні південно-російські пісні" (К., 1854). Як свідчать дослідники, 
композитор Е. Мертке з голосу Марка Вовчка записав 200 пісень. Ви-
вчаючи фольклор, Марія Олександрівна ознайомлювалася з побутом і 
звичаями українського народу, манерою розповіді, які потім вико-
ристала і відтворила в своїх повістях та оповіданнях. У грудні 1851 р. 
Марковичі переїхали до Чернігова, де Опанас Васильович влашту-
вався коректором газети "Черниговские губернские ведомости", про-
довжував збирати і друкувати в газеті фольклорний матеріал, а також 
статті з історії, етнографії. В Чернігові вони познайомилися з пред-
ставниками місцевої інтелігенції. 

Марко Вовчок
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У цей час визначальну роль у житті й творчості Марковичів 
відігравала не Марія Олександрівна, а Опанас Васильович, бо майбут-
ня письменниця Марко Вовчок лише вивчала життя простого народу 
України, яке згодом і відтворила у своїх "Народних оповіданнях". 

Навесні 1853 р. Марковичі пере-
їхали до Києва. Декілька разів вони 
відвідали разом Чернігівщину, у серпні-
вересні 1854 р. жили в Качанівці у 
В. В. Тарновського, а в 1857 р. – у Бо-
рзні. Життя Опанаса Марковича пізніше 
буде тісно пов’язане з Чернігівщиною, 
де він буде працювати і брати активну 
участь в культурному житті. Помер він 
1 вересня 1867 р. у Чернігові. 

Як бачимо, не Марко Вовчок віді-
грала на початку другої пол. XIX ст. 
об’єднуючу роль у літературному житті 
Чернігівщини. Це здійснив Леонід Глі-
бов, який з 1858 р. жив у Чернігові. Лео-
нід Іванович Глібов (21.ІІ(15.ІІІ).1827–
29.Х(10.ХІ).1893), видатний український 
поет, байкар і видавець, народився в селі 
Великий Подол на Полтавщині. З 
1840 р. він навчався в Полтавській гім-
назії, захоплювався літературою, творчі-
стю О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, О. Ко-
льцова. Перші вірші писав російською 

мовою. У 1847 р. виходить збірник "Стихотворения Леонида Глебова". 
Хоч більшість творів має ще учнівський характер, проте зустрічаємо й 
оригінальні вірші, які свідчать про талант їх автора. 

Після невдалої спроби вступити до Київського університету на 
медичний факультет Л. Глібов у 1849 р. склав іспит до Ніжинського 
юридичного ліцею. Тут він зацікавився класичною поезією, читав 
"Кобзаря" Т. Шевченка, "Малороссийские приказки" Є. Гребінки, тво-
ри О. Афанасьєва-Чужбинського та інших українських письменників. 
Першим твором, написаним у Ніжині 1849 р., був вірш "Чужбина". 

Л. Глібов цікавився культурним життям не тільки у ліцеї, а й у 
місті, виступав на концертах. У цей час він познайомився з 
П. Ф. Бордонос, активною учасницею ніжинського драматичного гурт-
ка, і в 1852 р. одружився з нею [26]. Це були щасливі для поета роки, 
хоч він і часто хворів. Про місто своєї юності дещо пізніше в 
гумористичній формі він розповів у вірші "Счастливый уголок": 

 
Кипела там студенческая жженка, 
И пил ее не раз 
И Кукольник, и Гоголь, и Гребенка, 

Л. Глібов 
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И многогрешный аз. 
Живи мой городок, и будь покоен 
В родной тиши своей. 

 
У 40–50-ті рр. Л. Глібов багато писав російською і українською 

мовами. З’являються його ліричні, пісенно-романтичні й публіцис-
тичні вірші ("Ясне сонечко, втомившись", "Чужбина" (1849), "Про-
стите мне..." (1849), "Я полюбил ее одну чистосердечно" (1849), "Я не 
забыл ее и позабыть не в силах..." (1850), "Вечором 11 февраля 1851 
года", "Ты в мире одна у меня" (1851) та ін.). 

Л. Глібов відгукнувся на події, які відбувалися у Ніжині у 
зв’язку із Кримською війною 1853–1857 рр., формуванням ополчення 
у місті. Молодий поет написав вірш "Остапова правда" (1855), 
присвячений переходу загонів Московського, Нижньогородського та 
Володимирського ополчення через місто. 

У Ніжині Л. Глібов захопився байками І. Крилова і деякі з них 
переклав українською мовою. Першими були перекладені у 1853 р. 
"Вовк і Кіт", "Вовк і Вівчар", "Лебідь, Щука і Рак". Цього ж року 
вони були надруковані у "Черниговских губернских ведомостях". У 
1853 р. Л. Глібов написав ще 24 байки. Хоч під назвами деяких із 
них стояла помітка "Із Крилова", проте у більшості своїй це 
оригінальні твори, в яких помітно самобутній талант поета. Май-
стерність Л. Глібова виявилась і в оригінальній виразній мові, і у 
вмінні по-своєму розповісти відомий сюжет і виділити якимись 
окремими побутовими деталями те, що було характерне для життя 
українського народу. 

Хто не пам’ятає із шкільної лави початку байки Л. Глібова 
"Вовк та Ягня", яка є свідченням цього: 

 
На світі вже давно ведеться,  
Що нижчий перед вищим гнеться.  
А більший меншого кусає та ще й б’є  – 
Затим що сила є... 

 
Потяг Л. Глібова до жанру байки знайшов підтримку серед 

викладачів ліцею. Професор М. А. Тулов першим у пресі вказав на 
оригінальний художній талант молодого поета-байкаря. З Ніжином 
Л. Глібов не поривав зв’язків і після закінчення у 1855 р. ліцею. 

Перші три роки Л. Глібов працював на Поділлі у місті Чорний 
Острів у дворянському училищі, де він викладав історію. Перебува-
ючи там, письменник постійно підтримував зв’язки з О. Шишацьким-
Іллічем, редактором "Черниговских губернских ведомостей", листу-
вався з ним, посилав йому свої байки та статті для публікації, 
повідомляв йому, що коли його твори, про видання яких піклувався 
О. Лазаревський та Г. Милорадович, не вийдуть у  Санкт-Петербурзі, 
то він перешле їх до Чернігова для публікації в газеті. Л. Глібов 
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сумував за рідним краєм. В одному із листів від 17 травня 1858 р. він 
пише: "Во время оно, под влиянием подобной грусти (натура, знаете, 
козача!) я написал однажды маленькие стихи (из Дмитриева), под 
заглавием: "Нетутешня билина": 

 
Сказав  раз Кущ Билині: 
"Билинонько! чого така ти стала,  
Мов рибонька в’яла: 
Пожовкла, не цвітеш; 
Живеш, як не живеш, 
Твоя головонька, мов скоро зляже?" 
"Гай, гай!" – Билина каже: 
"Я на чужині..." [27]. 

 
1858 р. Л. Глібов переїхав до Чер-

нігова і там жив уже до кінця свого життя. 
У Чернігівській гімназії він викладав 
історію та географію, вів журнально-публі-
цистичну діяльність. У 1861 р. домігся 
дозволу на видання тижневої газети "Чер-
ниговский листок". Поет запрошував бага-
тьох діячів культури до співпраці у газеті. 
Відгукнулися на прохання Л. Глібова й 
професори Ніжинського ліцею М. А. Ту-
лов, І. В. Лашнюков, A. I. Лініченко. 

У цей час Л. Глібов продовжував 
підтримувати творчі стосунки з україн-
ським письменником і етнографом, редак-
тором неофіційної частини "Черниговских 
губернских ведомостей" О. Шишацьким-
Іллічем, етнографом і фольклористом 
О. Марковичем, письменниками П. Кулі-
шем, О. Кониським, С. Носом та іншими 
діячами літератури та культури, що 
проживали на Чернігівщині. 

1861 р. у Чернігові на посаді землеміра почав працювати 
І. А. Андрущенко, який займався пропагандою ідей "Землі і волі", 
розповсюджував твори та періодичні видання О. Герцена і М. Ога-
рьова. І. Андрущенко був у приятельських стосунках із сім’єю 
Л. Глібова, брав участь у виданні "Черниговского листка" [28]. 

Під час арешту в І. Андрущенка знайшли листи Л. Глібова, і це 
дало можливість порушити справу проти українського поета. Газета 
"Черниговский листок" була закрита. 

Губернатор Чернігова Голіцин писав до III відділу: "Из лиц, с 
коими переписывались Андрущенко и Hoc и письма коих находятся в 
числе представляемых мною к дознанию приложений, особенною пло-

Л. Глібов 
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довитостью и велеречивостью отличается учитель здешней гимназии 
Глебов. Это человек, на мой взгляд, совершенно пустой, преподаватель 
весьма плохой, а между тем, здесь в своем кружке, он пользуется 
незаслуженною репутацией умного человека. 

Из писем его к Андрущенку можно видеть и его направление и 
изнанку его мыслей; эта изнанка бессознательная, но безусловная 
ненависть ко всем, кто выше и богаче его. 

Жена его также не без греха; собою она недурна и в кружке 
здешних, так называемых, свитников играет довольно важную роль; 
но с другой стороны, по свойственной женскому полу многоречивости, 
она, так сказать, І’enfant terrible de la troupe; напитанная тем, что 
слышит в этом кружке, она без толку и весьма некстати повторяет 
слышанное и проводит мысли о каком то резком отличии, будто бы 
существующем между "москалями" и "малоросами". 

Я полагал бы полезным удалить от должности учителя г. Глебо-
ва, отнять у него право издавать "Черниговский листок" и сделать ему 
строжайшее внушение" [29]. 

23 серпня 1863 р. губернатор з дозволу Валуєва офіційно закрив 
газету, хоча фактично він це зробив ще 6 серпня, з 14 номера часо-
пису. Було також дано розпорядження зробити обшук у Л. Глібова і 
надіслати всі підозрілі листи й книги до III відділку. "При самом тща-
тельном обыске огромнейшей переписки и рукописей разных 
сочинений, большею частью на малороссийском языке, от множества 
лиц, подозрительных бумаг и писем, а также запрещенных книг 
мною не найдено... Огромная переписка Глебова состоит почти вся 
по предмету издаваемого им Листка, беспорядок же оной ... занял 
обыск мной более 6 часов",  – доносив жандармський полковник 
Шульговський [30]. 

Директор шкіл Гудима, який знав Л. Глібова і добре ставився до 
нього, намагався якось пом’якшити ситуацію і в листі до куратора 
Київської шкільної округи Вітте 22 серпня 1863 р. висловив своє 
нерозуміння, через що припинено часопис і чим скомпрометував себе 
Глібов. Тут же він дав цілком позитивну характеристику письмен-
нику: "Глебов никогда не принадлежал к числу этих малоросов, 
которые заявляют свою национальность и свои особенные тенденции 
ношением местного костюма; что он, сколько мне известно, также 
никогда не обнаруживал предосудительных идей относительно этого 
предмета; но он был близок с Андрущенком и Носом, квартира его 
нередко посещалась многими из принадлежащих, по-видимому, к 
одной партии с Носом и Андрущенком" [31]. 

Л. Глібова 1863 р. вислали в Ніжин під нагляд поліції. Поет жив 
у свого тестя. Ніжинський поліцмейстер постійно переглядав його 
листування. У цей час Л. Глібов майже нічого не надрукував. Лише у 
1865 р. в журналі "Воскресный досуг" він опублікував вірш "Зима". 
Але поет продовжував працювати над новими творами. У 1864 р. він 
написав 12 байок ("Деревце", "Ведмідь-пасічник", "Осел і Хазяїн", 
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"Муха і Бджола", "Вовк і Зозуля", "Квіти", "Хмара", "Громада", 
"Собака і Кінь", "Бджола і Муха", "Гадюка і Ягня", "Вівці та 
Собаки"). Це був найбільш плідний рік у творчому значенні. 

Щоправда, всі ці байки при підготовці їх у 1872 р.  до видання у 
збірнику Л. Глібов доопрацював. Були також написані ліричні твори 
російською мовою. 

Є підстави говорити і про роботу Л. Глібова над п’єсою "Веселые 
люди, или Кровь – не водица", над якою розпочав працювати ще на 
поч. 60-х рр. Цензура дозволила ставити п’єсу 17 листопада 1867 р. 
Працював Л. Глібов у Ніжині і над п’єсою "Типические сцены с 
живыми картинами". 

Здоров’я дружини Парасковії Федорівни під час перебування у 
Ніжині погіршувалося. 4 листопада 1867 р. вона померла. Л. Глібов 
написав епітафію: 

 
Сокрыто здесь так много чистых грез.  
Любви и светлых упований,  
Неведомых для мира слез,  
Никем не понятых страданий. 

 
У поета в цей час почала прогресувати хвороба очей. Л. Глібову 

довгий час не вдавалося влаштуватися на роботу, про що свідчать його 
листи з Ніжина. Він декілька разів їздив до Чернігова, але всі зусилля 
були марними. Перебуваючи у  Ніжині під час одного із своїх приїздів 
у липні 1867 р., Л. Глібов написав вірш "Городок", зміст якого 
відповідав тому настрою, який був характерний для поета у період 
його перебування в місті. 

 
Есть на Руси старинный городок. 
С песком и грязью неизбежной. 
Порою скучен он, как хуторок. 
В своей дремоте безмятежной. 
И на меня наводит он тоску, 
Хоть многим весело живется, 
Хоть, может быть, иному чудаку 
Порой он мило улыбнется. 
Мне очень жаль потухшего огня. 
Светильника надежды милой; 
Давно она покинула меня, 
И стал мне городок могилой. 
И грустно мне теперь и больно в нем 
Пить горе чашею разбитой. 
И хочется поплакать о былом, 
Душе непонятой, забытой... 
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Тільки в кінці вересня 1867 р. вирі-
шилася доля Л. Глібова. Він обійняв поса-
ду завідувача Чернігівської земської 
друкарні. Ні вчителювати, ні випускати 
газету йому вже не дозволили. 

У 70–80-х рр. Л. Глібов був у центрі 
уваги літературної громадськості. Він про-
довжував працювати над новими творами. 
У 60–90-х рр. написав нові байки, фель-
єтони, п’єси, створив чудові ліричні пісні. 
Вірші "Журба", "Вечір", "Пісня" ("Ска-
жіть мені правду, добрії люди"), "Пісня" 
("Летить голуб понад морем") стали народ-
ними піснями. У своїх творах поет по-
рушував гострі соціальні проблеми. Його 
байки "Лев на облаві", "Танці", "Жаби" 
були спрямовані проти утисків людини 
праці, проти розтлінної моралі експлуа-
таторів. А в байках "Муха і Бджола", 
"Бджола і Мухи", "Собака і Кінь" та ін-
ших поет піднімає на вищий щабель прос-
того трудівника, з повагою висловлюється 
про його працю. 

У 1881 р. Л. Глібов брав участь у 
міру своїх можливостей у різних громад-
ських заходах. Так, коли у 1880 р. відзна-
чали 60-річчя Ніжинської вищої школи, 
поет приїхав до Ніжина  і на святковому 
вечорі прочитав свої вірші "Господа 
студенты старые" і "Альма матер бла-
годатная". 

Л. Глібов збирав кошти на відкриття 
пам’ятника М. Гоголю у Ніжині. Він орга-
нізовував виставку картин відомих худож-
ників. Тоді подали свої роботи М. М. Гe, 
B. B. Верещагін, C. I. Васильківський. Із 
особистих галерей надіслали картини 
поміщики-меценати В. В. Тарновський із 
Качанівки і Г. П. Галаган із Сокиринців. 

4 вересня 1881 p. відбулося відкрит-
тя пам’ятника. 6 вересня на обіді в Ні-
жинському історико-філологічному інсти-
туті Л. Глібов виголосив тост: 

 
Был Гоголь с нами много лет,  
И ныне Гоголь перед  нами.  

Л. Глібов
 

Обкладинка третього видання 
байок Л. Глібова. 1882 
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Ему почет, ему привет  
Достойным делом и речами.  
И видит ныне дух его.  
Куда стремится Русь родная.  
Так оценившая его,  – 
И старая, и молодая!  
Зарею новых, лучших лет  
Да озарится наша сфера! 
 
Помер Л. Глібов 10 листопада 1893 р. і похований у Чернігові.  
Значну роль в об’єднанні літературних сил на Чернігівщині в 

50–60-х рр. відіграла газета "Черниговские губернские ведомости", з 
якою у 1855–1859 рр. підтримували тісні зв’язки О. Лазаревський, 
П. Єфименко, С. Ніс, Л. Глібов та ін. 

Із 1854 р. редактором неофіційної частини газети "Черниговские 
губернские ведомости" був Олександр Васильович Шишацький-Ілліч 
(1828–18.ІІ.1859), поет, фольклорист. Народився він у селі Краси-
лівка, але через деякий час його батька-священика перевели до села 
Олишівка, де й минули його дитячі роки. Закінчивши духовну 
школу, а потім семінарію, О. Шишацький-Ілліч не пішов шляхом 
батька, а почав працювати в Чернігівській губернській управі писа-
рем. Ще під час навчання на канікулах робив записи фольклорних та 
етнографічних матеріалів. У результаті цієї роботи у 1854 р. була 
надрукована в газеті, а потім вийшла окремим виданням книга 
"Местечко Олишевка (Козелецкого уезда Черниговской губернии) в 
историческом и этнографическом отношении" [32]. 

Торкаючись історії свого рідного села, дослідник вивчив офіційні 
джерела, архівні матеріали, відомості про різноманітні заняття селян 
та козаків. Але найбільшою цінністю є перекази, історичні пісні, 
зокрема пісні про свавілля татар ("Згвалтовали лиху чутку"), про 
мужню боротьбу з польськими загарбниками та смерть народного 
месника козака Данила Нечая ("Не вспів та Нечай козак щуки-риби 
з’їсти") та інші фольклорні джерела. "Ці та інші подані перекази я 
записав із уст сповідників слово в слово", – зазначав О. Шишацький-
Ілліч [33]. Праця була високо оцінена сучасниками, бо нею він 
започаткував дослідження, які не втратили свого значення і нині. 

Саме в цей час О. Шишацький-Ілліч познайомився з П. Кулі-
шем, В. Білозерським, О. Лазаревським, Ф. Бодянським, С. Носом, 
М. Маркевичем та ін. З деякими він мав дружні стосунки. Багато 
записаних ним дум, пісень, приказок надсилав П. Кулішу та А. Мет-
линському. Також він видав і окремими виданнями в Чернігові 
"О памятниках местной народности" (1855), "Сборник малорусских 
пословиц и поговорок" (1857), хоч тут зустрічаються не тільки оригі-
нальні твори, а й підробки. 

О. Шишацький-Ілліч писав також оригінальні поетичні твори, 
для яких були характерні риси народних пісень. Деякі вірші й опові-
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дання "Лубок" (1852), приказку "Шкідливий цап" (1853) він надру-
кував у "Черниговских губернских ведомостях". 

Писати вірші він почав ще в семінарії. У 1856 р. О. Шиша-
цький-Ілліч підготував поетичний збірник "Українська квітка", а 
через рік видав другу його частину. Тут було надруковано 20 поезій та 
2 поеми: "Олеся" і "Юлиця, або Галя простоволоса". 

Леонід Глібов, отримавши ці книги з Чернігова в Чорному 
Острові, де працював у гімназії, 1 лютого 1858 р. писав О. Шишацько-
му-Іллічу: "Искренно благодарю Вас за Ваш милый подарок. Дві 
квітки, расцветшие в вашей душе, согретые поэтическим увлечением, 
доставили мне большое удовольствие. Ваши песни, ваши думки 
перенесли меня на своих крыльях, як того Ивася, на поля родные. 
Впечатление, произведенное в душе моей вашими стихотворениями, 
прежде всего породило мысль, что в сокровищнице поэзии вашей 
затаились такие перлы, которые скрывались не простительно... Из 
думок и песен мне чрезвычайно понравилась имеющая заглавие "До 
могил". С удовольствием прочел я также песню "Кажуть люди – я 
щаслива". Эта песня, кажется, ровесница моей: "Скажіть мені, добрі 
люди". Особенное наслаждение доставила мне ваша псальма "Юлыця, 
або Галя Простоволоса". Очень хороша семейная картина, довольно 
верно изображена вечерняя жизнь парубоцтва и дивоцтва. Нельзя не 
сочувствовать описанню семейной катастрофы. Но, выше всех красот 
поэмы – это описание ночи во время свидания Василия с Галей. Как 
хорош  этот момент ночи: 

 
Ще раз сходить місяць ясний,  
Степи задрімали, 
Задумались ті могили,  
Що в полі стояли; 
 
Дві тополі, при дорозі  
Листом шамотіли,  
Та дві пташки серед неба  
Стиха пролетіли!.. [33а]. 

 
О. Шишацький-Ілліч писав свої ліричні твори в традиціях, які 

склалися в 40-х рр. XIX ст. і помітні в творчості А. Метлинського, 
М. Костомарова, В. Забіли, П. Куліша, Т. Шевченка, Л. Глібова, 
Я. Щоголіва, М. Петренка та інших українських поетів цього часу. 
Поети-романтики розробляли мотиви, використовували образи, які 
були спільні для них. Як і інші поети-сучасники, О. Шишацький-
Ілліч розробляв тему сирітства ("Моя туга", "Тяжко в світі сиротині", 
"Думка"), самотності, знедоленості ("Пісня", "Що є на серці", "Доля", 
"Щира правда"). Вірші з цієї теми пройняті сумом, роздумами про 
безрадісне життя. "А я на цім світі, як та сирота", – пише поет. 
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"Тяжко в світі сиротині", бо "ні з ким мені порадитись ні з ким 
гомоніти". 

У цих елегійних віршах наштовхуємося на елементи таємни-
чості, які тісно переплітаються з образами місяця, темної ночі, ясних 
зірок тощо. 

Щоб мати уявлення про поетику творів О. Шишацького-Ілліча, 
наведемо уривок з досить великого вірша "Місяць": 

 
Як  засвітить  повний  місяць 
Ясно  над  горою, 
Щось  таке  чудне,  таємне 
Діється  зо  мною: 
Мовби  серце  хто  ворушить, 
В  небо  переносить, 
Душу  кличе,  дає  крила, 
Геть  од  землі  просить. 
Ось  і  вище  сплива  місяць, 
Притухають  зорі... 
Він  сам  собі,  як  той  човен 
Без  весла  у  морі; 
Ніхто  його  не  проводить, 
Ніхто  не  стріває. 
Світлий,  ясний,  але  йому 
Дружини  немає. 
Отак  і  я  на  світі 
Сам-один  бідую!.. 
Усякому  назначена 
Своя  путь-дорога: 
Птичка  літа,  рибка  плава, 
Вітерець  гне  лози... 
Кому  щастя – таки  щастя, 
А  сльози  –  так  сльози. 
Я  вже  знаю  свою  долю, 
Що  мені  припала, 
Вона  ж  мене,  як  мачуха, 
Змалку  сповивала, 
Годувала,  як  мачуха, 
На  лиху  годину, 
Та  й  прогнала:  "Іди  собі, 
Куди  хочеш,  сину!" 
Шукай  собі,  чого  хочеш, 
Хоч  і  вітра  в  полі, 
Усе  знайдеш,  кажу  тобі, 
Та  не  знайдеш  долі!.." 

 

Критики відзначають, що лірика смутку й туги, яка характерна 
для цього вірша, відповідає елегійним настроям не тільки україн-
ських поетів-романтиків, а й російських романтиків Козлова, Лєрмон-
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това, а також Гейне. "Це романтичне стильове нашарування пере-
мішане в Шишацького-Ілліча з іншою стильовою спрямованістю, що 
йде від Квітки-Основ’яненка, від його сентиментально-реалістичної 
повісті. Цей стиль глибоко вкорінюється в твори Шишацького, при-
чому переломлюється немовби крізь призму шевченкових зразків – 
"Наймички", "Катерини" тощо. Ця стильова течія щонайліпше вияв-
ляється в двох поемах Шишацького, видрукуваних в "Українській 
квітці" [34]. 

Іван Миронець, який досліджував збірники О. Шишацького-
Ілліча, вказує, що в образах Олесі й Галі (поема "Юлиця, або Галя 
Простоволоса") знаходимо спільні риси з героїнями повістей Квітки-
Основ’яненка: в описах портретів, одягу, авторській характеристиці, 
навіть у розробці самого сюжету. Але при цьому поет залишався 
самобутнім, хоч у творах О. Шишацького-Ілліча і спостерігалося 
стильове змішання. 

Не так просто було друкувати свої твори поету навіть у газеті, 
яку він редагував. Прикладом цього може бути уривок з вірша "Дві 
могили". В рукописі він звучав так: 

 
Чи є де так багатий край, 
Як наше руськеє Гетьманство, 
Щоб так і вшир, щоб так і вдаль  
Півсвіта цілого, мо, царство? 

 
У друкованому варіанті цей уривок звучав по-іншому: 
 

Чи є де в світі такий край.  
Як наше Руське Государство, 
Щоб так він цвів, неначе рай,  
Й на півсвіта мав він панство? 

 
На жаль, поет не зміг розкрити свій талант: сухоти не давали 

можливості нормально працювати. На 31 році життя поет помер, 
залишивши по собі добру пам’ять. 

Літературна діяльність О. Шишацького-Ілліча передувала періо-
ду активної творчої праці Л. Глібова чернігівського періоду і розвива-
лась у контексті традицій романтично-сентиментального спрямування 
в українській літературі. 

О. Шишацький-Ілліч, Л. Глібов, С. Ніс, П. Кузьменко в  
50–60-х рр. активізували літературне життя в Чернігові, сприяли його 
зв’язкам із загальними процесами, які відбувалися в літературі 
України цього часу. 

Активним збирачем і пропагандистом фольклору був Степан 
Данилович Ніс (26.IV(8.V).1829–28.XII.1900(10.І.1901)). Свої матері-
али він друкував у "Черниговских губернских ведомостях", "Черни-
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говском листке", а також у збірниках А. Л. Метлинського та 
П. П. Чужбинського. 

Родом Степан Ніс був із села Понори (нині Талалаївський р-н) із 
родини нащадків сотенного старшини. У 1854 р. він закінчив 
медичний факультет Київського університету. Деякий час працював 

військовим лікарем у Таганрозі, а потім у 
Чернігові. Захоплювався народною медици-
ною, опублікував про це декілька своїх 
розвідок: "Про хвороби та як їм запомогти", 
"У всякого народа своя природа" та ін. 

Степан Ніс дуже любив фольклор, 
етнографію, зібрав чимало приказок, при-
слів’їв, народних пісень, гарно їх співав, 
знав багато мелодій, майстерно грав на 
бандурі та скрипці. Брав участь у драматич-
ному гуртку "Товариство кохаючих рідну 
мову". Особливо запам’ятався він у виставі 
"Наталка Полтавка", виконуючи роль 
Миколи. З великим почуттям С. Ніс співав 
пісню "Гомін, гомін по діброві". Саме цим 
він привернув до себе увагу. Як свідчать 
сучасники, у нього виник намір "опрости-
тися", щоб наблизитися до народу. Тому він 
почав носити простий український одяг. 

Писав С. Ніс й оригінальні літературні 
твори з життя селян та козаків. Відомі його оповідання "Хуртовина", 
"Шворин рід", "Про Конотіп", "Запорожець Абиух" та інші, що 
ґрунтувалися на народних переказах і життєвих ситуаціях людей, 
яких гарно знав. 

Степан Ніс був людиною прогресивних поглядів, а тому швидко 
увійшов у коло представників "Громади". Часто вони збиралися у 
його будинку на Богоявленській вулиці, що мав назву "Курінь", щоб 
вирішити важливі програмні питання. 

Постійно відвідували "Курінь" Л. Глібов, П. Куліш, В. Білозер-
ський, О. Лазаревський та ін. Вони розповсюджували українські 
книжки, портрети українських письменників, збирали фольклор, ко-
лекціонували різні речі української старовини, влаштовували вистави, 
носили український одяг. В усьому цьому активну участь брав і 
Степан Ніс. Ця діяльність викликала невдоволення чернігівського 
губернатора і третього відділення, які розглядали діяльність "грома-
дівців" як вияв "малороссийских тенденций". Тим, хто одягав свитку, 
губернатор давав "негласну прочуханку". "Громада" на основі "Куре-
ня" С. Носа діяла до 1863 р., коли приїхав народоволець Іван 
Андрійович Андрущенко, який зупинявся у С. Носа, залишав у нього 
свої речі. Серед них була валіза з революційною літературою "Землі і 
волі", зокрема 110 примірників брошури М. Огарьова "Что нужно 

С. Ніс 
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народу", 5 примірників відозви "Свобода № 1", 30 примірників 
відозви до селян, 214 примірників "Колокола" 1858–1861 рр., 
31 примірник брошури "Под суд", книги О. Герцена "С того берега". 

У зв’язку з тим, що квартира С. Носа виявилася місцем збере-
ження революційних відозв "Землі і волі", а також через те, що під 
час жандармського обшуку господар, "ошаленівши", вдарив поліцмей-
стера Ляшенка бандурою, він був заарештований і засуджений. 

Степана Носа вислали на поселення в село Бєлозерське Новго-
родської губернії на 10 років. Після закінчення терміну у 1872 р. він 
виїхав до Болгарії, де прожив майже до кін. 70-х рр., допомагаючи 
своїм братам-слов’янам у боротьбі проти турків. Але весь цей час він 
прагнув повернутися на Чернігівщину разом із дружиною та двома 
синами. А. І. Ханенко допоміг йому влаштуватися на казенне місце 
лікаря в містечку Городня, що на Чернігівщині. Тут він сумлінно 
виконував свої обов’язки, боровся проти епідемій, займався трепана-
цією мертвих, обслуговував базари, в’язниці, призовні комісії, отри-
муючи за все це 16 крб 66 коп на місяць. Десь за два роки до смерті 
був вражений нервовим ударом і вже не видужав. 29 грудня 1900 р. 
за старим стилем він помер у Городні, де й був похований [35]. 

Після смерті залишив десятки зошитів із записами фольклорних 
матеріалів із поясненнями. В одному з листів від 18 вересня 1897 р. 
до О. Лазаревського С. Ніс писав: "34 твори в різних видах літератури 
(по нашому) вже переписаних мною лежать і немає кому підняти їх до 
друку... Куліш і Білозерський читали, відгукувалися з 
похвалою" [36]. 

Деякі твори С. Носа були надруковані в журналі "Основа", інші 
так і залишились у рукописах. Особливий інтерес становить історико-
психологічна повість "Данько Грабина (з Канальського року 1723)", у 
якій розповідається про те, як "топила імперія вільний козацький дух 
у гнилих болотах Петербурга". Чи не вперше тут сказано про різню, 
яку влаштував Меншиков у Батурині, про те, як козацька старшина 
за чварами забула про долю України, залишила простий народ, який 
використовували на "канальській" роботі при будівництві Петербур-
га", як завелась "ізмена", як повелось чванствопанування, як брат 
брата став у неволю горнути да волю батьківщини на ласий кусок на 
бригадирство мінять, – пише С. Ніс, – то й дожили до свого остан-
нього часу". Ці гнівні слова з повісті нагадують нам не тільки про 
далеке минуле.  

Слід тут назвати і щоденникові нотатки С. Носа, які він робив на 
засланні. Він їх називав "іскринками", "мріями й сновидіннями", 
"краплинками мого бігучого життя". В них відбилось усе те, що 
спливало в пам’яті і збуджувалось в реальності, викликане певними 
настроями, спогадами, асоціаціями. 

Вражає мова усіх творів. Вона наближена до народної, селян-
ської. Але при цьому не втратилися її багатство, гнучкість, соко-
витість.  
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У коло діячів культури Чернігівщини 50–60-х рр. входив і 
письменник Петро Семенович Кузьменко (1831–1874), який наро-
дився в містечку Понорниця Кролевецького повіту (нині Коропський 
р-н). У 1859 р. закінчив Чернігівську духовну семінарію. Деякий час 
служив дяком, а потім – учителем у народній школі Понорниці. 
Збирав і записував фольклор, обрядові сценки, друкувався у "Черни-
говских губернских ведомостях". 

Літературну діяльність розпочав у 1861 р. Свої твори друкував у 
"Черниговском листке", а також альманасі "Хата", журналі "Основа". 
Він написав романтичні вірші "Журба", "Три дороги", "Кохання" та 
ін., у яких говорить про нерозділені почуття, нездійснені мрії, а 
також оповідання "Не так здалося, да так склалося". Поезія "Сердень-
ко, бабусю, чи правда, що кажуть" стала народною піснею. 

Помер на колишньому хуторі Потітківський на території сучас-
ного Коропського району [37]. 

Кореспондентом "Черниговского листка" 
був також Митрофан Миколайович Алексан-
дрович (Олександрович) (літ. псевдонім – 
Митро Олелькович) (1837–1881). Родом він 
був із Остерського повіту, с. Калита. По діду і 
бабі Митрофан був онуком київського козаць-
кого полковника Антона Танського і славно-
звісного Семена Палія. Таким чином, він 
представляв відомий козацький рід [27]. Бать-
ко, Микола Антонович, служив підполков-
ником, а тому і своєму сину він вирішив дати 
військову освіту. У 1851 р. його направили до 
Петербурзького військового училища, після 
закінчення якого у 1855 р. Митрофан Мико-
лайович вступив до Миколаївської інженерної 
академії, де навчався до 1857 р., отримавши 
звання офіцера-інженера. 

Як зазначають дослідники, М. Алексан-
дрович під час навчання цікавився літератур-
ним та соціально-історичним процесами, зо-
крема історією Французької революції, читав 
твори російської, польської і французької 

літератури. Проживаючи в Петербурзі, він познайомився з видавцями 
журналу "Основа". Після закінчення навчання М. Александровича 
направили на службу у 5-й саперний батальйон, який був розкварти-
рований спочатку у Каневі (1857–1858), а потім в Острі (1859–1860). 
Це дало йому можливість займатися історією України і збиранням та 
вивченням фольклору. В одному із творів він писав: "Повернувшись 
після семилітньої відсутності на батьківщині, я всією душею бажав 
познайомитися з її історією, мовою та побутом. Більше за інше мене 
цікавили історичні пісні і перекази…" [28].  

М. Александрович  
та І. Андрущенко 
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У травні 1860 р. М. Александрович подав у відставку, зазна-
чивши в рапорті про складні домашні обставини. Оселившись у 
батьківській садибі в с. Калита, він почав займатися вивченням істо-
рії, фольклору та етнографії. Першою його значною працею були 
дорожні нотатки "Из Канева в Чигирин и обратно", опубліковані в 
"Черниговских губернских ведомостях" (1860, № 30–34). В основу 
цього твору були покладені враження від поїздки, здійсненої навесні 
1858 р. Він відвідав тоді чимало історичних містечок, зокрема Межи-
річчя, Черкаси, Суботів, Смілу, Городище, записав кілька переказів, 
історичних пісень. М. Александрович не лише пропонував читачам ці 
тексти, а й коментував їх, виявляючи прекрасні знання з історії та 
фольклору. 

У "Черниговских губернских ведомостях" у рубриці "Памятники 
украинской народной словесности" були також опубліковані обробки 
козацьких сюжетів "Про городянку та бублики" (№ 28), "Семилітка" 
(№ 35). Вони сприймалися в контексті опублікованих тут фольклор-
них творів П. Кузьменка, І. Дорошенка, О. Тищинського, П. Єфимен-
ка та інших поціновувачів усної народної творчості. 

Протягом 1861–1862 рр. М. Александрович під псевдонімом 
Митро Олелькович опублікував у журналі "Основа" декілька творів, 
зокрема: "П’яниця", "Три пани", "Антін Михайлович Танський", 
"Проскурка", "Пожежа", а також два нариси – "Жидівська дяка" та 
"Дещо про жидів". Деякі твори – це данина фольклорним традиціям 
літератури 50–60-х рр. Але М. Александрович іде далі. Він поглиблює 
соціальну тематику, виступає як майстер зображення психологічного 
стану представників простого народу. Автор не залишає зло безкар-
ним, навіть якщо воно здійснене представниками його роду. М. Алек-
сандрович виступає поборником справедливості, засуджує все 
негативне, що породжується протистоянням простого люду і панства. 
Твори мають антикріпосницьке спрямування. Саме ця спрямованість 
творів, а також правдивий реалістичний показ життя викликали 
позитивну оцінку критики та читачів. Утвердженню народного харак-
теру творчості сприяла і мова творів письменника. І. Франко у перед-
мові до збірника творів М. Александровича писав: "Мова його чиста, 
стиль простий і ясний, як кришталь, далекий від усякої манірності та 
сентиментальності" [29].  

Звільнившись від військової служби, М. Александрович у по-
дальшому служив мировим посередником у Мінській губернії, а потім 
працював у межовій комісії в Острі, був обраний головою Остерського 
земства. 

Під час роботи в межовій комісії в Острі з М. Александровичем 
познайомився народоволець Іван Андрущенко. Збереглася світлина 
1861 або 1862 р., на якій сфотографовані обоє: М. Александрович у 
формі офіцера, а І. Андрущенко – у шароварах та накинутій на плечі 
свитці. Очевидно, останній і мав розмову про співробітництво пись-
менника з "Черниговским листком" Л. Глібова, бо, як свідчить лист 
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І. Андрущенка до байкаря, він надіслав йому статтю і вірш 
М. Александровича. Їх отримання Л. Глібов підтвердив у листі-відпо-
віді: "Стихи и статья Александровича получены" (т. 2, с. 356). Стаття 
"Заметка о г. Остре (По поводу статьи "Остер", напечатанной в 
"Киевском курьере")" і невеличке повідомлення в рубриці "Новости, 
вести и слухи" були надруковані у 1862 р. (№ 13, с. 97, 102–103). Про 
вірш відомості не збереглися. 

Чому не активізувалося співробітництво М. Александровича з 
"Черниговским листком" і Л. Глібовим, важко сказати, але те, що 
байкар читав твори письменника, опубліковані в "Основі", то це факт, 
бо журнал систематично приходив до Чернігова. 

Відомо, що М. Александрович був знайомий з деякими чернігів-
цями. Очевидно, через І. Андрущенка він познайомився і зі Степаном 
Носом. Дослідник В. І. Дудко розшукав у Московському архіві лист-
відповідь М. Александровича до С. Носа від 11 (23) липня 1861 р., у 
якому просить вставити в текст його комедії пісню: "Де зоставлено 
місце для пісні, там і зоставите, коли будете переписувати, через те, 
що тієї пісні в мене теперечки нема, а у Чернігові знайдемо, або до 
того часу пришліть мені Губ(ернские) Вед(омости), там вона є, тільки 
я упишу не той варіант, а так, як чув від Білозерського" [30].  

У др. пол. XIX ст. літературне життя на Чернігівщині було 
пов’язане не лише із самим губернським містом, а й деякими іншими 
осередками  культури. 

У Ніжині у 1875 р. на базі Юридичного ліцею був відкритий 
Історико-філологічний інститут кн. Безбородька. І хоча навчальний 
заклад мав гуманітарний характер, він не став базою для формування 
письменників. У ньому переважало наукове спрямування. Саме тут 
формується відома далеко за межами України ніжинська філологічна 
школа, з якою пов’язані імена видатних учених-філологів, академіків 
та членів-кореспондентів Академії наук М. О. Лавровського, П. В. Нікі-
тіна, М. Н. Сперанського, Р. Ф. Брандта, А. С. Будиловича, Г. А. Ільїн-
ського, В. І. Рєзанова, професорів М. І. Соколова, І. І. Іванова, 
В. В. Качановського та ін. Їх праці, надруковані в "Известиях 
Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине", 
"Вестнике славянства", "Сборнике Историко-филологического обще-
ства", які видавалися в інституті, розходилися по багатьох країнах 
світу, доходили навіть до далекої Америки [38]. 

Саме в Ніжині переважна більшість вищеназваних викладачів 
сформувалися як відомі вчені, тут захистили магістерські і докторські 
дисертації, визначили напрями своїх наукових пошуків. Праці ніжин-
ців відзначались академічними преміями. 

Ніжинська дореволюційна філологічна школа мала великий 
вплив на ґрунтовну підготовку молодих учених-славістів. Із порівняно 
невеликої кількості випускників (за 43 роки було випущено 632 
особи) відзначилися своїми науковими працями близько 70 вихован-
ців інституту. Серед них визначні філологи: основоположник 
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білорусознавства академік Є. Ф. Карський, учений-славіст, академік 
М. С. Державін, учений-фольклорист В. В. Данилов, члени-кореспон-
денти Академії наук В. І. Рєзанов та І. М. Кириченко, відомі україн-
ські і російські літературознавці професори Р. М. Волков, П. К. Во-
линський та багато інших. 

Серед тих, хто займався літературною 
творчістю, слід назвати відомого вченого 
професора Романа Федоровича Брандта 
(4(16).ХІІ.1853–2.ІІІ.1920), який знав 
20 мов, мав творчі здібності, тому перекла-
дав російською мовою твори болгарських, 
чеських, словацьких, польських, серб-
ських, словенських письменників, а та-
 кож"Сонети" В. Шекспіра та "Лузиады" 
Л. Камоенса. 

Р. Брандт писав оригінальні байки, а 
також займався їх перекладами. Вийшли 
його збірники "Басни переводные, подра-
жательные и оригинальные" (М., 1899), 
"Басни (свои, перепевы и переводы 2-й 
ряд)" (М., 1910). Байки Р. Брандта мали 
свою специфічну особливість: вони були 
без моралістичної кінцівки. Професор 
М. Сперанський так оцінював творчу ді-
яльність поета: "Як у перекладах, так і у самостійних віршах поет 
Брандт залишався філологом, який дуже уважно, часто майстерно і 
своєрідно розробляв форму, намагався вводити нове у ці формальні 
особливості російської літературної мови, але якщо й не завжди 
вдало, то кожного разу оригінально: і тут проявлявся любитель 
дотепів та "новинок", а це визначало його і як вченого". 

У 1865–1867 рр. у м. Прилуки у повітовому казначействі служив 
діловодом Панас Якович Рудченко – Панас 
Мирний (1(13).V.1849–28.І.1920). Саме тут 
він і розпочав свою літературну діяльність. 
Написав вірші "Ну що з того, що шіст-
надцять мені вже минуло" (1865) та ін. 
Збирав сам і допомагав збирати брату 
І. Я. Рудченку українські народні казки та 
чумацькі пісні, які пізніше вийшли двома 
збірками. Уважно вивчав життя чиновни-
ків, селян. Свої спостереження він викорис-
тав потім у своїх творах. 5 березня 1870 р. 
Панас Мирний занотував у своєму "Щоден-
нику": "Пригадалась моя служба і в Гадя-
чому, і в Прилуках... Невесело, і як неве-
село зробилось на душі, – наче камінь хто 

Р. Брандт
 

Панас Мирний 
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звалив на хилі груди. Задумався я над життям свого брата чиновника. 
Непривітне воно само по собі, – те сидіння з дня у день над столом, те 
брязкання на щотах, те составленія усяких сведеній та відомостів, 
само тоді уїдається у серце, а коли ж нема хіті того робить, коли 
робиш ради куска хліба, – о, яке невеселе і тяжке таке життя!" 

Те, що Панас Мирний бачив і пережив у Прилуках, він викорис-
тав у своєму романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" та інших 
творах. 

Значним літературним гніздом в 70– 
90-х рр. XIX ст. був хутір Мотронівка (поруч 
із селом Оленівка Борзнянського р-ну), де 
жили Пантелеймон Олександрович Куліш 
(26.VІІ(7.VІІІ).1819–2(14).ІІ.1897) та Ганна 
Барвінок (Олександра Михайлівна Куліш) 
(23.ІV(5.V).1828–23.VІ(6.VІІ).1911). Це була 
садиба сім’ї Білозерських, до якої належала 
й Олександра Михайлівна. Тут вона народи-
лася і тут в січні 1847 р. побралася з 
П. Кулішем. Зіграли весілля, на якому боя-
рином був Тарас Шевченко. Брат молодої 
Михайло Білозерський, через якого П. Ку-
ліш і познайомився з Олександрою Михай-
лівною, згадував: "Мою матір особливо 
чарував Шевченко своїм співом... Ось його 
найулюбленіші тоді пісні: 1) "Ой, зійди, 
зійди, ти зіронько та вечірняя"; 2) "У Києві 
на риночку п’ють чумаки горілочку..."; 
3) "Ой, горе, горе, який я вдався, брів через 
річеньку та й не вмивався...";  4) "Де ж ти, 
доню, барилася? – На мельника дивилася, 
дивилася..." 

Цих пісень він навчив і моїх сестер, і мати, бувало, сердиться на 
нього за останню, вважаючи її непристойною" [39]. 

Згадував про цей епізод і Т. Шевченко. Пізніше він зробив запис 
про цей випадок у своєму "Щоденнику". 

1847 р. був роком, коли поета і його друзів – П. Куліша, 
В. Білозерського та інших – заарештували за участь у Кирило-Мефо-
діївському братстві. У П. Куліша з Т. Шевченком пізніше були досить 
складні стосунки, але Пантелеймон Олександрович цінував поета. 
Третю частину своєї поезії "Три сльози дівочі" він присвятив Т. Шев-
ченку. 

У Мотронівці подружжя Кулішів бувало і в 50–60-х рр. Але це 
були короткі відвідини. І лише з 1883 р. в останній період свого 
життя, уже відомим у літературі, автором багатьох романів, поетич-
них збірок, історичних наукових досліджень тощо, Пантелеймон 
Куліш оселяється на постійне мешкання у Мотронівці.  

П. Куліш та Ганна Барвінок 
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Життя на хуторі сприяло поглибленню його роздумів про пере-
ваги патріархально-хуторського життя над міським, де людина може 
безпосередньо спілкуватися з природою ("Хуторськая философия и 
удаленная от света поэзия" (1879) та ін.). Хоча сама дійсність, 
ставлення царського уряду до України, її культури вплинули і на 
зміну поглядів П. Куліша ("Зазивний лист до української інтеліген-
ції" (1882)). Письменник виступив проти насильницької політики 
царизму відносно української мови, культури. Він переглядає і свої 
погляди на стосунки  українців з поляками ("Крашанка русинам і 
полякам на Великдень 1882 року" тощо). Проте в цей час П. Куліш  
іноді припускався помилок в індивідуальних трактуваннях окремих 
історичних явищ, зокрема в оцінці козаків, поляків тощо. 

На час проживання у Мотронівці припадає його робота над 
поетичним збірником "Дзвін" (1893), який продовжив проблематику 
"Хуторської поезії". І. Франко писав про останні: "Від часів Шевченка 
поезія українська не промовляла такою чудовою, енергічною мовою, 
яку отце на старості літ віднайшов Куліш" [40]. А поет і критик 
М. Зеров пізніше назвав другу частину збірки "однією з вершин 
української лірики взагалі" [41]. І це не випадково, бо в цьому збір-
нику П. Куліш часто порушував проблему поета-творця, незалежного 
від влади, натовпу, поборника істини, а також 
інші соціальні питання. 

На хуторі П. Куліш написав також ліро-
епічні поеми "Магомет і Хадиза" (1883), "Мару-
ся Богуславка (1620)" (вид. 1899), друга час-
тина останньої згоріла під час пожежі в Мотро-
нівці 1885 р., "Адам і Єва", "Нагай", "Куліш у 
пеклі", "Грицько Сковорода" (90-ті рр.) та ін. 
Були створені й деякі п’єси. У цей час він 
багато перекладає творів О. Пушкіна, А. Міцке-
вича, Г. Гейне, Дж. Байрона, а також У. Шекс-
піра. Серед перекладених п’єс останнього 
"Король Лір", "Ромео і Джульєтта", "Багато 
галасу знечів’я", "Гамлет", "Макбет" та ін. 

Особливо багато він приділяв уваги пере-
кладу Святого Письма українською мовою. На 
це пішли майже всі останні роки письменника. 

Спадщина П. Куліша сприймалася сучас-
никами як основа розвитку української літе-
ратури на новому етапі. "Я чула, – писала 
П. Кулішу в 1890 р. Марія Вовк-Карачевська, – 
як Ви казали, що переконані в будущині нашої особистості, 
самостійної української літератури, зовсім окремої від російської. 

"Отечество собі грунтуйте в ріднім слові, воно одно від пагуби 
втече" – ось що завіщаєте Ви молодим українським силам і тим 
самим показуєте, що треба працювати на користь рідному краю його 
літератури" [42]. 

П. Куліш
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Велику роль у житті П. Куліша відігравала його дружина 
Олександра Михайлівна, відома в літературі як Ганна Барвінок. 
Вона була його помічницею, вірним другом і порадницею, добре 
розуміла, яке значення мала його творчість для української літе-
ратури, бо "дуже доволі за сі роки виявила життя Куліша, не яко 
дружина, а яко і Українка, трепечучи за своє слово, і збирала його, 
як перлинки по полю і тим часом, оберігаючи спокій своєї дру-
жини, щоб вона більше, глибше риси зоставила на своїй ріллі для 
полегкості орати молодим силам" [43]. 

Олександра Михайлівна оберігала П. Куліша, турбувалася про 
створення йому спрятливих умов для праці, хвилювалася, що він не 
шкодує себе. У своїх "Спогадах" вона писала: "... Я знаю, як серце 
його слабло од сидні за Біблією, і лікар констатирував, що сидня 
ізогнувшись йому гибельна. Да хіба ж і можна здержати такого 
чоловіка, що для Святого діла і обідать не згадає... 

Сам працює, а моє серце, мов у горобця, – оте все почуваю, пере-
живаю, стоячи в другій хаті, і дивуючись, чаруючись тією силою 
змоги величавої, в такому тілі немощному, а духом великий моєї 
держави... 

Він любив її, Україну, більш самого себе. 
І Бог же нам і допоміг всі неправди вкупі нести і якомога на 

всякім кроці дбати тілько про Україну, нищивши себе морально і 
матеріально, забути і про тепло, і про холод-голод, знущання... 

Мета наша: служити Богові і Україні" [44]. 
Після смерті  П. Куліша Олександра Михайлівна робила все, 

щоб увіковічити пам’ять "своєї дружини", видати його твори, збе-
регти все, що стосувалося його життя й творчості. 

 
ЖІНОЧІ ЛІТЕРАТУРНІ ПОСТАТІ  

ЧЕНІГІВЩИНИ 

 
Ганна Барвінок (О. М. Білозерська-Куліш) перші свої літератур-

ні твори надрукувала у 1858 р. в альманасі "Хата" та журналі 
"Основа". Перебуваючи більше п’ятдесяти років у літературному 
житті, вона як дружина, а потім і як відома письменниця після його 
смерті у 1897 р. була свідком та активним учасником громадсько-
літературного  життя, складного і неповторного. Вона спілкувалася з 
багатьма відомими представниками української та російської куль-
тури, в тому числі з Т. Шевченком, Марком Вовчком, В. Забілою, 
М. Костомаровим, І. Тургенєвим, Л. Жемчужниковим, О. Вересаєм, 
М. Лазаревським, І. Пулюєм, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою, 
М. Лисенком, І. Шрагом, В. Тарновським, Б. Грінченком, М. Коцю-
бинським та багатьма іншими. До цього списку варто додати імена її 
близьких: братів Михайла та Василя Білозерських, племінниць, онук, 
хрещениць-письменниць Надію Кибальчич, відому в літературі як 
Наталка Полтавка, Любов Яновську та ін. 
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Писала Ганна Барвінок переважно опові-
дання, в яких своєрідно, психологічно тонко 
розкривала тяжку безрадісну долю селянки, 
яка жила надією, що і в її сповненому драма-
тизму житті засвітиться вогник радості й 
щастя. Перечитуючи її невеликі за розміром 
твори, відчуваєш, із яким співчуттям ставилася 
письменниця до долі простої жінки, як боляче 
їй було за тих, хто не по любові з волі батька 
виходив заміж ("Батькова помилка"), був при-
речений на вічне бідування з чоловіком-п’яни-
цею ("Жіноче бідування") або жив у постійному 
сімейному стресі ("Хатнє лихо"). 

Ганна Барвінок згадувала про свої перші 
кроки в літературі: "Живши уже в Петербурзі, 
я взялась знов за перо. Я мала доволі у себе 
матеріалу, накопившегося за якийсь час. Я 
була самостійна і своєрідна письменниця. Іще і 
нечувала, що і жіноцтво пише. А хтось з наших 
ворогів уже в "энциклопедический лексикон" 
заніс брехню, що Ганна Барвінок, глядя на Вовчка, і собі. А я раніше 
трьома роками од її уже писала, її чоловік в Орлі познайомився з нею, 
як був у 1847 році після арестування туди посланий. Да й не моя тема 
зовсім. Хоча деякі оповідання Марка Вовчка мені дуже подо-
бались" [45]. 

Ганна Барвінок належала до етнографічно-побутової школи в 
українській літературі. В її творах з фотографічною точністю від-
творювалося життя селян, їх побут, звичаї, мова. В її оповіданнях 
надзвичайно тонко передана психологія селян. Про це свідчать опові-
дання "Не було змалку, не буде й доостанку", "Перемогла", "Ру-
салка", "Лихо не без добра", "В осені – літо", "Вірна пара", "Квітка з 
сльозами, сльози з квітками". Професор С. Єфремов назвав Ганну 
Барвінок "поетом горя і бідування жіночого" [46]. 

Особливо вражала читачів мова письменниці, назичена при-
слів’ями та приказками, народними висловами, піснями. В мові своїх 
творів Ганна Барвінок використовувала чернігівські та полтавські 
говірки. 

Б. Грінченко, перечитуючи її оповідання, писав: "А я сьогодні Ваші 
оповідання перечитую. Перечитав уже кілька (не всі ще). "В осені – літо", 
"Лихо не без добра", "Не було змалку", "Хатнє лихо" – се справжні 
перли. Ви – щирий поет горя жіночого. Друкуйте швидше їх одним 
томиком, вельми добрий подарунок буде нашому письменству" [47]. 

Б. Грінченко береться за підготовку і видання збірки оповідань 
Ганни Барвінок. 23 грудня 1900 р. він сповіщає письменницю: "Ваші 
оповідання всі поперечитую і впорядкую – як здолію до друку... 
Силкуватимусь зробити се якомога швидше, да і самому хочеться, 

Ганна Барвінок
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щоб книги Ганни Барвінок швидше побачили добрі люди. Але не 
ремствуйте, коли може трохи не так швидко зроблю як і хотілось би... 
Роботу сю робитиму залюбки, шануючи й люблячи автора!" [48]. 

Восени 1902 р. у Києві за редакцією Б. Грінченка виходить 
книга Ганни Барвінок "Оповідання з народних уст". Збірник тепло 
зустріли читачі та літературна громадськість. 

Ось деякі з них: "Се тепер читаю Ваші оповідання. І скільки к то 
Ви зібрали народної поезії у цю скорбовню. Інше так кілька раз пере-
читую, то се була пісня..." (Н. К. Кибальчич). 

"Оповідання Ганни Барвінок "З народних уст" ціни своєї не 
згублять, бо гарні. Напишіть ще з "Народних уст". Ваше ім’я уже 
увійшло в славу" (М. Лободовський). 

"... що-небудь порозпитайте у бабів і напишіть... Щоб мову 
полтавську ще Ви нам показали, як показана в оповіданнях Ваших 
чернігівська" [49]. 

Після смерті П. Куліша Олександра Михайлівна дуже багато сил 
віддала популяризації та виданню творів "своєї дружини", увіковічен-
ню його пам’яті. Вона проводить відносно цього активне листування. 
Письменниця менше за все турбувалася про свою творчу спадщину. Її 
хвилювало те, щоб твори П. Куліша дійшли до читача, були видані 
рукописи. Особливо її турбувала майбутня доля Біблії, перекладеної 
П. Кулішем українською мовою. Вона навіть продала садибу в 
Мотронівці, в якій все нагадувало про "любу дружину", і використала 
кошти на видання творів П. Куліша. 

Важко відокремити життєву долю Ганни Барвінок від долі 
Пантелеймона Куліша. Під час їх життя П. Куліш наполегливо пра-
цював, а Олександра Михайлівна робила все, щоб створити йому 
умови для цього, хоча і важко це було зробити, бо особливих статків 
не було. Багато біди принесла пожежа, під час якої згоріла бібліотека. 

Тяжко переживала О. Куліш смерть свого чоловіка, але свій біль 
вона зменшувала турботами про його спадщину. Саме на цьому 
ґрунтувався зв’язок Ганни Барвінок з літераторами Чернігівщини та 
України. В Мотронівці бувало не так багато людей, але листування 
Олександри Михайлівни було дуже інтенсивним. Це пов’язано не 
тільки з виданням творів П. Куліша, а й увіковіченням його пам’яті, 
створенням музею письменника в Кунашівці у 1907 р. у маєтку 
М. Кочубея. Один із їх сучасників писав Олександрі Михайлівні 
27 липня 1907 р. в село Заріг, де вона тимчасово жила у своєї сестри: 
"Великий жаль мене бере, що я не можу почтить пам’ять на могильці 
великого і незабутнього нашого учителя українця Пантелеймона 
Олександровича Куліша, в день його Ангела, як се привик було я 
робить за останні роки... Хоча я далеко від Вас тепер, но думкою я з 
Вами. 27.07. – на могильці кладу вінок, слухаю панахидную одправу, 
чую пахощі ладану і щиро-щиро вітаюся до Вас, цілую Ваші руки і 
благаю об однім: бережіть здоров’я своє, любая і дорогая Олександра 
Михайлівна! Бережіть його поки перейде се трудне лихоліття, таки 
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настане спокій у нашій державі. Тоді ж я міцно вірю, що слава Кулі-
ша, а з нею і Ваша воспряне з великою силою, і стежка од могилок 
Куліша і Білозерського не заросте... Пам’ять покійника і Ваша не 
помре, не поляже. Я кажу і "Ваша" через те, що Ваша жизнь і покій-
ника були  міцно зав’язані єдиною мрією і єдиною працею. Ви перша 
із всіх українців зуміли оцінить його талант, і кожну його працю 
берегли, як святиню, і багато дечого зберегли для потомків. Без Вас 
багато б пропало праці, да і менше зробив би. 

Ще раз благаю, бережіть своє здоров’є... Бувайте здоровенькі. 
Ваш прихильний і покорний слуга – О. Саєнко"  [50]. 

Вплив П. Куліша і Ганни Барвінок на літературне життя Черні-
гівщини своєрідний. Уже сама присутність їх на цій землі, їх творча 
праця збагачували його, створювали специфічну атмосферу. Відчуття 
того, що поруч живе і працює відомий письменник, надавало сучасни-
кам певної відповідальності і за їх творчість. Деяка відчуженість від 
того, що робилося в Чернігові, Ніжині, невелике коло тих, з ким вони 
листувалися і спілкувалися, пояснювалися напруженою роботою 
П. Куліша і в жодному разі не зменшувало його значення в творчому 
житті краю.  

Поруч з Ганною Барвінок знаходяться письменниці Наталка 
Полтавка та Надія Кибальчич, які перебували у тісних родинних та 
творчих зв’язках із подружжям Кулішів. 

Наталка Полтавка (Надія Матвіївна 
Кибальчич) (1857–1918) була дочкою відо-
мого етнографа, громадського діяча Матвія 
Номиса (Симонова) та Надії Михайлівни 
Забіли-Білозерської, рідної сестри Ганни Бар-
вінок. Вона народилася в Лубнах, там і закін-
чила гімназію. Була заміжня за К. Кибаль-
чичем, але не змогла винести жорстокості 
чоловіка і втекла від нього разом з дочкою. 
Деякий час вони проживали в садибі Кулішів 
у Мотронівці. Ганна Барвінок була хрещеною 
матір’ю для обох Надій, матері і дочки, яку 
називали Адею. Кожна із них відчула мате-
ринську любов Олександри Михайлівни і 
батьківську теплоту Пантелеймона Олексан-
дровича. Подружжя Кулішів велику увагу 
приділяло вихованню та освіті обох Надій, і 
кожна відчувала турботу про них. 

Під впливом батька М. Симонова, Ганни Барвінок і П. Куліша 
Надія Матвіївна, яка взяла собі псевдонім Наталка Полтавка, почала 
писати свої оповідання із народного життя. Вона, як і Ганна Барвінок, 
була яскравим представником етнографічно-побутової течії в україн-
ській літературі. Наталка Полтавка писала оповідання, нариси, в 
яких розповідала про тяжку жіночу долю, про страждання та поневі-

Н. М. Кибальчич 
(Наталка Полтавка)
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ряння різного віку жінок. Про це свідчать її твори "Баба Яга", 
"Самовродок", "Драма у хаті", "Його право", "Чайка", "Трагічний 
малюнок", "Анонімний лист" та ін. В них відтворені правдиво, з фото-
графічною точністю різнобічні епізоди з повсякденного життя україн-
ської жінки. 

Наталка Полтавка пробувала себе у жанрі драми. У 1893 р. вона 
взяла участь у конкурсі, і її п’єса "Катерина Чайківна" отримала 
першу премію від журналу "Зоря", яка сприймалася близькими як 
"літературний паспорт". 

І. Франко у статті "З останніх десятиліть ХІХ ст." писав: "Дуже 
інтересне явище пані Наталка і Надія Кибальчич, перша з них 
авторка драми "Катря Чайківна", що одержала першу нагороду на 
конкурсі галицького відділу крайового, опублікувала ряд гарних 
оповідань і написала декілька драматичних нарисів досі не друко-
ваних. Усі ті писання визначаються вірним схопленням життя і 
доброю технікою" [50]. 

Поруч з нею розквітав творчий талант її 
дочки Надії Костянтинівни Кибальчич (1878–
1914). Як і матір, вона надовго залишила в своїй 
пам’яті теплоту і турботу Олександри Михай-
лівни та Пантелеймона Олександровича Кулі-
шів, яких називала у своїх листах "дедушка, 
дядя в шляпе" і "мама, бабушка Саша". 

У Н. Кибальчич рано розвинувся талант до 
написання поезії. Як і мати, вона закінчила Лу-
бенську гімназію, читала багато різної літера-
тури, а тому через своїх рідних та близьких була 
знайома з багатьма українськими письменника-
ми, літературним процесом, співпрацювала у ба-
гатьох періодичних виданнях, де друкувала 
власні твори. У своїй поезії вона розкривала 
гострі епізоди життя ліричних героїв, проникала 
в сутність їх буття та душевний стан (вірші 
"Спогад", "Астри", "Шелестіння очерету", "Вес-
няна ніч", "Душно… ні руху… не може ніч 
спати" та ін.). 

 
Сонце в хмарі. Пахне в’ялим листом, 
Всохли квіти, що цвіли колись; 
А на грядці килимом барвистим 
При негоді айстри розцвілись. 
Дощ дрібненький падає росою, 
Мокрі пелюстки в саду летять; 
Горді, гарні, сяючи красою, 
На морозі айстри ті тремтять. 
("Астри") 

Н. К. Кибальчич  
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На початку творчості Н. Кибальчич значну підтримку надали їй 
працівники альманаху "Літературно-науковий вісник" та І. Франко, 
яким вона послала свої нарис і вірші. З цього часу і почалася їх 
творча дружба. Саме тут побачили світ її твори. Вона також переклала 
російською мовою оповідання І. Франка. Поступово розширилося коло 
знайомих літераторів, до якого увійшли Б. Грінченко, М. Загірня, 
Леся Українка, Науменко. 

"Гарні надії подає Надія Кибальчич, що, крім новелістичних 
нарисів, опублікувала досі ряд удатних поезій", – зазначав І. Франко. 
Про молоду письменницю І. Франко згадував і в інших своїх статтях. 
Її ім’я стоїть поруч з іменами М. Коцюбинського, Б. Грінченка, 
А. Кримського: "В области новеллы, рассказа, – зауважує І. Франко, 
– украинская литература имеет ряд молодых работников, которые 
могли бы занять почетное место в любой более богатой письменности" 
[51]. 

Надія Кибальчич писала, крім віршів, художньо витончені нари-
сові малюнки, присвячені природі, порам року ("Місячне сяйво", 
"Нарис", "На полюванні", цикл "Весною", "Смутна пісня"), проник-
нуті філософським осмисленням життя, а також оповідання і повісті 
про представників інтелігенції, селян, про їх життєві перипетії, конф-
ліктні ситуації, викликані соціальними подіями (повість "Пропащі 
сестри"). 

Соціальна загостреність багатьох творів, постановка актуальних 
питань, на які необхідно було відповідати, уміле розкриття складних 
життєвих ситуацій, проникнення в психологію людських відносин, 
підняття людини, пригніченої обставинами життя, на висоту, яка 
вимагає дивитися на неї як на людину, що потребує поваги, доброго 
або ж співчутливого ставлення до неї – ось те, що вражає нас у творах 
Н. Кибальчич. 

Письменниця добре знає тих, про кого пише: селяни, представ-
ники інтелігенції (зокрема вчителі), діти. А тому уміє виділити таку 
життєву ситуацію, яка дає можливість найповніше розкрити героїв 
твору, передати їх болючі тривоги, висловити сподівання. Особливо 
приваблює в творах Н. Кибальчич уміння авторкою своєрідно ліпити 
образ, використовуючи при описові портрета багаті художні засоби. 
Особливо вражає тонке і в той же час глибоке, своєрідне проникнення 
в душу героя, уміння передати і душевний неспокій, і тривогу, а то й 
радість, молодий життєрадісний запал. 

Можна лише шкодувати, що рано пішла із життя обдарована 
значним талантом молода письменниця. 

До жіночої плеяди українських художників слова належала й 
Одарка Володимирівна Романова (1853–1922), яка народилася у 
с. Сальне Ніжинського повіту у сім’ї священика Гаврильцова. Це була 
красива, всебічно обдарована жінка, яка захоплювалася музикою, 
літературою, живописом. Але, як і в інших жінок, що пов’язали свою 
долю з літературою, її особисте життя було досить складне [52]. Жити 
довелось у різних містах – Бандерах, Кишеневі, під Києвом та в 
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самому місті. А під час Першої світової війни 
допомагала пораненим у Чернігові. Нестатки су-
проводжували майже все її життя, і це відбило-
ся у її творах, хоча вона жила надією на краще. 

 
Життя коваль ланцюг кує. 
По струнах серця доля б’є. 
О доле, бий та не глуши 
Сі струни вільної душі… 
Співай же, серце! Ще одна 
зосталась вільная струна. 
("Жива струна") 

 
Коло її взаємин було досить багате. Вона 

підтримувала зв’язки з родинами М. Стариць-
кого, М. Лисенка, Косачів, була знайома з 
І. Франком, Марією Заньковецькою знаходи-
лася у родинних зв’язках, бо велика актриса 
була її двоюрідною тіткою. Також вона неодно-
разово бувала в сім’ї Адасовських у селі Заньки. 

Одарку Романову М. Садовський та М. Заньковецька запрошували 
піти на сцену, проте сімейні обставини не дозволили це зробити. 

Літературна творчість О. Романової розпочалася з написання п’єс 
та віршів для домашнього використання, бо в неї було троє своїх дітей. 
Так з’явилася її п’єса "В Абруцьких горах" та цикл віршів для дітей. 

Основними жанрами у її творчості були балади, ліричні твори, 
оповідання, казки для дітей тощо. Це вже наслідок пережитого, 
омріяного, філософськи продуманого життя, яке було обрамлено у 
художньо-образну форму. 

 
Не піду я лугом, гаєм не піду, 
До людського серця стежечку знайду. 
Щирим словом вдарю я об серце-скелю, 
Там знайду я, певне, рідную оселю. 
("Надія") 

 
Незважаючи на труднощі, вона любила життя, відстоювала свою 

громадську національну позицію. В центрі її уваги була також барви-
ста чарівна природа, а тому зображувала її яскраво, колоритно, з 
філософським наповненням. Внутрішній стан Одарки Романової спри-
яв її потягу до поетичної творчості. Їй близькі були пісенно-музичні 
мотиви, про що свідчать її вірші "Колисанка", "Симфонія", "Баркаро-
ла". Саме тому деякі композитори зверталися до її поезії. М. Лисенко 
у 1893 р. написав музику до ліричної пісні "Де ти?" 

 
 

О. Романова 
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Зозуля веселую пісню співала, 
Неначе сміялась та все промовляла 
Так весело, весело: "Де ти?" 
Береза схилилась, здається зітхала 
І наче у вітра з журбою питала 
Тихенько, тихесенько: "Де ти?" 
Сміялась я з тебе, тебе проклинала, 
Мій враже, мій любий, 
А серцем питала 
Тихенько, тихесенько: "Де ти?" 

 
Поетичні твори О. Романової – це лірика почуттів і переживань, 

пройнята щирим співчуттям до людей. 
Одарка Володимирівна відвідувала гурток М. Лисенка. Тут були 

переважно студентська молодь та молоді літератори: Леся Українка, 
Сергій Шелухін, Максим Славинський, Михайло Обачний, Людмила 
Старицька, Одарка Романова. 

У 1894 р. у Києві вийшов перший збірник поезій "Пісні, думки, 
легенди", до якого увійшло 22 твори. У деяких віршах відчуваються 
філософські роздуми Ф. Тютчева ("Крига") та пейзажно-психологічні 
настрої А. Фета з його ритмо-інтонаційною побудовою твору ("Мов 
струни арфи"), образні картини, створені Шевченком в народно-
поетичних формах ("Прилетіла літня нічка"). О. Романова захоплю-
валась усною народною творчістю, глибиною, музичністю та різно-
барв’ям почуттів ліричної пісні, мелодіями трагічного кохання. Це 
відчувається у її віршах "Літня ніч", "Думка", "Дівочі пісні" та ін. 

 
          Нічко цікавая, 

          Нічко лукавая, 
          Нащо людей чарувать? 
          Квітами віяла, 
          Зорями сіяла – 
          Як тії зорі дістать? 

          Їх не спіймаємо, 
          Нічку спитаємо, 
          Що вона людям дала? 
          Мрією новою 
          Пісні чудової 
          Наче отруту влила. 

          Ні, не отрутою – 
          М’ятою-рутою 
          Віяла нічка в вікно. 
          Спать не хотілося, 
          Серцю приснилося 
          Все, що минуло давно. 

           ("Літня ніч") 

Літня ніч 
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До цих слів народ склав глибоко ліричну мелодію, вона про-
никає в душу і надовго залишається в пам’яті. 

Поетеса кохалася в барвах чаруючої природи. Вона створює ідилію 
навколишнього світу, коли сяють зорі в нічному небі, поглядає над 
вербою повний ясний місяць і тихесенько вітер віє, хитаючи гіллячко. 
Струни душі і серця відтворюють мелодію болю, надії і сподівань. 

Крім поетичних творів, Одарка Романова писала й оповідання, 
нариси. Лесі Українці подобалось "Акула": "... оповідання се дуже 
гарне", – зазначала вона у листі до матері 12 (24) грудня 1893 р. 
В центрі уваги письменниці – доля простої людини, яка потрапляє у 
різні соціальні перипетії та катаклізми ("Віко забуття", "Про оранку 
чужого чоловіка", "Віковічна кріпачка", "Ой, що скоїла війна" та ін.). 

Деякі прозові твори мають авто-
біографічний характер ("Івашко", "Баба 
Марина") або ж написані "З уст на-
роду". Як і Ганна Барвінок, Одарка 
Романова використовувала у своїй твор-
чості прийом безпосереднього спілку-
вання з простими людьми, і це напов-
нювало її творчу натуру новими темами 
та життєвими ситуаціями, які потім 
знаходили художньо-образну обробку. 
Так, у селі Хвилівка, що розкинулась 
під Ніжином, авторка записала із 
народних уст, зокрема Василини Нако-
нечної, сюжет майбутніх оповідань 
"Литвин од чарів визволяє", "Як 
Литвин дівчину покарав", "Як Литвин 
поробив, що москаль летів", "Як чорт 
посварив чоловіка з жінкою" та ін. 

Особливе місце в творчості О. Романової займають вірші, опові-
дання та казки для дітей, в яких вона розповіла малечі про далекі кра-
їни, казкових героїв, які шукають щастя поза морями і горами, там, "де 
діти не плачуть, бідних немає". 

 
– Розкажіть, дідусю, казку!– 
Діти вголос всі кричать. – 
Про Омелька і Параску. 
– Вам вже час лягати спать. 
– Ми не хочем спать, дідусю!.. 
Розкажи, як голубочок 
До пустельника летів… 
("Легенда про Чорногуза, або Бусила", 1894) 
 
Твори О. Романової друкувалися у різних журналах та альма-

нахах, зокрема "Акорди", "Українська муза", "Зорі", "Рідний край", 
"Багаття", "Літературно-науковий вісник", "Сяйво", "Молода Украї-

О. Романова  
та М. Заньковецька 
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на" тощо [53] і захоплювали читачів своєю щирістю, поетичністю, 
душевністю почуттів та життєвою правдою. Разом з іншими худож-
никами слова вона утверджувала право на існування самобутньої 
української літератури. 

 
ГРОМАДСЬКЕ ТА ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. 
 
У 70–80-х рр. XIX ст. у Чернігів повертаються ті діячі культури, 

які були вислані з міста у зв’язку зі справою І. Андрущенка. 
З 1872 р. О. А. Тищинський, активний діяч "Громади" 60-х рр., 
обійняв посаду старшого помічника правителя канцелярії губернатора 
і намагався продовжити культурну діяльність, використовуючи своє 
додаткове доручення редагувати "Особое прибавление к "Чернигов-
ским губернским ведомостям". Разом із викладачем Чернігівської 
гімназії Миколою Константиновичем він звернувся із проханням 
відновити видання "Черниговского листка". Але губернатор йому 
відмовив. Громадська робота  О. Тищинського не залишилася поза 
увагою. Його звільнили від редагування "Особых прибавлений...", а 
потім і з роботи. Після цього він зайнявся науковою діяльністю, 
створенням книгарень і бібліотек. Його обрали головою повітового 
Чернігівського земства. Значну увагу він приділяв освіті й медицині. 

 

 
 

Члени чернігівської "Громади". Фото 1898 р. 
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Активну діяльність у "Громаді" виявляли письменник Л.  І. Глі-
бов, статист В. Є. Варзар, член статистичного бюро земства 
О. О. Русов та його дружина педагог С. Ф. Русова, статист 
П. П. Червінський, економіст О. П. Шликевич та ін. 

Як свідчить Софія Русова, серед чернігівського громадства в кін. 
70-х рр.  визначилося кілька відокремлених течій і було декілька ви-
значних осіб. Вона називає вчителя літератури в гімназії поета Мико-
лу Вербицького та лікаря земської лікарні Івана Федоровича Рашев-
ського, "одну з найпопулярніших постатей у Чернігові і як доброго 
лікаря, і як видатного своєю чесністю і прямотою діяча" [54]. До дру-
гої течії, більш чільної, належали працівники Земської губернської 
управи. На чолі цієї групи стояв видатний земський діяч, у минулому 
повітовий лікар Олександр Павлович Карпинський, який "одверто, 
чесно тримався лівого напрямку в діяльності земства, повсякчас всту-
пав у конфлікт зо всіма губернаторами Чернігівської губернії, або як 
їх звали тоді (за Щедріним) – "помпадурами". Мав дуже добре серце, 
всім допомагав і хоч одержував велику платню, був у вічних боргах. 
Він надавав великої ваги земству й кілька трьохліть з успіхом голо-
вував у губернській управі" [Там само, с. 46]. 

Серед членів цієї управи був також "свідомий українець" 
Микола Константинович, член української "Громади". Кілька років 
поспіль головою повітової земської управи був "щирий українець" 
О. Тищинський. "Його всі цінили за непідкупність переконань та щи-
ру працю в земстві. Для нього інтереси повіту становили зміст цілого 
життя й за них він гаряче заступався і на земських зборах і перед 
"помпадурами". Його дружина була французького походження, а 
дочка – українка. 

Увесь цей гурток був тісно зв’язаний особистими і родинними, 
дружніми взаєминами" [Там само, с. 46]. Сюди Софія Русова відно-
сить і Леоніда Глібова, завідувача земської друкарні, а також 
губернського урядовця, художника Івана Григоровича Рашевського. 

Як бачимо, чернігівська "Громада" 1872–1876 рр. спиралася на 
діяльність окремих своїх представників у земстві, міській управі, 
статистичному бюро і помітно впливала на вирішення національно-
культурних та суспільних проблем. Завдяки інтенсивній праці членів 
"Громади" в Чернігові вдалося створити книгарню, бібліотеку, органі-
зувати виступи театральних труп. Діяльність членів "Громади", що 
працювали в статистичному бюро, поклала початок економічному 
вивченню Чернігівської губернії. 

У статистичному бюро в кін. 70-х рр. працювали О. Русов, 
В. Варзар, відомий публіцист "Недели" П. Червінський. Усі троє, 
поділивши власну  Чернігівщину на три регіони, почали описувати її, 
виробивши свою методику опису краю. "Вони були щирими народ-
никами, робітниками та людьми високої моралі" (С. Русова). "Русов, 
як українець, радів знайомитися з народом українським, з його 
життям, радів працею для полегшення його економічного становища. 
Варзар більше цікавився промисловою діяльністю населення, а 
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Червінський перевірив на безпосередніх враженнях свої народницькі 
теорії" [Там само, с. 43]. 

Великі землевласники боялися статистів, бо вважали, що під час 
об’їздів та дослідів буде зроблена  переоцінка землі не на їх користь, а 
тому заважали їх роботі, називали їх революціонерами, що їздять по 
селах і "мутять народ". 

"Взагалі, – зауважувала С. Русова, – статистичне бюро було тоді 
неначе культурним центром Чернігова: ініціатива у всіх громадських 
інтелектуально-мистецьких справах виходила від статистів" [Там 
само, с. 44]. 

Говорити про специфіку літературного життя цього періоду 
важко, бо в цей час у Чернігові майже не було письменників. Леонід 
Глібов уже завершував свій творчий шлях. З його іменем пов’язане 
все краще, що було на той час у літературному житті міста протягом 
майже півстоліття: діяльність "Громади", виникнення "Черниговского 
листка" (1861–1863), театрального гуртка "Товариство кохаючих 
рідну мову", звучання українського слова. Він входив у коло куль-
турних діячів Чернігова, до якого належали С. Д. Ніс, І. О. Андру-
щенко, О. В. Маркович, Марко Вовчок, М. А. Вербицький, М. О. Ла-
заревський, П. С. Єфименко, О. В. Шишацький-Ілліч та інші, які 
пробуджували провінційне життя цього древнього, але невеликого, 
хоч і губернського, міста. 

Молодому поетові Миколі Андрійовичу 
Вербицькому (1(13).ІІ.1843–27.ХІ(10.ХІІ).1909) 
не дали розкритися в цей час повною мірою. 
Він був родом із Чернігова. Після закінчення 
Чернігівської гімназії, де почав писати вірші 
під впливом Т. Шевченка, Я. Полонського, 
Л. Глібова, продовжив навчання у Київському 
університеті, але за участь у студентському 
русі був виключений. Через рік його відра-
хували і з Петербурзького університету й 
вислали у Київ. Тут Микола Вербицький 
підготував програму і склав екстерном екза-
мени у Київському університеті. Після цього 
працював учителем у Полтаві, а потім у Чер-
нігові, де його ученицею була М. Занько-
вецька. 

Микола Вербицький брав активну участь 
у громадському житті Чернігова 60-х  – поч. 
70-х рр., спілкувався з Л. Глібовим, В. Забі-
лою, П. Кулішем, О. Марковичем, В. Біло-
зерським та іншими діячами культури. Писав і друкувався в журналі 
"Основа", "Зоря", "Черниговском листке", "Черниговских губернских 
ведомостях", альманахах. "Тоді серед Чернігівського громадянства, – 
згадувала Софія Русова, – визначалось кілька відокремлених течій і 

М. Вербицький
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було декілька видатних осіб. Униз по Десні, в т. зв. Лісковиці жила 
родина Вербицьких: батько – учитель літератури гімназії, нігіліст, 
представник крайньої лівої, три сини: Федя, Коля і Гриша та дочка, 
не пам’ятаю вже, як її звали, що стала потім дружиною Вороного". 

Але у 1874 р. Миколу Вербицького заарештували і вислали до 
Рязані, а потім перевели до Орла. Там минули його роки життя, 
заповнені педагогічною працею. Серед його учнів був письменник 
Леонід Андрєєв. 

І в цей час М. Вербицький продовжував писати вірші, оповідання, 
нариси, які користувалися популярністю, зокрема з мисливського 
життя  (Очерки из охотничьей жизни. – Ч. 1–2. – Тула, 1898). 

Микола Вербицький мріяв повернутися на рідну Україну, знову 
оселитися у Чернігові. Але це йому вдалося зробити, коли він уже 
вийшов у відставку. У 1904 р. після тридцятирічного вигнання 
знесилений душевно, надломлений фізично, хворий, він повернувся у 
Чернігів. У 1905 р. М. Коцюбинський запросив поета взяти участь у 
виданні збірника "З потоку життя",  для якого той подав свою поезію 
"І вдень мені бридко". В Чернігові М. Вербицький написав цикл 
віршів "Пісні старості". 

Слід згадати ще одне ім’я, яке тісно пе-
реплітається з культурним та літературним 
життям Чернігівщини, – це Олександр 
Якович Кониський (6(18).VІІІ.1836–
29.ХІ(12.ХІІ).1900). Народився він у селі 
Переходівка, що на Ніжинщині, і належав 
до знаного роду Кониських, із якого вийшов 
і відомий історик, релігійний діяч, ректор 
Києво-Могилянської академії Георгій Ко-
ниський. 

Олександр рано втратив батька. Першим 
його вчителем був дід по матері Корній 
Малинка. У 1845 р. мати віддала сина у черні-
гівський "Сирітський дім", діти якого ходили 
навчатися до гімназії. Захопився Шевчен-
ковим "Кобзарем" (1840), переписав у свій 
зошит усі вірші з нього. Під впливом Т. Шев-
ченка почав сам писати українською мовою, 
за що був відрахований із гімназії. Сашку 
було лише 13 років. Згодом О. Кониського 
влаштували у дворянське училище в Ніжині. 

Бідність і хвороба очей не дали йому змоги закінчити його. Друкуватися 
почав у 1858 р. в "Черниговском листке". 

Трудова діяльність О. Кониського розпочалася в Полтаві. На поч. 
60-х рр. діячі української культури в Петербурзі почали видавати 
український журнал "Основа", в якому активну участь брали П. Ку-
ліш, В. Білозерський та ін. Вони думали про надання дітям освіти 
рідною мовою. Почали готувати підручники. Т. Шевченко написав 

О. Кониський 
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"Буквар", О. Кониський теж підготував декілька підручників, але за 
"распространение малороссийской пропаганды" його заарештували і 
вислали до Вологди. У 1865 р. йому дозволили жити у Воронежі. 
Здоров’я вимагало лікування, і він домігся дозволу виїхати за кордон. 
Після повернення жив у Єлисаветграді, потім у Катеринославі, а з 
1872 р., коли з нього було знято поліцейський нагляд, – у Києві. 

Багато уваги письменник приділяв громадській роботі. Це був 
час виникнення "Громад", недільних шкіл, написання і видання 
підручників. Тривала боротьба за повернення української мови в шко-
ли. Плідною була і його літературна діяльність. Іван Франко писав 
про нього: "... Кониський ані у нас, ані на Вкраїні школи не зробив і 
глубокого сліду не лишив в літературі, але його особистий вплив і 
його різностороння праця дуже багато спричинилися до засипання тої 
прірви, що мала бути смертельною раною для нашого національного 
руху. Він причинився дуже багато до розворушення думок у Галичи-
ні, призвичаїв публіку до літератури хапаної, так сказати, по гарячим 
слідам життя; навіть його хиби були тим добрі, що їх добачував 
кожний і вони будили бажання чогось ліпшого..."  [55]. 

Плідна літературна та громадська діяльність О. Кониського мали  
вплив на інших людей, які ознайомлювалися з його творами чи мали 
змогу спілкуватися з ним. Письменник деякий час був пов’язаний і з 
Чернігівщиною, любив приїздити до Чернігова і спілкуватися із 
своїми однодумцями. У своїх нотатках "З літньої подорожі по Черні-
гівщині" О. Кониський писав: "Перш за все забажала душа моя 
побачити Чернігів, ту криницю, де вперше напився я тієї просвітньої 
води, якою жив і житиму довіку... Чернігівщина з давніх-давен була і 
є колискою наших письменників. Вона дала нам Кулішів, Білозер-
ських, Шишацького, Тулуба, Кузьменка, Огієвського, Носа, Лаза-
ревського, Чалого, Вовчка, Волкова, Забілу і т. д. 

Не дивуйтеся ж моїм гордощам, з якими мушу сказати, що й 
мене грішного сплодила і вигодувала Чернігівщина. І нині ні в одному 
з провінціальних міст українських нема стілько наших письменників, 
як в Чернігові... 

Вже ж не можна мені скінчити своїх заміток, не згадавши про 
Л. І. Глібова. Кожного разу, коли трапляється мені нагода бути в 
Чернігові, я не минаю хати нашого лірика і байкаря, щоб поклонитися 
його музі і подякувати їй. Роблю се не з самого тільки почуття 
морального обов’язку свого: сего потребує моя душа... Коли я роз-
мовляю з нашим старим поетом, якесь побожне почуття переймає моє 
серце; я чую велику повагу до його таланту, до його потужного духу, а 
ще більше до його благої, глибокої любові до України, до людей! 

Аналогічну кебету з аналогічним трохи і "благом" життєвим 
бачу я у другого нашого молодого ще за віком поета, Сивенького 
[В. Самійленко – Г. С.]. Кілька років назад я висловив, що 
Сивенький – видатніший з наших сучасних молодих поетів. Мене 
дорікали за "оптимізм", казали мені, що з творів Сивенького не знати 
такого таланту, про який я мовив, але ж я тепер певен, що я не 
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помилився. Знати се якраз з творів Сивенького, та з того "блага", 
яким і його наділяла досі доля. Коли те "благо" досі не приголомшило 
поета, не зломало його музи, не обірвало струн на його бандурі, не 
пригнобило його думок і почуттів, так я на віки певен, що у 
Сивенького талант глибокий, потужний і не розвіють його, не зіб’ють 
на інший шлях жодні фрази". 

Олександр Кониський добре розумів, що літературне життя 
Чернігова 50–60-х, а потім і 80-х рр. – це благодатний час тієї 
насиченої діяльності його учасників, що служила справі України.  

 
РОСІЙСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

 
Літературне життя Чернігівщини др. пол. XIX ст. не буде пов-

ним, якщо не згадати тих письменників, які бували чи проживали тут. 
Так, на хуторі Іванівський (нині село Шевченко Бахмацького району), 
де жив видатний російський художник Микола Ге, у травні 1884 р. 
побував Лев Толстой і провів тут у нього декілька днів. Письменник 
пішки ходив у село Івангород, відвідав там амбулаторію, школу, 
побував на уроці в учителя Т. Л. Дрохваня, а також на засіданні волос-
ного суду, слухав вечорами пісні хлопців і дівчат, про яких сказав: 
"Скільки в них краси і грації, скільки могутнього молодого почуття і 
сили". Враження від перебування на Чернігівщині відбилися не тільки 
в листуванні Л. Толстого і М. Ге, а й у деяких художніх творах. 

А коли в 1901 р. Л. Толстой захворів, за станом його здоров’я 
слідкували чернігівські любителі творчості письменника на чолі з 
М. Коцюбинським. Вони надіслали авторові "Войны и мира" адрес, в 
якому писали: "Надеемся, что в течение еще многих лет Ваше мощное 
и правдивое перо будет служить на благо нашей несчастной, растер-
занной всевозможным насилием родины и идеалам правды и истины, 
которая есть вместе с тем и идеалом добра". 

А в селі Погорільці (нині Семенівський р-н) жив і працював 
російський письменник Антоній Погорельський (О. О. Перовський) 
(1787–1886), автор відомої книги "Двойник, или Мои вечера в Мало-
россии" (1828), казки "Чорна куриця" (1829), фантастичної повісті 
"Лавортовская маковница" (1825), роману "Монастырка" (1830). В 
своїх творах письменник використовує прийоми романтизму і реалізму. 
Його повісті спрямовані проти егоїзму і безгуздості дворянського 
життя. Твір "Монастырка" відзначається живістю картин, точністю 
описів у Малоросії. Критика назвала його "справжнім першим мо-
ральним романом", відзначивши при цьому чимало нового, що було на 
шляху до реалізму: психологізм образів, розробка характерів, точність 
деталей у зображенні побуту України, життєвість мови, тонкий гумор. 

Тут проживав і його племінник, російський письменник Олексій 
Костянтинович Толстой (1817–1875). Тут минули його дитячі роки, 
тут він жив та бував пізніше, написав чимало творів. Читачі добре 
пам’ятають його романси "Колокольчики мои...", "Средь шумного 
бала", повість "Князь Серебряный", трагедію "Царь Федор 
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Иоаннович" та ін. Саме завдяки О. Перовському О. Толстой сформу-
вався як художник слова, який глибоко розумів і знав не лише 
історію, а й сучасне йому життя. 

У Погорільцях бували й проживали двоюрідні брати О. Толстого 
Олексій і Володимир Жемчужникови, які утрьох створили у  
40–50-х рр. ХІХ ст. широковідомий образ Козьми Пруткова. Під цим 
псевдонімом вони  друкували гумористичні твори, в яких висміювали 
негативні явища в суспільстві і літературі. 

Слід назвати ім’я ще одного відомого російського письменника, 
життя якого було пов’язане з Черніговом. Це Гліб Іванович Успен-
ський. Його родина з 1856 р. проживала в місті на Десні. У 1861 р. 
він закінчив Чернігівську гімназію, його вчителем був Л. Глібов. Саме 
в цей час Г. Успенський пише свої перші твори і друкує в 
рукописному журналі "Молодые побеги". У "Фельетоне из провинци-
альной жизни" (1865) письменник зазначав, що "Чернигов смертельно 
скучает, болеет отсутствием общих интересов... Дальше так продол-
жаться не может". І тут же Г. Успенський стверджує, що "есть другой 
Чернигов – молодых людей". Саме завдяки їм "в нашем маленьком 
городе четвертый год работает библиотека". 

Гліб Успенський неодноразово бував у Чернігові, Батурині та 
ніших містах Чернігівшини, де проживали його брати і сестри. Кож-
ного разу після відвідин міста Г. Успенський писав нове оповідання 
чи нарис ("Акимка", "Михалыч", "Идиллия. Отцы  и дети" та ін.). 
Він створив цикл нарисів "Нравы Растеряевой улицы", які були 
надруковані в "Современнике" (1866), та повістей, розміщених у книзі 
"Разоренье" (1869–1871) та ін. Одним із кращих творів був цикл "Из 
деревенского дневника" (1877–80). У ці цикли нарисів включалися і 
ті, що були написані у Чернігові, бо він відвідував місто юності, а 
також у Батурині та інших містах Поліського краю. 

Глибоке знання життя простого народу, підняті важливі проблеми 
пореформеного села, місця інтелігенції в суспільно-громадському проце-
сі, капіталістичні відносини в Росії тощо, уміння створювати узагаль-
нюючі картини суспільного життя, яскраві образи, публіцистична при-
страсть, багата палітра художньо-образної системи, мова дали право 
Г. Успенському зайняти провідне місце в літературі демократичного  
спрямування. Незважаючи на те, що про чернігівський період життя 
Г. Успенський відгукувався критично, він все ж дав письменникові 
чимало цікавого матеріалу, який знайшов художнє втілення в його 
нарисах, оповіданнях та повістях. 

У 1903 р. Чернігівська губернська архівна комісія почала збирати 
матеріали про життєву і творчу долю Г. Успенського. 29 липня, 
25 серпня та 4 жовтня 1903 р. відбулися засідання комісії, на яких 
були прочитані архівні документи, спогади і реферати про пись-
менника. Деякі матеріали опубліковано у чернігівських виданнях. 

На Чернігівщині бував і Максим Горький. Під час своєї подоро-
жі по Русі він відвідав у 1891 р. Прилуки, Ніжин, Чернігів. Пізніше 
він хотів оселитись у Чернігові. У листі до А. Чехова у 1900 р. він 
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писав: "... недавно  чуть-чуть не пе-
реехал на жительство в Чернигов". 
Але найголовніше те, що Максим 
Горький дружив із Михайлом Коцю-
бинським, неодноразово вони зустрі-
чалися на острові Капрі, обгово-
рювали літературні питання, в тому 
числі і подальшого розвитку  україн-
ської літератури, творчості молодих 
письменників, зокрема чернігівця 
Павла Тичини. 

Після смерті М. Коцюбинського 
Максим Горький написав зворушливі 
слова: "Для мене смерть Михайла 
Коцюбинського відзначилась як тяж-
ка, особиста втрата, я втеряв сер-
дешного товариша. Одцвіла прекра-
сна, незвичайна квітка, згасла лагід-
на зоря. Важко жилося йому: бути 
чесною людиною на Русі коштує 
дуже дорого і  морально і матеріаль-
но. Переводяться в наш час добрі 
люди, – і хай буде нам насолодою 
сум спогадів про них, спогадів про 
красу сих ясних душ, що любили без 

краю людей, весь світ, про дужих людей, що вміли працювати для 
щастя краю свого!" 

 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ В ЧЕРНІГОВІ  

В КІН. ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ. 
 
Суспільно-громадське життя Чернігова цього періоду було досить 

насиченим. Продовжувала нелегально діяти "Громада". Марія Грін-
ченко, активний її член, пригадувала, що вибирали лише українців 
таких, які могли бути корисні українській справі. Дуже пильно, щоб 
не були люди скомпроментовані антигромадськими вчинками, щоб це 
не були обскуранти, ретрогради, щоб не були язикаті, бо необережне 
слово могло було навести жандармів на громаду". 

Завдяки такому відбору її членів протягом усього часу не було 
зрад і провокацій. Усі члени "Громади" оплачували членські внески, 
які йшли на благодійні справи організації. Найчастіше збиралися в 
активного її члена, майбутнього депутата Першої Державної Думи 
Іллі Людвиговича Шрага (1847–1919), який був "осередковою постат-
тю місцевого українства", "взагалі найбільш популярною особою в 
Чернігові та далеко за його околицями в губернії" (О. Лотоцький). 
Збори відбувалися раз на два тижні у визначені день і час. 

Максим Горький  
і М. Коцюбинський 
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Чернігівська "Громада" підтримувала зв’язки з такими ж 
"Громадами" інших міст. 

До складу чернігівської "Громади" на той час входило 22 члени: 
А. В. Верзилов (секретар Чернігівської міської думи), О. А. Тищин-
ський (директор міського банку), В. П. Андрієвський (урядовець 
селянського банку), О. Л. Глібов (директор земської друкарні), 
І. Л. Шраг (адвокат), В. І. Самійленко (поет), О. О. Русов (статист), 
С. Ф. Русова (педагог), С. В. Васильківський (директор селянського 
банку), Б. Д. Грінченко (письменник), М. М. Грінченко (письменниця), 
Г. О. Коваленко (письменник, художник, діловод Чернігівської місь-
кої думи), М. М. Коцюбинський (письменник), В. У. Коцюбинська, 
О. Руденко (керівник сирітського дому в Чернігові), В. П. Степаненко 
(коректор), Є. К. Тимченко (працівник статистичного відділу Чернігів-
ського земства), В. І. Харченко (член міської думи), М. Ф. Черня-
вський (письменник, працівник статистичного бюро Чернігівського 
земства), А. П. Шелухін (працівник музею ім. В. Тарновського), 
Ф. С. Шкуркіна (вчителька дівочого сирітського дому), О. П. Шлике-
вич (член губернської земської управи). 

Допомагав їм у роботі, і не знаючи про існування товариства, 
голова Чернігівської земської управи Федір Миколайович Уманець, 
автор монографії  "Гетьман Мазепа". Він обіймав цю посаду з 1897 р. і 
до вирішення українського національного питання ставився з 
прихильністю. 

Саме робота в "Громаді" й визначала особливості літературного 
життя Чернігова. Письменники Б. Грінченко, М. Коцюбинський, 
В. Самійленко, М. Грінченко, Г. Коваленко, М. Чернявський брали 
активну участь у різних заходах, які проводила "Громада", а з 1905 р. 
почала діяти "Просвіта", легальна організація української інтелі-
генції, яка продовжила розвивати традиції громадівців. 

Суспільно-громадське життя, яке збагачувалося революційними 
подіями на поч. XX ст., теж впливало на діяльність чернігівської інте-
лігенції. Літературне життя визначалося тими суспільними проце-
сами, які відбувалися у цей час, і тією громадською діяльністю, якою 
займалися художники слова, хоча це і нелегко було проводити, бо за 
ними постійно стежили жандарми й поліція. Не менший опір чинили 
й "вірнопіддані українці", які разом з царськими урядовцями прагну-
ли утвердження колоніальної політики в Україні. Доноси, цькування, 
використання службового становища – усе це спрямовувалося проти 
прогресивної інтелігенції Чернігівщини. 

Що ж було характерним для літературного життя Чернігова 
цього часу, чим воно відрізнялося від попередніх періодів та інших 
літературних регіонів? 

Щоб відповісти на це запитання, слід охарактеризувати 
творчість його учасників. 

Велику роль в активізації суспільного, культурного та літератур-
ного життя Чернігова відіграли письменники Борис Грінченко, 
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Михайло Коцюбинський, Володимир Самійленко, Микола Вороний та 
інші, які жили в місті в кін. ХІХ – на поч. XX ст. 

У 1893 р. у Чернігові з’явився молодий поет Володимир Самій-
ленко, який обійняв посаду секретаря земської управи. А через 
декілька місяців після нього за його ж таки ініціативи у Чернігів 

приїхав Борис Дмитрович Грінченко 
(27.ХІ(9.ХІІ).1863–23.IV(6.V).1910) із дружи-
ною Марією Миколаївною (літературний псев-
донім Загірня), яких уже добре знали в 
літературі. 

Це були талановиті педагоги, які, по-
чинаючи з 1881 р., працювали в сільській 
школі, де відчули на собі всі поневіряння й 
приниження сільського вчителя, який віддавав 
усього себе справі освіти. Життя сільської 
школи і її вчителів Б. Грінченко показав у 
своїх оповіданнях та повісті "Сонячний про-
мінь" (1890), яку написав у селі Олексіївка у 
вільний від уроків час. У творчому доробку 
Б. Грінченка чимало ліричних віршів, балад, 
поем, сатиричних поезій, оповідань, значна 
частина яких була вже опублікована. Побачи-
ли світ перші три поетичні збірки, які він 

перед приїздом до Чернігова у 1893 р. об’єднав в одну  – "Під 
хмарним небом". 

Переїжджаючи до Чернігова, подружжя Грінченків мріяло 
повністю присвятити себе розвиткові української літератури. У листі 
до дружини 29 грудня 1893 р. Б. Грінченко писав: "Яке диво підняти 
велику вагу тому, хто має велику силу! А мудро і дивно занепалого з 
занепаду підняти, затоптаному образ людський вернути, безсилого до 
буссилів великих зміцнити. Оце мета висока, життє людського варта, 
бо коли вже мусимо жити, то повинні жити так, щоб знать було, що 
живемо, що людський дух у сяйві підносили! Коли вже мусим жити, 
то треба вибірать мету велику і високу, щоб варто було боротися за 
неї, а не якусь нікчемную "златую середину" – якусь од учорашньої 
печені підливу скислу; пильнуймо зорі, не каганці! Йдімо до сонця, а 
не до заяложеного лихтаря!" [56]. 

У Чернігові Б. Грінченко спочатку влаштувався діловодом 
оціночної комісії губернського земства, а з 1898 р. обійняв посаду 
секретаря земської управи. З приїздом Бориса та Марії Грінченків до 
Чернігова змінилася атмосфера духовного та літературного життя в 
місті. Подружжя Грінченків, перш за все, почало проводити велику 
просвітницьку роботу. І це для них було головним. Саме це навело 
Б. Грінченка на думку відкрити в Чернігові видавництво, викорис-
тавши друкарню земства, яка була потрібна народу. Він звернувся до 
губернатора. Дозвіл було отримано. За період з 1894 до 1902 р. тут 
вийшло 45 видань загальним накладом 200 тис. екз. 

Б. Грінченко 
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Серед виданих книг було чимало науково-популярних брошур 
("Про грім та блискавку", "Велика пустеля Сахара", "Робінзон", 
"Фінляндія", "Жанна Д’Арк"  та ін.), біографій видатних письменників 
(І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки та ін.), а також  
художніх творів. Саме тут побачили світ твори Т. Шевченка, П. Грабов-
ського, Є. Гребінки, Ю. Федьковича, Л. Глібова, М. Коцюбинського та 
інших письменників, а також твори Б. Грінченка і М. Загірньої. 

Один за одним почали виходити за редакцією Б. Грінченка 
альманахи "Вірна пара та інше" (1895), "Криничка" (1896), "Батькове 
віщування та інше" (1898), "Степові квіти" (1899), "Хвиля за хвилею" 
(1900). Тут друкувалися твори різних українських письменників: Лесі 
Українки, М. Старицького, І. Франка, П. Грабовського, Я. Щоголева, 
а також тих, хто уже пішов із життя: О. Афанасьєва-Чужбинського, 
І. Манжури,  С. Руданського, В. Кулика, П. Гулака-Артемовського, 
Є. Гребінки та ін. 

В альманахах було представлено й твори письменників Черні-
гівщини: Л. Глібова, П. Куліша, Ганни Барвінок, В. Самійленка, 
Б. Грінченка, М. Коцюбинського, М. Вороного. 

Б. Грінченко організував у Чернігові дійсно народне видавниц-
тво, яке трималося на ініціативі та праці його самого і його дружини, 
невтомної трудівниці. Це була подвижницька праця, яка не оплачу-
валася, але на яку витрачався весь вільний від роботи в земстві час. 

Значення їх праці полягає в тому, що вони продовжили 
розвивати традиції 50–60-х рр., зуміли об’єднати навколо себе людей, 
які підтримували їх у просвітницькій діяльності, у роботі з пробу-
дження національної свідомості, розгортання боротьби за утвердження 
української культури, за повернення народу рідної мови, якою він міг 
навчатися в школі, вільно спілкуватися в усіх установах, писати 
художні твори, говорити зі сцени. Ті, хто включився у цей процес, 
понесли естафету українізації далі, хоч це було нелегко. 

Багато уваги Б. Грінченко приділяв збиранню та пропаганді 
фольклорних матеріалів. У чернігівському видавництві вийшла бібліо-
графічна праця письменника "Література українського фольклору. 
1777–1900" (1901). А в 1895–1899 рр. були опубліковані у 3-х томах 
"Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с 
ней губерниях, Б. Гринченка". Вийшли тут також збірки фольк-
лорних творів "Живі струни" та "Думи кобзарські" (1897), "Колоски" 
(1898), "Великий оповідач" (1898). Жанровою і тематичною різнома-
нітністю відзначається збірка "Из уст народных. Малороссийские 
рассказы, сказки и пр." (1900). 

Але не все вдавалося видавати Б. Грінченку. За період з 1894 до 
1899 рр. цензура не дозволила опублікувати 29 рукописів. Дуже 
важко було видавати книги українською мовою, бо діяв Емський указ 
1876 р. І все ж Б. Грінченку багато чого вдалося зробити і за цих 
складних умов. Він мріяв дати народу книги, які б його просвітили, 
навчили і збагатили. Справою життя Б. Грінченка, "найважливішою 
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його заслугою" І. Франко вважав органі-
зацію видань книжок для народу. 

Жилося Грінченкам у Чернігові важко. 
Неодноразово у своїх листах письменник 
зазначав: "Ми сьогодні в Чернігові, а де 
будемо завтра – я не знаю". В іншому листі 
до Д. Ткаченка: "Живемо ми тут, як сорока 
на тину", залежачи від людей, котрим нічого 
не спадає почати "вичищати" управу от 
таких "неблагонадежных" елементів, як я, 
наприклад" [57]. Були й жандармські обшу-
ки у 1896 р. У листі цього року до І. Зозулі 
Б. Грінченко писав: "Нашу братію потурять 
з управи... Вже ми вдвох із Сивеньким дума-
ємо про "подорож". Сивеньким письменник 
називав В. Самійленка, з яким він працював 
разом в управі і підтримував найтісніші 
дружні взаємини. 

Як свідчать документи, Б. Грінченко 
міг жити в Чернігові завдяки заступництву 
голови губернської управи Ф. М. Уманця, 
який цінував письменника як порядну лю-
дину і прекрасного працівника, котрий 
зумів за короткий час навести лад в управі, 
запровадивши нову систему ведення секре-
тарських журналів, досконалішу форму 
звітів. І все ж у грудні 1899 р. Б. Грінченка 
звільнили з посади, і він залишився без 
роботи. 

У 1900–1902 рр. Б. Грінченко не мав 
ніякого заробітку, крім творчого, тому пра-
цював багато, не шкодуючи здоров’я. Жили 
бідно, достатку не було. Єдиною відрадою 
для родини Грінченків була публікація 
творів, за яку отримували копійки. 

Б. Грінченко над усе любив Україну, 
віддав їй свої творчі сили, талант, життя. 
Його дружина Марія Миколаївна писала в 
одному з листів: "Знову згадалося мені, як 
ти писав колись, що любиш мене більш 
усього на світі після України. Але це не 
тільки тепер, це часто згадується мені, і я за 
це ще більше люблю тебе. Коли б ти сказав, 

що любиш мене більше України, я не порадувалась би цьому, ні – для 
мене це було дуже тяжко. Ми любимо один одного, у нас тепер одна 
душа, але любов до України і спільна праця на користь їй ще дужче 

В. Самійленко та Б. Грінченко.
Чернігів. 1902 
 

Б. Грінченко з дружиною 
Марією Миколаївною 
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з’єднують нас і дадуть силу перемогти усе. Але ти це й сам розумієш, 
ще краще мене..." [58]. 

За  час проживання в Чернігові з 1894 до 1902 рр.  Б. Грінченко 
виявив себе не тільки як видавець, а й самобутній поет, прозаїк, 
драматург. У 1884 р. у Харкові вийшла збірка поезій під псевдонімом 
"Пісні Василя Чайченка", а у 1895 р. в Чернігові – "Пісні та думи". 

 

 
 

Сидять: Б. Грінченко, М. Коцюбинський, В. Степаненко.  
Стоять: В. Самійленко, О. Глібов. Чернігів. 1898 

 
 
Остання була скороченим варіантом збірки "Під хмарним 

небом", яка вийшла у 1893 р. у Львові і була найповнішою, бо вклю-
чала в себе 122 оригінальні поезії та 17 перекладів, взятих із попе-
редніх та перероблених. Б. Грінченко мріяв видати подібну книгу і в 
себе вдома, а не за кордоном. Скориставшись послабленням цензури, 
він підготував такий збірник, включивши до нього 75 віршів. Значна 
частина з них раніше не входила до збірників і друкувалася лише на 
сторінках періодичних видань. 

Поезії Б. Грінченко друкував також і в інших збірниках: "Під 
сільською стріхою. Збірник пісень і оповідань Василя Чайченка" (К., 
1886), "Нові пісні і думи Василя Чайченка" (К., 1887), "Хвилини" 
("Писання". – К., 1903. – Т. І.). 

У цей період Б. Грінченко в Чернігові написав декілька драма-
тичних та прозових творів, зокрема оповідання "Підпал" (1894), 
"Хатка в балці" (1895), "Дядько Тимоха" (1895), "Дзвоник" (1897), 
"Покупка" (1900), "Палії" (1900), "Як я вмер" (1902), повісті "Серед 
темної ночі" (1900), "Під тихими вербами" (1901). 

У своїх творах чернігівського періоду Б. Грінченко порушував 
важливі соціальні проблеми з життя селян. Соціальна гострота опові-
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дань та повістей неодноразово ставала причиною цензурних втручань і 
переслідувань. Оповідання "Без хліба", "Олеся", "Украли", "Грицько" 
були заборонені цензурою. 

Звертався письменник і до інтернаціональних мотивів, зокрема в 
поемі "Матільда Аграманте" (1897). Це був відгук на повстання 
кубинського народу проти іспанських колонізаторів. Б. Грінченко 
написав перший в українській літературі твір, присвячений волелюб-
ному народу Куби. 

Тема борців за свободу стала в творчості письменника цього часу 
однією з основних. Про це свідчить поема "Лесь, преславний гайда-
мака" (1900), вірш "Марусі Вітровій" (1897) тощо. Від багатьох поезій 
віє протестом проти рабського стану, в якому знаходиться людина. 
Особливо гостро він виступав проти тих, хто став рабом із власної волі 
("Боязким"). 

Плідно працював Б. Грінченко і в жанрі байки. Вийшло декіль-
ка збірочок. Серед них книга "Байки. Поскладав Борис Грінченко 
(В. Чайченко)" (Чернігів, 1895), яка з’явилася одночасно із збіркою 
"Василь Чайченко. Байки. Накладом редакції "3орі" (Львів, 1895). 

Переважна більшість творів Б. Грінченка друкувалася за кордо-
ном у львівських виданнях "Зоря", "Дзвіночок", "Зеркало", "Літе-
ратурно-науковий вісник", де письменник отримував невеликий гоно-
рар і де він міг вільніше висловлювати свої думки, хоч і шкодував, 
що його твори значно менше виходять на Батьківщині. 

Б. Грінченка називають Хліборобом на 
ниві національної культури. І це так. Різно-
бічна діяльність письменника підтверджує це. 

Багато сил Б. Грінченко віддавав роботі в 
чернігівській "Громаді". Борис Дмитрович 
виступав на засіданнях зібрання з доповідями з 
актуальних тем, читав лекції для різних верств 
населення з української історії, писав брошури 
про український народ, які видавав за кордо-
ном ("Народ в неволі", "Нова сім’я"). 

Вірним помічником Б. Грінченка була 
Марія Миколаївна Грінченко (Загірня) (1863–
15.VІ.1928), письменниця, перекладачка, педа-
гог, громадський діяч. 

Під час проживання в Чернігові вона 
багато часу віддавала редагуванню і підготовці 
книг до видання в друкарні Б. Грінченка, вив-
чала потреби читачів, писала художні та 
науково-популярні книги. В цей час М. Грін-
ченко видала свої збірки прозових творів "Під 
землею. Оповідання про шахти" (1897) і 

"Чередник та дівчата" (1898). Багато уваги приділяла написанню і 
виданню брошур для народу. В них вона розповідала про визначних 

М. Грінченко (Загірня) 
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державних та культурних діячів А. Лінкольна, Дж. Стефенсона, 
Жанну Д’Арк, Сократа, П. Сагайдачного, про українських письмен-
ників. Деякі праці були присвячені соціальним питанням, а також 
іншим темам. 

У Чернігові Марія Грінченко займалася перекладом творів 
російських та зарубіжних письменників українською мовою, зокрема 
Л. Толстого, І. Тургенєва, Д. Маміна-Сибіряка, Г. Ібсена, М. Твена, 
А. Доде та ін. 

Як згадує Д. Лукіянович, під час його відвідин родини Грінчен-
ків Марія Миколаївна "коротко, але переконливо говорила про по-
требу для народу популяризації знань і перекладів з іншомовних 
літератур... У Загірньої в обличчі було більше чоловічих рис, ніж у 
Грінченка. Енергією, робучістю, знаннями, популярністю вона не 
поступилася Грінченкові. Я вперше пізнав таку бойову жінку..." [59]. 

У 1896 р. до Чернігова приїхав 
Михайло Михайлович Коцюбинський 
(5(17).ІХ.1864–12(25).ІV.1913). Він та його 
дружина Віра Устимівна, яка уже добре була 
відома серед інтелігенції міста ще до їх 
приїзду як В. У. Дейша, активно включи-
лись у громадське життя Чернігова та 
округи. Спочатку М. Коцюбинський працю-
вав діловодом при Чернігівській губернській 
земській управі, а з 1900 р. – статистом У 

статистичному бюро, де його обов’язком було 
також упорядковувати й редагувати "Сель-
скохозяйственные обзоры по Черниговской 
губернии", що виходили раз на рік. 

Одразу ж після приїзду М. Коцюбин-
ський та його дружина стали членами "Гро-
мади". Програмний напрям цієї організації 
їм був близьким, тому вони включилися в 
активну діяльність за національне відро-
дження українського народу, його культури 
й політичного самовизначення, за права українців навчатися в 
школах своєю рідною мовою, користуватися підручниками, худож-
ньою літературою цією мовою. 

Не все вдалося зробити у цьому напрямі й М. Коцюбинському та 
іншим членам "Громади". І все ж перший крок був зроблений – у 
Чернігові були створені гуртки самоосвіти, де лекції з історії України 
читали Б. Грінченко та Г. Коваленко, а з літератури – М. Коцюбин-
ський та М. Чернявський. 

М. Коцюбинський не стояв осторонь створення бібліотечок для 
населення, які складалися із зібрання художніх творів української, 
російської та зарубіжної літератури, а також науково-популярних 
видань. Тут були і книги, які з’явились у Чернігові у видавництві 
Б. Грінченка. 

М. Коцюбинський 
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Приділяв увагу М. Коцюбинський і громадській бібліотеці Черні-
гова, на засіданні правління якої виступав із палкими промовами, у 
яких порушував питання про відміну урядом цензури на видання 
книг мовами інших народів Росії, про стан української літератури, 
про відкриття нових шкіл у губернії, організацію бібліотек і читалень 
для народу. Посилення реакції після революції 1905 р. призвело до 
того, що громадську бібліотеку в 1908 р. закрили. 

М. Коцюбинський брав активну участь у роботі вченої архівної 
комісії, "Товаристві сприяння народній освіті в Чернігівській губер-
нії" та ін. 27 грудня 1906 р. в Чернігові булоа засновано "Просвіту", 
яку очолив М. Коцюбинський і потім приділяв роботі в ній велику 
увагу, незважаючи на переслідування поліції та місцевого губер-
натора. 

Маючи велике завантаження в управі, різнобічні громадські 
доручення, М. Коцюбинський багато працював як письменник. У 
Чернігові були написані основні твори: "Fata morgana" (1903–1910), 
"Дорогою ціною" (1901), "Коні не винні" (1912), "Intermezzo" (1909),  
"На камені" (1902), "Тіні забутих предків" (1911) та ін. М. Коцю-
бинський намагався іти в ногу з тим високим мистецтвом, яке 
помітно було як у рідній, так і в російській та зарубіжній літературі.  

Високу оцінку отримали твори М. Коцюбинського з боку росій-
ських літераторів початку ХХ ст. Амфітеатров писав у журналі 
"Современник": "Красотой и грацией веет от прелестных рассказов 
талантливого украинского писателя. Просты они, как сама жизнь, и 
так же серьезны и глубоки". 

М. Коцюбинський очолив літературне життя в місті, у якому в 
цей час брали участь Борис Грінченко, Марія Загірня, Володимир 
Самійленко, Іван Вороньківський (Коновал), Микола Вороний, Ми-
кола Чернявський, Михайло Жук, Григорій Коваленко, перекладач 
Леонтій Шрамченко та ін. 

На поч. XX ст. місцем зібрання літераторів стала садиба 
М. Коцюбинського, де спочатку в понеділок, а потім у суботу прихо-
дили письменники та творча молодь і ознайомлювали присутніх із 
новими творами. 

"Суботи" проходили під виглядом приватних вечірок за склян-
кою чаю. Майже постійно тут бували Борис Грінченко з дружиною 
Марією Загірньою, Володимир Самійленко (Сивенький), Микола 
Вороний, Микола Чернявський, Григорій Коваленко, Євген Тимченко, 
Іван Вороньківський (Коновал), Леонтій Шрамченко, Михайло Моги-
лянський, Олексій Глібов, Ольга Андрієвська, лікар Базилевич, учите-
лі Феодосія Шкуркіна, Персида Денилевич, 3оя Петусь, Борис Дани-
левич, художники Михайло Жук, Петро Циганко, Валентин Зінченко 
та ін. 

"Суботи" були поетичною школою для молоді, насамперед для 
Павла Тичини та Василя Елланського (Блакитного), Олександра 
Соколовського, Аркадія Казки, Івана Цитовича та ін. 
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"Суботи" не були суто літератур-
но-освітніми вечорами. На них часто 
розглядалися суспільно-політичні пи-
тання, читалася марксистська літера-
тура, підпільні прокламації, обговорю-
валися питання про видання альма-
нахів, проведення музичних вечорів, 
організацію виставок чернігівських ху-
дожників тощо. І все ж це було зібран-
ня тих, хто цікавився літературою, брав 
у ній безпосередню участь і міг поділи-
тися з іншими своїми напрацюваннями. 

М. Коцюбинський постійно думав 
про стан розвитку української літера-
тури, про підняття її авторитету. Саме з 
цією метою він продовжив традиції 
Б. Грінченка у підготовці та виданні 
літературних альманахів. Разом були 
видані збірники "Хвиля за хвилею" та 
"Дубове листя" (останній був присвя-
чений П. Кулішеві). Проте М. Коцю-
бинський хотів більшого. І в 1903 р. він 
почав готувати збірник "З потоку жит-
тя", до участі в якому він запросив 
відомих сучасних письменників і хотів 
продемонструвати якісний рівень укра-
їнської літератури. Щоправда, не всі до 
кінця зрозуміли творчий намір М. Коцюбинського. І все ж збірник, 
пошматований цензурою, вийшов. Тут були надруковані твори Лесі 
Українки, І. Франка, О. Кобилянської, Б. Грінченка, М. Вороного, М. 
Старицького, А. Кримського, Панаса Мирного, М. Вербицького, 
Л. Яновської та ін. 

М. Коцюбинський, спостерігаючи за новими публікаціями і 
розвитком української літератури, помічав, що в Україні з’явилося 
чимало талановитих письменників. Він розумів, що треба піднімати 
якість української літератури, і сам багато працював у цей час. Він 
написав такі яскраві твори, як "Для загального добра", "Дорогою 
ціною", "На віру", "На камені", "Цвіт яблуні", "Поєдинок", про які 
Микола Вороний писав: "Я люблю їх за легкість стилю, прозорість 
колориту, гарну мову, за їх поетичність". В іншому листі: "Прочитали 
ми й "Дорогою ціною" і тішились, як діти, під кінець засумували  – 
жалко стало Соломії. Враження колосальне! Особливо приємно, що, 
читаючи Вас, здається, ніби й не українського письменника читаєш, а 
бери вище! Бігме. Нема ані кострубатої репаної мови, повної самих 
провінціалізмів, ані заїжджених порівнянь..., ані старого шаблону. Усе 
правдиво, натурально, просто і напрочуд гарно, свіжо й цікаво" [60]. 

Сидять: О. Глібов, В. Самійленко. 
Стоять: В. Степаненко, 

М. Коцюбинський, Б. Грінченко. 
Чернігів. 1898 
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І ці слова про М. Коцюбинського міг би повторити кожний, хто 
любив українську літературу і цікавився нею. 

Твори М. Коцюбинського 900-х рр. не тільки були виявом 
особистісних міркувань, а й співзвучні передовим ідеям, що відсто-
ювали в українській, російській літературі, несли в собі велику силу 
соціального узагальнення.   

М. Коцюбинський розкривається і як видатний письменник-
новеліст, художник-психолог. Підіймаючись тернистою дорогою укра-
їнської словесності все вище і вище, він за своїм талантом твердо став 
в один ряд із відомими письменниками європейської літератури. 
Твори Михайла Коцюбинського, які з’явились у перекладах на іно-
земні мови ще за життя письменника і були одними з перших серед 
інших українських літераторів, засвідчували, що є самобутня і не всім 
відома українська література. Переклади творів, статті про М. Коцю-
бинського, що виходили в Росії та інших країнах, були немовби 
повноважним представником української літератури у світовій. 

М. Коцюбинський жив українським літературним життям, під-
тримував тих, хто продовжував випускати альманахи та збірники, 
турбувався про видання повної збірки творів Л. Глібова, відверто 
говорив про свої симпатії до творчості В. Стефаника, І. Франка, 
Панаса Мирного, О. Кобилянської, Лесі Українки, В. Самійленка, 
рекомендував  включати їх твори у список для читання. 

 

 
 

М. Коцюбинський з дружиною Вірою Устимівною. Фото. 1897 
 

 
Михайло Коцюбинський добре розумів, що треба використо-

вувати будь-яку можливість для ознайомлення читачів різних країн з 
українською літературою. І це втілював на практиці. 

На жаль, здоров’я М. Коцюбинського було підірване, і він дуже 
рано пішов із життя. 
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Активним учасником літературного життя в 
Чернігові в кін. ХІХ – на поч. XX ст. був 
Володимир Іванович Самійленко (Сивенький, 
3.ІІ.1864–12.VІІІ.1925). У Чернігів він приїхав у 
1893 р. завдяки прихильності до нього О. Кони-
ського, який просив І. Шрага допомогти моло-
дому письменникові після декількох років 
поневірянь по закінченні Київського університету, 
бо не мав  диплому. В Чернігові В. Самійленко 
мріяв  влаштувати своє сімейне та літературне 
життя, а тому досить швидко познайомився з 
літераторами міста. Працював він у земській 
управі і редагував "Земский сборник Чернигов-
ской губернии". Ці обов’язки пізніше перейшли 
до М. Коцюбинського, коли у 1900 р. В. Самій-
ленко вирішив звільнитися з посади. Особливо 
близько Володимир Іванович зійшовся з Леонідом 
Глібовим. Вони не тільки спільно вирішували 
літературні справи, а й разом грали на народних інструментах, до речі, 
байкар майстерно грав на гітарі. А 14 листопада В. Самійленко 
проводжав його в останню дорогу і прочитав на його могилі вірш 
"Пам’яті Л. І. Глібова", який був написаний експромтом. Пізніше на 
пам’ятнику байкаря викарбували дев’ять останніх рядків з цієї поезії. 

Хоча знайомство В. Самійленка з Л. Глібовим було коротким, 
останній познайомив молодого поета з деякими культурними діячами 
Чернігова. У цей час у творчій долі поета важливу роль відіграв   
Б. Грінченко, з яким В. Самійленко познайомився заочно завдяки 
листуванню і сприяв його переїзду до Чернігова. З Б. Грінченком вони 
сиділи деякий час за одним столом у земській управі. Це спілкування 
продовжувалося протягом шести років і після роботи, коли вони 
ділилися думками про випуск літератури для народу, про культурно-
мистецьке та літературне життя, подальшу долю України. 

Марія Грінченко пояснювала назву псевдоніма письменника: 
"Сивеньким був у його пишний чуб, сивеньке безкровне обличчя, 
сивеньке вбрання, мало не завжди притрушене сивим попілом з 
папіроси, сиві од чернігівського пороху чоботи. Маленький, вельми 
неставний і непоказний сивенький, але приємний і любий" [61]. 

Таким Грінченки його побачили, коли приїхали у січні 1894 р. У 
Чернігові В. Самійленко жив на Миколаївській вулиці (неподалік від 
Червоного мосту) у невеличкому одноповерховому будинку Медушев-
ської і одразу ж познайомив їх з обставинами життя. "Небагато часу 
довелося потратити Сивенькому на те, щоб увести нас в курс україн-
ських справ у Чернігові, бо справ тих було дуже обмаль. Так саме за 
малий час познайомив він нас із чернігівськими "свідомими" 
українцями, бо їх теж було обмаль. Зате значно більше часу потратив, 
щоб познайомити нас з чернігівськими лібералами та лівішими, із їх 
поглядами на українців, на українські справи" [62].  

В. Самійленко 
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Працюючи діловодом оціночної комісії Чернігівської губернської 
земської управи, В. Самійленко приділяв увагу і культурним заходам, 
творчій роботі. Ще до приїзду у Чернігів у 1890 p. поет розпочав 
працювати над віршованою драмою "Маруся Чураївна", яку завершив 
у жовтні 1894 p. "Цю драму, – згадував В. Самійленко, – я читав на 
вечірці в господі І. Шрага під час приїзду до Чернігова М. Кропив-
ницького. Драма йому сподобалась. Він тоді зробив мені деякі уваги 
сценічні, якими я скористався". В. Самійленко ще п’ять років працю-
вав над п’єсою, змінив деякі сцени, переробив діалоги й монологи. "У 
цій останній редакції, – засвідчував її автор, – Маруся не труїть 
героя, як було раніше, а вона уявляє собі, що отруїла його, а коли 
опам’яталася, то зарізує себе". У 1904 р. поет завершив роботу над 
п’єсою і подав її до цензурного комітету. 

Образ Марусі Чураївни привернув до себе увагу ще в першій 
редакції Марії Заньковецької. Один із примірників, який дозволила 
цензура, В. Самійленко віддав актрисі, інший через Б. Грінченка – 
комусь із антрепренерів. 

Крім драми "Маруся Чураївна", В. Самійленко написав у Чер-
нігові сатиру-жарт "Химерний батько" (1897), "Драму без горілки" 
(1894–1895), комедію "Дядькова хвороба" (1896). Деякі із цих п’єс 
були надруковані у львівському журналі "Зоря", а також у збірнику 
"Складка" та "Хвиля за хвилею" (1900). 

В. Самійленко, як висловився жандармський генерал Нови-
цький, "занимается малороссийскими гадостями", тобто написанням 
віршів українською мовою. А він писав про те, що особливо його 
хвилювало чи боліло йому, а вуста уже самі просилися висловити 
думку. І. Франко у передмові до першої збірки поета зауважував: 
"Самійленко не випускає своїх поезій так, як многі молодші поети, 
що ллють їх як воду, любуючися самим шумом і плюскотом і не 
дбаючи про те, що в них нема нічогісінько продуманого, а тим менше 
прочутого і прожитого самим поетом". 

Першим значним поетичним циклом чернігівського періоду була 
"Посвята Зінаїді Р-ській". Він складався з 9 поезій, написаних 15 серп-
ня – 5 вересня 1894 р., і був присвячений учительці з Полтавщини, яка 
приїхала на педагогічні курси в Чернігів і з якою познайомився ще не 
одружений В. Самійленко. Вперше він був надрукований у 1896 р. в 
альманасі "Складка" і більше ніколи за життя поета не з’являвся. 

 
Як згадую личко твоє чарівниче,  
Як голос твій любий, мов здалека, кличе,  
Тоді в моїм серці натхнення палає,  
Тоді моє серце піснями лунає. 
Тоді я гадаю, що, може, здолаю  
В піснях змалювати тебе, мій ти раю,  
І вроду чудову, й чудовую душу,  
І тими піснями всім серце порушу. 
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Марія Грінченко згадувала: "Наслідком кохання був цикл 
прекрасних віршів, присвячених Зінаїді Р-ській. Їх не надруковано в 
збірці "Україні". І цього разу вірші були мабуть єдиним виявом 
кохання, та й невідомо, чи хоч дав він їх тій, до кого писав. Взагалі 
на вияв свого почуття, своїх переживань він був дуже скупий. І той 
куточок, який буває в душі у людини і куди мало кого пускають, або 
й зовсім не пускають, був у його добре захований від усякого ока. Але 
почувалося, що він є і що Сивенький його пильно оберігає" [63]. 

В. Самійленко був у добрих приятельських відносинах із Мико-
лою Лисенком. Проживаючи в Чернігові, поет у 1893 р. відвідав компо-
зитора у Києві. "М. Лисенко сказав мені, – згадував В. Самійленко,  –  
що написав "Запорозький марш" і прохав мене під музику написати 
текст. Я тут же написав йому такий марш. Це був вірш "Гей, за наш 
рідний край". Серед інших творів слід виділити шедевр ліричного 
таланту поета "Вечірню пісню", яка посіла провідне місце серед 
народних пісень. Вона написана під впливом ліричних поезій Л. Глі-
бова, які так любив В. Самійленко. 

 
Тихесенький вечір  
На землю спадає, 
І сонце сідає  
В темнесенький гай. 

Ой, сонечко ясне,  
Невже ти втомилось,  
Чи ти розгнівилось?  
Іще не лягай!.. 

 
Цей вірш на музику К. Стеценка і нині можна почути не тільки 

зі сцени, а й у теплому товариському зібранні. 
В. Самійленко писав також сатиричні та гумористичні твори. До 

тих, що написані у Чернігові, належать поезії "До поета" (1893), 
опубліковані в альманасі "Хвиля за хвилею" (1900), "Сон" (1893), 
"Всеросійське свято" (1896), "Поет-віршошкряб", "По Шевченку" 
(кін. 90-х), "На печі" (1898), "Діалог Грінченка і Самійленка (Сивень-
кого)" (1897) та ін. Багато віршів не датовано, тому важко нині 
визначити місце їх написання. Переважна їх більшість була опубліко-
вана за кордоном у львівських журналах. Царська цензура не могла 
їх пропустити не тільки через зміст, а й через те, що вони написані 
українською мовою. 

В. Самійленко брав участь у громадському житті Чернігова, від-
відував, як зазначила М. Грінченко, "збіговиська", конспіративні 
вечірки, які відвібувалися в домі І. Шрага чи Грінченків і на які "схо-
дилися люде поступових напрямків різних націй, де читались рефе-
рати, проводилися дискусії". На них В. Самійленко інколи читав свої 
верші: "Ельдорадо", "Цар Горох" та ін. Але, як згадує М. Грінченко, 
"ніколи не декламував таких, як "О, де набрати слів", "Те Dеum", 
"Людськість", "Поступ", "Весна" та ін. І почувалося, що він добре 
робить, що їх не декламує, бо не зможе він узяти відповідного тону, 
бувши серед людей. Почувалося, що єсть два Сивеньких: один той, що 
писав ці вірші, той що може їх писати й декламувати тільки з самим 
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собою бувши; і другий, той, що вештається поміж людьми і декламує 
"Ельдорадо" в такому комічному тоні, як він це робить" [64]. 

Пробував письменник виступати і на сцені в аматорських виста-
вах. У "Мартині Борулі" він зіграв нареченого в червоній жакетці, в 
"Степовому гості" – Яся, молодого шляхтича. "В обох ролях це був 
справжнісінький Сивенький, тільки не в звичайному сивенькому 
вбранні. Чула я, що в ювілейний рік (1903) у "Наталці Полтавці", – 
писала М. Грінченко, – він грав Возного. Думаю, що з цією роллю 
йому могло дужче пощастити" [65]. 

За сімейними обставинами В. Самійленко у 1900 р. виїхав із 
Чернігова. Знаючи про скрутне матеріальне становище поета, М. Ко-
цюбинський неодноразово звертався до своїх знайомих підшукати 
йому кращу роботу. Про це він писав у листі до Г. Мачтета у Жито-
мир, даючи характеристику поету: "Тут, у Чернігівському земстві на 
посаді секретаря редакції "Земского сборника" служить Володимир 
Іванович Самійленко, один із видатних нині поетів, переклaдaч Данте 
і Мольєра, людина освічена, талановита, глибоко чесна і симпа-
тична" [66]. 

У 1900 р. В. Самійленко переїхав у Катериноград на Кубані. Але 
й там він не зміг знайти кращої посади, щоб забезпечити сім’ю 
матеріально, і повернувся у Миргород. У листі до Б. Грінченка 8 трав-
ня 1901 p. він писав: "Оце знов думаю про те, щоб кудись перенестись 
на Вкраїну. Кубань не справдила моїх надій на кращу долю, і бачу, 
що й далі буде те саме. Тепер знову кореспондую з земляками в справі 
відшукання посади". 

У 1903 р. В. Самійленко знову повернувся до Чернігова, прожив 
тут до 1905 р., а в 1907 р., склавши екзамен на права нотаря, 
переїхав у невеличке містечко Добрянка, що на півночі Чернігівщини, 
де працював на цій посаді до 1917 р. 

У вільні від роботи хвилини продовжував писати художні твори. 
Талант В. Самійленка був широкий і глибокий. На жаль, він не до 
кінця розкрився, бо постійні злидні, які обсіли сім’ю, змушували його 
шукати заробітків. 

Найпліднішим у творчому житті В. Самійленка був чернігівський 
період. Спілкування з Б. Грінченком, М. Коцюбинським, їх увага до 
його творчості сприяли також активній громадській діяльності в "Гро-
маді" та "Просвіті", народному театрі, підготовці та виданні альманахів 
"Степові квіти", "Хвиля за хвилею", куди увійшли його твори "Не 
вмре поезія",  "До поета", "Орел",  "Драма без горілки" та ін. 

Помітне місце в літературному житті Чернігова поч. ХХ ст. 
посідає творчість Івана Омеляновича Вороньківського (Івана Конова-
ла) (1875–5.Х.1925). Родом він був із села Вороньки (нині Бориспіль-
ський р-н Київської області). Здобувши самотужки освіту, він працював 
у сільській школі, писав вірші, в тому числі і про роботу вчителя. За 
прогресивні ідеї та співчуття народу його заарештували й ув’язнили.  
Прощаючись з учнями, він писав у вірші "Своїм школярам": 

 



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 287 

Завтра іду... Оставайтесь,  
Любі мої діти! 
Тяжко з вами розставатись,  
Та... ніде подітись.  
Серце рветься, як згадаю,  
Що я вас покину 
І більш уже не побачу, 
Поки не загину. 
Не почую більше мови 
Вашої святої 
І тих пісень, що співали 
Зимою зі мною. 

 

Після повернення із в’язниці І. Коновалу 
вже не дозволили працювати в школі, і він 
важко переживав це, бо дуже любив її і дітей, 
усе життя мріяв сіяти зерна знань серед 
сільської молоді. 

З 1901 до 1918 р. І. Коновал проживав у 
Чернігові. Працював спочатку конторником у конторі з осушення 
боліт на Чернігівщині, а з 1909 р. – у болотоосушувальному відділі 
Чернігівської губернської земської управи. Через деякий час його 
призначили коректором, а потім секретарем "Земского сборника 
Черниговской губернии", де він друкував свої статті, зокрема "К 
вопросу о сохранении памятников народного творчества" (1902) та ін. 

І. Коновал був знайомий з М. Коцюбинським, Б. Грінченком, 
В. Самійленком та іншими письменниками. Особливо любив він 
М. Коцюбинського, бував у нього на "суботах", уважно стежив за його 
творчістю, любив читати його оповідання та повісті вголос. Дочка 
письменника П. І. Хохол згадувала: "Твори М. Коцюбинського дуже 
любив тато і вся наша сім’я. Тато високо цінував Михайла Михай-
ловича як художника, великого письменника, як розумну людину, як 
близького друга й товариша. Часто в зимові вечори усією сім’єю ми 
читали голосно твори Коцюбинського. Особливо татко любив "Фата 
моргана" і чудово читав цю повість" [67]. 

Між письменниками виникли дружні стосунки. А тому він підтри-
мував М. Коцюбинського, коли той, протестуючи проти ретроградських 
кроків губернатора Хвостова, вийшов із архівної комісії. І. Коновал 
зробив те ж саме, послідував прикладу М. Коцюбинського, хоча в 
архівній комісії він успішно працював, за що його відзначали 8 грудня 
1903 р. Але він не міг тут залишитися, бо добре розумів, що треба 
протестувати. І. Коновал був також членом чернігівської "Просвіти". 

І. М. Коцюбинська згадувала: "Іван Омелянович Коновал брав 
активну участь з батьком у роботі товариства "Просвіта". Як поет, він 
радився з Михайлом Михайловичем. Він належав до старшої гене-
рації, тому й зустрічався з батьком на перших літературних "поне-
ділках" 1904–1906 років, а не з юнаками Тичиною та Еланським, які 

І. Вороньківський 
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почали ходити до нас у 1910–1911 роках. В ці останні роки Іван 
Омелянович до нас не ходив і на "суботах" не бував". 

У чернігівський період І. Коновал продовжував писати літера-
турні твори. 1904 р. у Чернігові вийшли дві його збірки поезій: 
"Зіронька", до якої увійшли балада "Закляте озеро" і 18 ліричних 
творів, та "Вірші", яка об’єднала 30 ліричних поезій. У 1905 р. він 
написав п’єсу "Без спомоги". Друкувався також у збірниках "Багат-
тя" та "Вінок Т. Шевченкові". 

Поет І. Вороньківський звертався у своїх віршах до соціально-
побутових проблем, історії України, боротьби українського народу за 
свою волю. У творах відчувається вплив Т. Шевченка, І. Манжури, 
П. Грабовського, С. Руданського, фольклору. І все ж І. Вороньків-
ський намагався бути самобутнім художником слова. 

Учителька М. П. Нагорська, яка в 900-х рр. навчалася в Черні-
гівській гімназії, згадувала, що І. Вороньківський заходив до інтер-
нату "Общества взаимного воспомоществования учащим и учащимся", 
де жили діти вчителів Чернігівської губернії, які навчалися в гімназії, 
організував хор із дівчаток. 

Іван Омелянович дуже любив молодь. Він мав двох доньок. Тому 
в його будинку в Михайлівському провулку (будинок зберігся до цього 
часу) часто збиралися молоді люди, співали пісні, читали вірші. 
П. Тичина присвятив доньці письменника вірш "О панно Інно, панно 
Інно..." (1915). Юний поет закохався в Поліну Коновал, і художник 
М. Жук намалював їх на своїй картині "Біле і чорне". 

Після Жовтневої революції 1917 р. І. О. Коновал повернувся у 
своє рідне село Вороньки, де зайнявся сільським господарством і 
громадським життям села. Помер він 5 жовтня 1925 р. 

Письменники Чернігівщини – багатогранні особистості. Одні з 
них були акторами, інші художниками. І ці сфери діяльності допо-
магали  їм писати цікаві твори. 

У 1896–1908 рр. діяв народний театр під керівництвом Олексан-
дра Федоровича Володського (23.ХІ.1875–1921, за ін. даними – 1928), 
драматурга, актора, перекладача українською мовою "Ревізора" та 
інших драматичних творів західноєвропейської літератури. 

Він був родом із Чернігова із сім’ї небагатого службовця. Вчився 
у Київському університеті, грав у трупах М. Кропивницького під 
керівництвом П. Саксаганського і М. Садовського (1901), а також 
І. Сагатовського (1902–1906), Т. Колесниченка (1909). У перерві між 
гастролями та роботою у різних трупах продовжував працювати в 
"Народному театрі" в Чернігові, для якого написав декілька п’єс ("Під 
крамницями" (1903), "Прославився", "На бідного Макара", "Орися" 
("В каламутній воді", 1901), "Як вони женихалися" (1907), "Панна-
штукарка" (1906), "Хатня революція" (1909) та ін.). 

Змістом переважної більшості п’єс були побутові ситуації, соці-
альні  проблеми він не порушував. Так, у п’єсі "Як вони женихали-
ся", яка мала водевільний, жартівливий характер, автор зосередив 
увагу на життєвій ситуації, коли до однієї дівчини почали 
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женихатися аж четверо хлопців. Серед них кондуктор, панок і писар, 
які, довідавшись, що дівчина мала гроші, робили все, щоб звернути 
на себе її увагу і виграти партію. Розгадавши наміри женихів, батько 
дівчини пішов на хитрість; він прочитавши газету, з жалем сповістив 
усіх присутніх про те, що банк, у якому зберігалися гроші дочки, 
лопнув. Три женихи відразу втекли. І лишився лише друкар, чесний 
хлопець, який по-справжньому кохав дівчину. 

На жаль, досить простий сюжет автор не зумів підпорядкувати 
динамічному його розвиткові, а тому не досить життєво компону-
валися сцени, розвиток конфлікту був ослаблений, та й монологи не 
розкривали психологічного стану персонажів. Через це весь тягар 
лягав на акторів, яким треба було "витягти" виставу тільки талано-
витою грою. 

У п’єсі "Хатня революція" зображено життя і побут мешканців 
околиці Чернігова, де проживав і сам драматург. Він гарно знав їх 
думки, настрої, уміло використовував їх барвисту мову, наповнену со-
ковитими виразами і пройняту гумором. 

У театрі О. Володський був провідним актором, упевнено дотри-
мувався реалістичних прийомів, володів майстерністю перевтілення, 
умів передавати характер своїх героїв, для яких були притаманні 
гумор та сатира. 

Олександр Володський підтримував зв’язки з Миколою Вороним, 
Борисом Грінченком, Володимиром Самійленком та ін., які брали 
участь у роботі театру і як актори, і як драматурги. В. Самійленко 
любив музику, пісню, а тому у вільний час грав на різних інструмен-
тах в оркестрі, а також на сцені "Народного театру", де була постав-
лена його п’єса "Химерний батько". Після того як В. Самійленко у 
1903 р. знову повернувся до Чернігова, О. Володський запропонував 
йому переробити п’єсу "Дядькова хвороба" для нової постановки. 
В. Самійленко погодився. Переважну більшість змін і додаток зробив 
О. Володський. Усе робилося так, щоб задовольнити смаки міщан-
ського глядача. Зміни мали водевільний характер. Це призвело до 
погіршення тексту, і В. Самійленко відмовився від неї. П’єса на сцені 
йшла під назвою "Хвороба". 

Разом із В. Самійленком він переклав у 1908 р. п’єсу на 3 дії 
Віктора Ришкова "Всеросійське лихо" ("Склеп"). 

Видатним українським поетом і актором був і Микола Кіндра-
тович Вороний (24.ХІ(6.ХІІ).1871–24.ІV.1940), який приїхав у Черні-
гів у 1903 р.  

Він був родом із Катеринославщини. Зростав у Харкові, продов-
жував навчатися у Ростові. За зв’язки з народниками був під наглядом 
поліції. Йому заборонили навчатися у  Росії, і він змушений був виїха-
ти за кордон. Отримав освіту у Віденському, а потім у Львівському 
університетах. Працював у Львові, спілкувався з М. Грушевським, 
І. Франком, який мав вплив на молодого поета, захоплювався його 
збіркою "Зів’яле листя". 
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У 1897 р. Микола Вороний повернувся в Україну і пов’язав своє 
життя як актор з театрами М. Кропивницького, П. Саксаганського, 
О. Васильєва та ін. 

Писати поезії почав ще в дитинстві. 
Перший вірш "Не журись,  дівчино" був на-
друкований у 1893 р. у часописі "Зоря". Зга-
дуємо ми його тут тому, що він визначав 
громадське кредо поета. Звертаючись до Люд-
мили Старицької, якій була присвячена 
поезія, Микола Вороний писав:  

 
Годі ж, не журися, кинь свої вагання,  
Стань в пригоді людям бідним і сліпим.  
І на людське лихо, сльози і страждання  
Оживись, серденько, чулим і живим. 
 
У своїй творчості поет використовував 

різні жанри: сонети, октави, рондо, тріолети, 
які вимагали залізної дисципліни слова. 

Переїхавши до Чернігова, Микола Воро-
ний влаштувався на роботу у земському ста-
тистичному бюро помічником керівника 
відділу поточної сільськогосподарської ста-
тистики. Цим відділом завідував М. Коцю-
бинський. Микола Вороний познайомився з 
ним заочно шляхом листування ще у 1896 р. 
23 лютого він писав зі Львова: "... Тепер 
дозволю собі сказати Вам кілька слів неофі-
ціяльних. Дуже мені приємно зазнайомити-
ся з Вами бодай листами – до свого часу ми 
зналися один з другим потроху на сторонах 
"Зорі". Як бачите, я з Ростова над Доном 
опинився в Галичині у Львові. 

Ходжу тут як надзвичайний слухач на 
виклади до університету та потроху працюю 
з М(ихайлом) Сергійовичем [Грушевським – 
Г. С.] на культурному ґрунті" [68]. 

У фондах Чернігівського музею М. Ко-
цюбинського зберігається 15 листів М. Воро-
ного до автора "Іntermezzo". Слід додати ще 

3 листи М. Коцюбинського до М. Вороного. "З кожним листом, – 
зазначає Тетяна Проніна, старший науковий працівник музею, яка 
досліджувала це листування, – все більше відчувається, як міцніють 
симпатії Коцюбинського і Вороного, їх теплі звертання один до одного – 
не тільки знак ввічливості. Мабуть, сама доля вела їх до спілкування, 
до зустрічі. Співпадають їх інтереси" [69]. Дуже важливе значення 

М. Вороний 
 

М. Коцюбинський  
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має лист М. Вороного від 29 жовтня 1901 р., який пов’язаний із 
підготовкою поетом збірника "З-над хмар і долин" та його листом-
зверненням до письменників України взяти в ньому участь. У цьому 
зверненні М. Вороний виклав і свою естетичну позицію щодо розвитку 
літератури, яка неоднозначно була сприйнята українськими письмен-
никами. Деякі з них її сприйняли як "маніфест модернізму і 
символізму" (С. Єфремов). 

На пропозицію подати щось із своїх творів до збірника М. Ко-
цюбинський запропонував М. Вороному передрукувати із "Зорі" його 
оповідання "На крилах пісень". М. Вороний написав Михайлу Михай-
ловичу лист, який змінив рішення Коцюбинського, бо в ньому було 
чітко викладено погляд поета на розвиток української літератури. 

"Правду сказавши, – писав М. Вороний, – мені б дуже не хо-
тілося б взагалі щось передруковувати, а навпаки хотілося б тільки 
нове, свіже, оригінальне. Але разом з тим шкода позбавити себе 
приємності мати в числі інших і Ваш твір. До Ваших писань у мене 
спеціальна "манія", я люблю їх за легкість стилю, прозорість коло-
риту, гарну мову, за їх поетичність. З Вашого листа я бачив якусь 
непевність на сумнів щодо напрямку мого альманаха. Може й Ви, як 
добродій Єфремов, підозріваєте, що я хочу запровадити якусь "дека-
денщину", бо питаєтесь, що то буде за альманах, які автори прийма-
ють участь в ньому. Правда, таки вирази в моїм листі як "чиста 
штука", "усунення тенденцій" можуть збаламутити людину, бо тепер 
сфера штуки досить-таки збаламучена новими течіями і напрямами і 
репрезентант кожної такої течії по-своєму тлумачить і штуку і її 
завдання. 

Такого символізму, як я признаю, дуже багато у Гете, Гейне. З 
сучасних я признаю символістів – Метерлінка, Гауптмана, Ібсена, 
Бодлера, Едгара По, Тетмайєра, Чехова, Горького (але з меншого 
боку) і їм подібних. 

Я признаю за ними рацію биту, але не кожному з них готов 
наслідувати. 

Тенденційності в поетичній творчості не признаю (се вже буде 
фабрікація на марку), а ідейність (те ж саме зміст) мусить бути, бо се 
ж думка твору. 

Формою в поезії надзвичайно дорожу, бо одне діло – псалом 
співати, друге діло – волів гукати. Реалізм вважаю складовою час-
тиною штуки, а не її цілостю. Грубого реалізму в поезії цілком не виз-
наю. (Терпіти не можу "Тюремних сонетів" Франка, але закохуюсь в 
його "Зів’ялім листі".) 

Усіх сих поглядів хотів би додержати і в альманаху" [70]. 
Цього разу М. Коцюбинський послав М. Вороному акварель "На 

камені", яка, як ми вже згадували, була тепло прийнята поетом. 
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М. Коцюбинський, знаючи, що М. Вороний не може знайти робо-
ти, допоміг йому переїхати до Чернігова і отримати посаду у відо-
мстві, у якому працював сам. 

У Чернігові М. Вороний познайомився з донькою поета і педаго-
га М. А. Вербицького Вірою Миколаївною, гаряче і щиро її покохав і 
через деякий час одружився. 18 березня 1904 р. у будинку діда 
Миколи Андрійовича на Лісковиці в Чернігові у них народився син 
Марко, хрещеним батьком якого був Михайло Михайлович Коцю-
бинський. 

Семирічний період бурхливого, неспокійного і складного сімей-
ного життя завершився, на жаль, розривом. У цей час з-під пера 
М. Вороного виходять прекрасні поетичні цикли любовної лірики "За 
брамою гаю" та "Разок намиста". Душевною глибиною і страждан-
нями пройняті вірші "На озері", "Нічого!", "Зрада", "Твої уста", "Ти 
не любиш мене", "Ой, не минай", "Чи пам’ятаєш", "Ущухла буря", 
"Червоне коло, блискуче, красне" та ін. 

 
Свій біль тяжкий я переміг любов’ю, 
Для неї всі образи переміг, 
І виспівав тебе, омивши серце кров’ю, 
Потоком сліз. 
 
Зорій же ти, мій образе пречистий! 
В тобі я власну мрію покохав... 
Благословен той час великий, урочистий, 
Як ти постав. 

 
Перші збірки поета вийшли у 1911–1913 рр.: "Ліричні поезії" 

(1911) та "В сяйві мрій" (1913). У критиці М. Вороного називають 
основоположником українського модернізму. Але це не перешкодило 
йому писати твори про народ, його прагнення і сподівання, про кращих 
його представників. 31 оригінальний вірш, написаний у Чернігові, 
увійшов до книги М. Вороного "Твори", виданої 1989 р. Сюди слід до-
дати також і переклади, зроблені у Чернігові, але не позначені датою. 

У Чернігові М. Вороний цікавився громадським життям. 
"Миколу Кіндратовича я дуже добре пам’ятаю, – згадувала Ірина Ми-
хайлівна Коцюбинська, – бо, як член товариства "Просвіта" та учас-
ник літературних "понеділків", він часто бував у нашій господі. 

Перед очима постає його досить міцна постать з випещеним 
обличчям, білим волоссям, зачесаним догори. Він завжди був елеган-
тно, з деяким шиком одягнений у світлий сюртук з білими манжета-
ми, манишкою, комірцем і краваткою. Пенсне з чорною шовковою 
тісьмою було закладено за вилогу сюртука. Тримався він дуже вільно, 
впевнено і навіть з погордою" [71]. Крім "Просвіти", М. Вороний 
працював також у чернігівському "Литературно-артистическом обще-
стве", відкрив там приватні театральні курси, брав участь як актор у 
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підготовці вистав у Народному театрі. В автобіографії М. Вороний 
писав: "У Чернігові я занімався соціал-демократичною пропагандою 
серед молоді, організувавши для цього 
закладу гурток з гімназистів і семіна-
ристів. В числі їх бував і Павло Тичина, 
котрий і перші свої поетичні кроки 
робив під моїм керівництвом". Але 
сімейні негаразди наклали відбиток і на 
його громадське та літературне життя. 
Це відчувалося і у стосунках М. Воро-
ного із знайомими, у його виступах на 
літературних зібраннях. Ось як описує 
одну із "субот" у М. Коцюбинського ху-
дожник і письменник Михайло Жук, на 
якій поет читав свої вірші: "Вороний 
прочитав кілька своїх віршів. Читав він 
штучно, ламано. Буває, що от виступає 
людина, ви її слухаєте і вам стає якось 
ніякого слухати. Боляче тягнеться кож-
на секунда, внутрішнє почуття сорому за 
свого ближнього, почуття жаху, що 
скінчиться чимось таким, що краще не 
слухати, краще не бачити. От в такому 
стані перебував я, коли читав Вороний. 
Він читав стоячи, але занадто голосно, 
порівнюючи невеликий розмір кімнати. 
Читав напам’ять. Якби трохи менше 
пози. Навіщо такий крик. 

Мова його віршів мені подобалась: музична, струнка, оброблена. 
Оплески. Автор сів. Коцюбинський сказав кілька прихильних слів. 
Його підтримали, особливо Віра Устимівна. Вороний нервово курив. 
Коцюбинський повільно допивав свою стопку вина і теж курив. 
Аромат тютюну приємно лоскотав мої ноздрі. Я спитав, що то за 
тютюн. Він запропонував цигарку. 

Сигнал  подала Шкуркіна-Левицька – почали прощатися. Всі 
встали. Я вийшов разом з Вороним. Була чудесна літня ніч. Яскраво 
світить місяць. Будинки стояли мовчазні з позамиканими віконни-
цями, і, здавалося, все живе відступило перед спочинком природи, що 
дихала чарами запашних квіток. В різних місцях озивалося дерев’яне 
колотало нічного вартового. А ми йшли, і Вороний скаржився на свою 
гірку долю. Зовсім зникла поза. Голос набрав теплого людяного 
тембру. Вулиця за вулицею. Лісковиця. 

– Хата на болоті, – шепче Вороний. – От тут вона, Віра. Тут мій 
син Марко...  

І голос йому дійсно перетинається сльозою. 
Шелестять могутні осокори, що ховають собою будинок Вербиць-

ких. Ми швидко повертаємо вгору до міста і лише на світанку я 

На одній із "субот" 
у М. Коцюбинського 
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прощаюся з Вороним. Мені його стає по-дружньому жалко і на 
хвилину я забуваю Коцюбинського. Забуваю те, що мені так боляче 
було слухати його виступ за столом... що я, навіть відчував якийсь 
сором за нього". 

Під кінець свого перебування у Чернігові у М. Вороного усклад-
нилися стосунки з М. Коцюбинським, про що говорить Ірина Ми-
хайлівна Коцюбинська у своїх спогадах. Про це свідчить і надпис 
М. Вороного 1912 р. на книзі "Ліричні поезії" (1911): "Вельмишанов-
ному Михайлові Коцюбинському на спомин колишніх добрих 
відносин". 

Із Чернігова М. Вороний виїхав у 1910 р. у Київ, де працював у 
театрі, викладав, написав книгу "Театр і драма". Пізніше брав участь 
у революційних подіях, переклав українською мовою "Інтернаціонал" 
Ежена Потьє, "Марсельєзу" Руже де Ліля, "Варшав’янку" В. Свен-
ціцького. 

Семирічне перебування М. Вороного у Чернігові, хоч і складне в 
особистому відношенні, мало значний вплив на розвиток культурно-
мистецького та літературного життя, сприяло його збагаченню. 

Майже разом із В. Самійленком та Б. Грін-
ченком у Чернігові з’явився Григорій Олексійо-
вич Коваленко (24.І(5.ІІ).1868–15.ХІІ.1937), який 
влаштувався в земській управі і працював тут 
майже 15 років. Він був обдарованою людиною: 
письменником, художником, літературознавцем, 
фольклористом, не стояв осторонь громадського 
життя, а тому його можна було побачити в 
товаристві Б. Грінченка, В. Самійленка, М. Коц-
юбинського, І. Шрага, М. Жука та інших. Свої 
поезії та оповідання він читав у садибі М. Коцю-
бинського. Брав активну участь у видавничій 
справі. Його твори були пройняті актуальними 
думками, а тому Б. Грінченко друкував їх у серії 
книжок для народу. Тут побачили світ збірка 
оповідань Г. Коваленка "Правдиве слово", а 
також його науково-популярні праці "Від чого 
вмерла Мелася", "Клопіт в селі Білашівці", 
"Чума на людях", "Пошесна хвороба чума" та ін. 

Він написав цікавий і ґрунтовний нарис "Очерк жизни и деятельности 
украинского этнографа и народного врача С. Д. Носа", брав участь у 
випуску альманахів. 

Г. Коваленко залишив велику спадщину творів образотворчого 
мистецтва (близько 100 картин та ілюстрацій), частина з них збері-
гається у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповід-
нику М. Коцюбинського. 

Б. Грінченко, М. Загірня, В. Самійленко (Сивенький), І. Коновал 
(Вороньківський), О. Володський, М. Вербицький, М. Вороний, Г. Ко-

Г. Коваленко 
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валенко – це яскраві творчі особистості. Кожен з них посів своє місце 
в культурно-мистецькому та літературному житті Чернігова і України 
в цілому. 

Особливістю літературного життя в Чернігові було творче єднан-
ня письменників старшого покоління і молоді. М. Коцюбинський 
сприяв тому, щоб на його "суботах" кожен молодий міг виявити 
творчі можливості і відчути підтримку. 

Так було із художником Михайлом Іва-
новичем Жуком (20.ІХ(2.Х).1883–8.VІ.1964), 
який писав вірші і прозу і з яким у М. Коцю-
бинського склалися гарні стосунки. 

М. Жук через рік після закінчення у 
1904 р. Краківської художньої академії осе-
лився в Чернігові, працював викладачем 
малювання в духовній семінарії, виступав як 
поет, прозаїк і критик. Він намалював два 
портрети М. Коцюбинського. У листі до ху-
дожника М. Коцюбинський підтримав його і 
різко висловився відносно чернігівської гро-
мадськості, яка так неуважно поставилася до 
виставки картин М. Жука: "Ось вона – наша 
некультурність! Але ми самі винні – слабо ми 
робимо українську  культуру і, б’ючи себе в 
груди, я не раз кажу: мій гріх, мій великий 
гріх". Проте художнику радить працювати, 
"а потому все розберуть, усе оцінять". 

М. Коцюбинський виявляв інтерес до 
збірки віршів Михайла Жука "Співи землі", 
яка вийшла в Чернігові у 1912 р., як і до творів письменника та 
художника Григорія Коваленка. 

Але особливий інтерес М. Коцюбинський виявляв до творчої 
молоді. "Суботи" були своєрідним методом його роботи з початків-
цями. "Зустрічі з письменником Михайлом Михайловичем Коцю-
бинським, – згадувала П. Березняк, – робили на нас великий вплив: 
будили в нас людську гідність, формували національну і революційну 
свідомість" [72]. Молодь потрапляла в атмосферу доброзичливості і 
творчої зацікавленості. Павло Тичина, Василь Елланський (Бла-
китний), Олександр Соколовський, Аркадій Казка, Іван Цитович та 
інші молоді початківці відчули, що в середовищі М. Коцюбинського 
зібралися саме ті люди, які турбувалися про подальший розвиток 
літератури. У кожного молодого творчо здібного початківця по-своєму 
склалася доля. Але саме перші творчі уроки М. Коцюбинського 
запам’яталися надовго. 

Павло Григорович Тичина (15(27).І.1891–16.ІХ.1967) почав писа-
ти вірші, ще навчаючись у семінарії. Сам він був родом із села Піски 
(нині Бобровицького р-ну). За рекомендацією першої вчительки 
майбутнього поета С. М. Морачевської батько віддав його у 1900 р. 

М. Жук 
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навчатися у бурсу Єлецького монастиря, де був гарний хор. Після її 
закінчення у 1907 р. П. Тичина вступив до Чернігівської духовної 
семінарії. Тут він познайомився з майбутнім відомим композитором 

Г. Верьовкою, а також В. Елланським і М. Под-
войським. Багато читав світських книжок, у 
тому числі й твори М. Горького. П. Тичина 
гарно співав і малював. Як свідчить поет, упер-
ше з М. Коцюбинським вони познайомилися, 
коли він малював етюди біля Мар’їного гаю. А 
потім М. Коцюбинський був на концерті в 
семінарії і почув прекрасний голос П. Тичини. 
Так обдарований юнак увійшов у середовище 
знайомих письменника. 

У 1910 р. викладач малювання в семінарії 
М. Жук привів П. Тичину і В. Елланського на 
одну із "субот" до М. Коцюбинського. Було це 
восени. "Повний місяць стояв у високому небі, – 
згадував П. Тичина. Пахло квітами й прив’яли-
ми травами. Сад кінчався обривом: знизу, з 
Холодних Ярів, якісь лунали далекі перегуки і 
стишений гамір життя вечірнього, а я все 

більше прислухався до голосу Михайла Михайловича, дивився на його 
високу, немовби трохи зігнуту у плечах постать, дивився на його очі, 
що при місяці вогнем світились" [94].  Саме тут прозвучали вірші 
Тичини "Розкажи, розкажи мені, поле...", "Ви знаєте, як липа 
шелестить...", "Де тополя росте", "Що місяцю зіроньки кажуть". 
П. Тичина був автором уже багатьох віршованих творів. М. Коцю-
бинський помітив у несміливому юнакові іскру великого таланту. 
Йому сподобалася поезія початківця, і він рекомендував у "Літера-
турно-науковий вісник" вірш "Ви знаєте, як липа шелестить...", який 
там з’явився у 1912 р. Саме ним і був започаткований творчий шлях 
майбутнього відомого українського поета. П. Тичина пробував свої 
сили в прозі, написав автобіографічне оповідання "На ріках вавілон-
ських" (надруковане у 1913 р.) та ін. 
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Перебуваючи на Капрі, М. Коцю-
бинський в бесіді з Максимом Горьким 
про молоді творчі сили української літе-
ратури назвав і Павла Тичину. З листів 
від цих двох великих письменників до 
молодого поета видно, яку надію покла-
дали і з якою любов’ю ставилися вони до 
нього. "Слово схвалення Олексія Макси-
мовича в ті жахливі роки реакції влило в 
мою душу багато незнаної тоді ще для 
мене сили і повернуло все життя моє по-
новому, в бік небоязні дійсності, уваж-
ного вивчення її, в бік творчих дерзань... 
Олексій Максимович згадував ці ранні 
мої писання в листі до мене з Сорренто в 
серпні 1927 року". Нагадаємо ці рядки: 
"Знаю я Вас давно, мені багато й ніжно – 
як він напрочуд гарно вмів говорити про 
людей – розповідав про Вас М. М. Коцю-
бинський, читав деякі Ваші вірші". 

У 1913 р. П. Тичина закінчив семі-
нарію і переїхав до Києва. Про місце і 
роль М. Коцюбинського у своєму житті 
він розказав у віршах "З мого дитинства" 
та "На "суботах" М. Коцюбинського". 
Виступаючи на вечорі, присвяченому 
100-річчю від дня народження М. Коцю-
бинського, П. Тичина говорив: "Коцюбинський належав до тих людей, 
що кожного разу, коли ти його бачиш, завше в ньому ти бачиш щось 
нове. Як океан, він був глибокий, як океан, тривожний і мінливий. 
Він залишив нам, і мені зокрема, найвищий заповіт ніколи не розми-
натись з людиною і завжди бути вірним рідному народові, правді, 
соціальній справедливості і свободі". 

Не менш важливе місце належало М. Коцюбинського і в 
творчому житті Василя Елланського (Блакитного) (12.І.1894–
2.ХІІ.1925), який разом із П. Тичиною навчався в семінарії, одночас-
но познайомився з автором "Fata morgana", брав участь у рево-
люційних гуртках. І якщо М. Коцюбинський менше з ним займався 
як з поетом-початківцем, то більше він вплинув на нього як людина, 
що сміливо відстоювала право українця на свою літературу, на своє 
мистецтво, на свободу думки. 

Василь Елланський познайомився з родиною Коцюбинських в 
кін. 1911 р. Уже 1912 р. він разом з П. Г. Тичиною відвідував 
"літературні суботи" М. М. Коцюбинського. На цих "суботах" бували 
Аркадій Казка, Микола Саєнко, Сергій Устименко та інші представ-
ники передової молоді. В цей період свого життя Михайло Михайло-

М. Коцюбинський та учасники 
"субот" М. Саєнко, 

С. Устименко, 
А. Казка. Фото. 1912 
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вич проводив велику виховну роботу серед молоді, покладаючи на неї 
великі надії. 

Літературні вечори проходили дуже цікаво і були гарною шко-
лою для молодих поетів. 

"Василь Елланський звернув на себе увагу Михайла Михайлови-
ча, як обдарований юнак з великим нахилом до поезії, з тонким 
чуттям краси, любов’ю до природи і помітним нахилом до громадської 
роботи...", – згадували І. Коцюбинська, Л. Лиман та К. Тригубенко. 
Відвідування "літературних субот" не минуло марно для Василя 
Елланського. Він сам почав писати вірші. За своєю вдачею він був 
натурою експансивною, емоційною, непримиренною і, захоплюючись 
поезією, часто серед молоді декламував вірші Олеся, Вороного, Лесі 
Українки, Маяковського, а згодом і свої. Захоплювався також музи-
кою й співами і часто відвідував камерні концерти в музичному 
училищі. 

Тоді ж Василь Елланський активно почав організовувати роботу  
зі створення першого українського хору під керівництвом Олексія 
Кіндратовича Приходька. Створення цього хору (1915) було значною 
подією в культурному житті дореволюційного Чернігова. Навколо 
нього гуртувалися українські прогресивні елементи. Всі кошти від 
концертів хору передавалися до політичної організації "Червоний 
хрест", яка надсилала їх політемігрантам та політичним в’язням і 
засланцям. На цій ділянці громадської роботи Василь виявив макси-
мум енергії і великі здібності як адміністратор, що вів організаційні і 
фінансові справи хору. 

Еволюція політичних поглядів Еллана-Блакитного складна. За 
юнацьких років він захоплювався культурницькою роботою, пропагу-
ючи українську прогресивну літературу, мову, музику, одночасно 
працюючи в революційно-підпільних гуртках народницького напрям-
ку. А вже з поч. 1918 р. знаємо його як українського революціонера, 
що міцно стояв на позиціях боротьби за радянську владу і зближення 
з Комуністичною партією більшовиків України [74]. 

Вплив М. Коцюбинського відчули і молоді поети Аркадій Казка, 
Олександр Соколовський, Іван Цитович. Кожен із них у ці складні і 
тривожні роки поч. XX ст. не стояв осторонь від життя, а брав у 
ньому активну участь. 

Олександр Олександрович Соколовський (1896–29.VІІІ.1938), 
навчаючись у Чернігівській гімназії, де панувала сувора дисципліна, 
познайомившись з Юрієм Коцюбинським та Віталієм Примаковим, 
пішов з ними і став активним учасником революційних подій. Разом 
із ними він бував у домі М. Коцюбинського. Дружина О. Соколов-
ського Тетяна Степанівна згадувала: "Сам Коцюбинський, крім свого 
могутнього таланту, володів надзвичайним даром – умінням бачити 
людину поруч себе. Він уважно слухав кожного, хто з ним розмовляв, 
і розмовляв так, що той почував себе цілком вільно. 

Ми, молодь, швидко відчули цю його властивість і охоче все 
йому розповідали, говорили про звичайнісінькі буденні речі, а його 
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цікавило все – чи каталися ми на ковзанах і де саме, може на 
Млиновиці? Чи плавали ми човном, чи ходили до Подусівки, до 
Яловщини, чи бували за Десною, чи бували на ярмарку, що нам там 
сподобалося і т. ін. 

Звичайно, проста розмова з цією люди-
ною нас чарувала, хотілося ще і ще говорити і 
відчувати душевність цієї надзвичайної лю-
дини. 

Сашко не хотів нам заважати і пішов до 
хлопців, до Миколи Саєнка, Віталія, Юрка 
Коцюбинського, він захоплювався віршами 
П. Тичини, чекав послухати щось нове... 

Йшли додому переповнені новими вра-
женнями, новими почуттями – ніби побували 
у якомусь високому святковому храмі, до-
торкнулися до якоїсь святині. 

Не раз згадував Сашко ці відвідини до 
Коцюбинського, хоч і не пощастило йому там 
часто бувати. Через багато років ще й ще 
згадували ми те життя, що світилося там так 
яскраво й кликало від бруду міщанства у 
прекрасний світ. 

Дуже обережно, поволі входив Сашко у 
літературний світ, надзвичайно вимогливо 
ставився до своїх творів, вважав, що кожний, хто іде цією дорогою, 
мусить багато працювати над собою. І сам жадібно знайомився з літе-
ратурою всього світу – своєю рідною – українською, російською, 
всесвітньою" [75]. 

Із Чернігівською духовною семінарією, а 
отже, з тими молодими творчими юнаками, 
які були поєднані долею з садибою М. Коцю-
бинського, був пов’язаний і Іван Павлович 
Цитович (31.Х.1895–4.VІІІ.1980), який після 
закінчення навчального закладу викладав мо-
ву і літературу, керував музично-хоровими 
колективами і, звичайно, писав вірші, які 
увійшли до збірки "Симфонія грози". 

В колі молодих письменників був і 
Аркадій Васильович Казка (23.ІХ.1890–
1929), всебічно обдарований юнак, який мав 
чудовий голос, подібний за тембром до голосу 
І. С. Козловського, захоплювався музикою, 
живописом, літературою. Він навчався в Чер-
нігівському реальному училищі, був знайомий 
з хлопцями із семінарії, разом із ними робив 
перші кроки в літературі. Про відвідини са-
диби М. Коцюбинського він згадував: "Черні-

О. Соколовський
 

А. Казка 
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гів, мій неспокій. Хвилювання, – Ще б пак! – Мої товариші, 
однокласник реаліст М. Саєнко та гімназист С. Устименко, попереди-
ли, що підуть разом зі мною до М. М. Коцюбинського. Вони і раніше 
в нього були, але мене тоді, реаліста VI класу, брали з собою вперше. 
Я якось не міг собі дати ради, що його там говорити та як себе 
поводити. Але як же враз розвіялись ніяковість і напруження, коли в 
передпокій нам на зустріч вийшла висока, трохи ніби зігнута постать 
з блідим, якось особливо чистим лицем і з проникливим уважним 
зором майже чорних променистих очей. Кілька лагідних слів, сказа-
них приємним тихим тенором – і моє замішання зникло. Натомість 
охопило почуття внутрішньої гармонійності, врівноваженості, самопо-
ваги. Вилинула думка. Йому хочеться багато про що сказати. Йому 
можна у всьому довіритися. Потім низка вечорів у Михайла 
Михайловича. 

Невимушені розмови, спершу в їдальні за столом, а потім у його 
робочому кабінеті..." [76]. 

Починаючи з 1912 р. і до 1919 р. у чернігівських газетах час-
тенько друкувалися вірші Аркадія Казки. Після того як він не зміг 
закінчити Київський комерційний інститут, бо бракувало коштів, 
повернувся до Чернігова, де працював креслярем у земській управі, 
одружився з сестрою поета і свого друга Івана Цитовича Ганною. 

 
Десна – мов шабля. 
  Вал старезний.  
Мазепи дім. Гармати в ряд,  
Поринувши у сон 
  давнезний,  
Сумною вартою стоять.  
Заснув Чернігів.  Місяць 
  срібний,  
Піднявши високо свій щит,  
Вглядається: богам подібні,  
Ген двоє п’ють солодку мить... 

 
Це рядки з вірша А. Казки "Романтичне". Він любив працювати 

в таких жанрах, як тріолет, сонет, газель та інших, які потребували 
гарного знання літератури, традицій не тільки української, а й за-
хідноєвропейської словесності. 

По-різному склалася доля початківців, чиї поезії звучали на "су-
ботах" М. Коцюбинського, кому віддав великий художник слова тепло 
своєї творчої душі. М. Коцюбинський, слухаючи їх перші проби пера, 
думав про майбутнє української літератури. Можна з упевненістю 
стверджувати, що на поч. XX ст. формується специфічний молодіж-
ний напрям у літературному житті Чернігова. Але це вже часто 
трагічна сторінка в історії культури міста, яка потребує особливої 
уваги. Значна частина творчої молоді у 30-х рр. репресована. Така ж 
доля спіткала і Аркадія Казку, що привело до трагічної загибелі [76]. 
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Підсумовуючи розмову про особливості літературного життя 
Чернігова кін. XIX – поч. XX ст., можна з упевненістю сказати, що 
воно було всебічним і найвагомішу роль у ньому відігравали М. Коцю-
бинський та Б. Грінченко. Важко сказати, як би воно розвивалося, чи 
було б воно без них таким багатогранним і дієвим, як це видно нині. 

І література, і мистецтво мали в цей час не тільки просвіт-
ницький характер, а й мобілізуючий, соціально окреслений та визна-
чений. Говорити про існування в цей час літературної школи в Чер-
нігові, як, приміром, у XVII – на поч. XVIII ст., яку очолював 
Л. Баранович, не можна. Якщо і були тут деякі її ознаки: наявність 
активних діячів, письменників, навколо яких групувалися літератори, 
видавничої бази, то була відсутня єдина теоретично-літературна спіль-
ність. Борис Грінченко відстоював у літературі традиційні реалістичні 
методи створення художнього твору. М. Коцюбинський був не проти 
використання нових принципів, притаманних творам західноєвропей-
ських художників слова. Незважаючи на це, письменники Чернігова 
кін. XIX – поч. XX ст. відіграли велику роль у розвитку всієї 
української літератури, визначали її подальший хід. 

 
ТВОРЧІ ДОЛІ ІНШИХ ЛІТЕРАТОРІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ  

ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 
 

Літературне життя Чернігівщини не буде повним, якщо ми не 
згадаємо інших письменників, які були пов’язані своїм життям та 
творчістю з нашим краєм. 

Мало ми знаємо про Любов Олексан-
дрівну Яновську (псевдоніми Ф. Екуртьжа, 
Омелька Реп’ях) (30.VІІ.1861–1933), яка наро-
дилася в селі Миколаївка Борзнянського 
повіту в збіднілій дворянській сім’ї Олексан-
дра Сергійовича Щербачова. Саме на батька 
ліг тягар виховання дітей та пошуки засобів 
до існування, бо дружина покинула його і ви-
їхала до Петербурга. Не вдалося закріпитись у 
Кременчузі, де він обіймав посаду нотаря. 
Олександра Сергійовича звинуватили в пору-
шенні закону, звільнили з посади і продали 
все майно. На хліб довелося заробляти граба-
рством. 

Саме ці обставини рано привчили до 
праці Любов Олександрівну. 

Після закінчення Полтавського інституту благородних дівиць 
(1881) працювала домашньою вчителькою на Лубенщині, організувала 
недільні школи, ремесленні гуртки, жіночі товариства в Лубнах та 
Києві. В 1908 р. виступила з доповіддю на Першому всеросійському 
з’їзді жінок. 

Л. Яновська
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Рано почала писати оповідання. Перші твори з’явилися у 1896 р. 
В оповіданнях "Злодійка Оксана", "Смерть Макарихи", "Городянка" та 
ін., розповідала про злиденне сільське життя, про міських робітників. 
Пізніше писала повісті, романи, драми, комедії, в яких не тільки відо-
бразила долю сільської жінки, а й розвінчала українських поміщиків, 
сільських багатіїв, ліберальну інтелігенцію, яка лише на словах захи-
щала народ. Популярністю користувалася п’єса Л. Яновської "Лісова 
квітка" (1903), яку в 1906 р. поставила в Ніжині Марія Заньковецька. 

У своїх п’єсах "В передрозсвітньому тумані", "Жертви" та ін. 
Л. Яновська відобразила і народний революційний підйом, який 
розпочався після реакції. 

Позитивно оцінювали творчість Л. Яновської М. Коцюбинський, 
І. Франко, М. Кропивницький, М. Лисенко. 

У 1914–1915 рр. Л. Яновська припинила свою творчість, бо була 
прикута до ліжка [78]. 

З Ічнею пов’язана доля видатного україн-
ського письменника Степана Васильовича Васи-
льченка (Панасенка) (8.І.1878–11.VІІІ.1932). Тут 
він народився в родині безземельного селянина-
шевця, тут минули його перші уроки трудового 
життя. 

Степан Васильович з юних літ мріяв про 
вчительську професію. І він її здобув, закін-
чивши Коростишівську вчительську семінарію, 
а потім Глухівський учительський інститут. Це 
був час революційного підйому. І С. Васильчен-
ко не залишився осторонь. За революційну 
діяльність і участь у робітничих демонстраціях 
був заарештований і півтора року сидів у Бах-
мутській в’язниці. 

У 1908 р. він повернувся на батьківщину і 
почав займатися літературною працею. В Ічні 
були написані оповідання "З самого початку", 
"Над Россю", "Волошки", "На чужину", "Мужи-
цька арифметика", "На хуторі", "Осінній ескіз", 

п’єси "На перші гулі", "Недоросток" та інші, в яких центральними  
героями виступають люди праці, обдаровані, з високими моральними 
принципами. В деяких з них розкрита тяжка доля сільського вчителя, 
його чесність і розум, непокірність і потяг до протесту. 

У творах, написаних на Чернігівщині та пізніше, коли в 1910 р. 
С. Васильченко переїхав до Києва і чотири роки працював в газеті 
"Рада", розкрилися його специфічні творчі особливості: "ліричні ав-
торські відступи, настроєвість, глибокий драматизм, лаконізм викла-
ду, використання народнопісенної образності" (Б. Деркач). 

Після Жовтневої революції 1917 р. С. Васильченко займався 
культурно-освітньою роботою, працював вихователем і завідувачем 
дитячого будинку, вчителем. І в цей час писав художні твори, в яких 

С. Васильченко 
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значне місце серед персонажів належить дітям із їхнім цікавим світом 
та романтичними мріями ("Приблуда", "Авіаційний гурток", "Олив’я-
ний перстень", повість про Т. Шевченка "В бур’янах" тощо). 

Хоча творчість С. Васильченка і стоїть осторонь від основного 
літературного життя в Чернігові, але вона збагачує загальну картину 
цього регіону. 

Таке інтенсивне літературне життя, яке було в Чернігові в 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., не спостерігається в інших містах губернії, 
навіть у Ніжині, який славився своїми творчими традиціями. Проте 
все ж деяких студентів Історико-філологічного інституту кн. Безбо-
родька захоплювали не тільки наукові та громадські проблеми, але й 
творчі. Серед тих, хто пробував свої сили в літературі, слід назвати 
Володимира Данилова, пізніше видатного вченого-фольклориста, 
який в цей час писав вірші; читачам запам’ятався його цикл "На лоні 
природи"; Георгія Феддерса, сина відомого художника-академіка 
Ю. Я. Феддерса, який під час навчання в інституті і після його 
закінчення займався культурно-творчою ді-
яльністю в Ніжині, писав оповідання, п’єси, 
зокрема, в місті була поставлена його п’єса 
"Однажды ночью"; Івана Капустянського, 
пізніше відомого письменника і літературо-
знавця, репресованого в 30-х рр., який опублі-
кував низку цікавих поетичних творів у 
місцевій пресі. 

На поч. XX ст. у Ніжині постійно ви-
ходили газети "Нежинская летопись" (1906), 
"Нежинская речь" (1906), "Нежинский листок" 
(1907) "Нежинская копейка" (1913–1914), "Не-
жинец" (1914–1916) та ін., а також журнал 
"Нежинская пчела" (1914–1916). 

Найпомітнішою фігурою серед молодих 
літераторів цього часу був студент Ніжин-
ського історико-філологічного інституту 
кн. Безбородька Олексій Львович Плющ 
(13.V.1887–12.VІ.1907), родом з Оленівки Борз-
нянського повіту. Разом із батьками він жив у Варшаві, де закінчив 
гімназію, але на канікулах часто приїздив в Оленівку, добре вивчив 
українську мову. Він цікавився літературою, історією та етнографією 
України. Познайомився з І. Тобілевичем, П. Саксаганським, М. Садов-
ським, М. Заньковецькою.  

О. Плющ почав писати рано. У 1902 р. він виступив як перекла-
дач "Слова о полку Игореве" українською мовою. Перекладав також 
вірші Г. Гейне. 

Найпліднішими були 1905–1906 рр., коли він написав повісті 
"Великий в малім та малий в великім", драму "Смерть поэта", вірші. 
Олексію Плющу було 17–18 років, коли він пов’язав себе з політич-
ною організацією есерів і став поборником соціалізму. 

І. Капустянський 
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У 1906 р. О. Плющ закінчив Варшавську гімназію і вступив до 
Ніжинського історико-філологічного інституту. Це був складний для 
вишу час. Багато професорів, які тут працювали раніше, виїхали. Але 
Олексія Плюща цей виш приваблював більше з особистих причин. У 
Ніжинській гімназії вчилася його наречена. Після закінчення гімназії та 
весілля вони мали переїхати до Києва. Але не судилося. 

Олексій у цей час хворів. Це змусило 
його залишити інтернат при інституті і пе-
реселитися на приватну квартиру, що 
викликало  підозру поліції. "У першому пів-
річчі, – згадує батько О. Плюща Лев Андрі-
йович, – Олексій Львович акуратно ходив 
на лекції і навіть склав піврічний екзамен. 
У другому півріччі, внаслідок того, що два 
кращих професори, з якими він зійшовся і 
полюбив їх, залишили інститут, він пере-
став цікавитись лекціями і курсовий 
екзамен зовсім не складав". 25 травня 1907 
р. він написав заяву, щоб його залишили на 
повторний курс, але дирекція інституту не 
погодилася. В особовій справі О. Плюща є 
запис: "Уволен из І курса института. Во 
время учения в институте поведения был 
отличного". 

У цей час Олексій Плющ захопився 
громадською роботою у місті. "Він був ініціатором організації това-
риств серед учнівської молоді. Головним завданням Олексія Львовича 
було пробудження серед молоді національної свідомості, любові до 
рідного краю, рідної історії, літератури", – згадував батько 
Л. О. Плющ. 

Не маючи достатніх засобів для існування, Олексій Плющ займав-
ся репетиторством, читав платні лекції. Багато уваги приділяв роботі у 
ніжинській "Просвіті", де виконував обов’язки бібліотекаря та пись-
менника. У цей час він написав романи "Вперед" і "В натовпі", поезію 
у прозі "Революція", п’єси "Перед світанком", "Годі".  Близько 15 творів  
було не завершено. Серед них повісті "Два приятелі, або Чи Христос, чи 
революція?", роман "Метаморфози". Все це не було опубліковане. 

12 червня 1907 р. життя Олексія Плюща трагічно обірвалося. 
Поховали його в Оленівці. Після його смерті рукописи потрапили до 
Одеси. Деякі ранні твори були опубліковані у 1911 р. Більшість його 
романів та повістей залишилась у рукописах. До 1930 р. неопубліко-
вані твори О. Плюща знаходились в одеського літератора І. Л. Липи. 
Подальша доля архіву невідома. У 1991 р. вийшла книга О. Плюща 
"Сповідь", куди увійшли твори 1905–1906 рр. Хотілося б сподіватися, 
що колись знайдуться всі рукописи самобутнього письменника, в тому 
числі й твори, написані в Оленівці та Ніжині. 

О. Плющ 
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У літературному житті Ніжина пам’ятним був 1909 р. – рік 100-
ліття від дня народження видатного випускника Ніжинської вищої 
школи Миколи Гоголя. На будинку Гімназії, де минули його дитячі і 
юнацькі роки, була відкрита меморіальна дошка з написом: "Здесь 
учился Гоголь с мая 1821 по июнь 1828 г.", яка й нині прикрашає 
фасад приміщення старого корпусу університету. Наукові доповіді, 
виступи представників громадськості та місцевої влади, студентів 
надовго залишились у пам’яті ніжинців. 

Студенти активно реагували на події, які відбувалися в Ясній 
Поляні в 1910 р., коли Лев Толстой залишив свою садибу, дорогою  
хворів, а потім помер. Директор Історико-філологічного інституту 
проф. І. І. Іванов, відомий літературознавець та історик мистецтва, фі-
лософ, виявив своє негативне ставлення до цих подій. Як згадував 
студент А. Н. Образцов, студенти інституту родом із Тули знали Ясну 
Поляну. Один із них ще в 1909 р.  у своєму листі до письменника запи-
тав Лева Миколайовича, чи правильно він робить, обравши педагогіч-
ний шлях. У відповідь дочка і секретар Толстого прислала йому, на 
прохання батька, пакунок книжок Л. М. Толстого з педагогічних 
питань. 

"Уже перші повідомлення газет про те, що Толстой збіг з Ясної 
Поляни, вразило всіх нас. Де тепер Толстой? Що він буде робити далі? 
Вчинок великого письменника захоплював нас. Потім повідомлення 
про смерть... Лекції були  зірвані. На свої сині шинелі ми пов’язали 
креп. Спочатку був мітинг (громадська панахида), потім з піснями 
пішли в місто. Там були повсюду кінні і піші поліцейські вартові. 

І. І. Іванов відсиджувався у себе і на зрив лекцій ніяк не реагував. 
Ми довідались, що до Толстого він відносився презирливо, і були цим 
обурені. Після одного їдкого зауваження його про Толстого, навіть 
добродушний професор В. І. Петр не витримав: "Осел лягает льва", – 
сказав він після того, як пішов директор, і дехто з нас чув це..." 

Революційні події лютого, а потім і жовтня 1917 р. вплинули на 
суспільно-громадське життя в Ніжині. Студенти брали активну участь 
у вирішенні різного роду питань, в тому числі і відродження націо-
нально-визвольного руху на Ніжинщині, який очолив студент інститу-
ту Іван Ковалевський. В газеті "Известия Нежинского общественного 
комитета" на початку 1917 р. він виступив з декількома статтями уже 
як комісар Центральної ради. Він був делегатом Всеукраїнського 
національного з’їзду в м. Києві. Повернувшись до Ніжина в квітні 
1917 р., І. Ковалевський ставить питання про українізацію всіх шкіл. 
На ніжинському віче було організовано "Просвіту", яку очолив 
І. Ковалевський. 

16 квітня 1917 р. на Соборній площі в Ніжині було проведено 
панахиду за Т. Шевченком. "На східці каплиці зійшов священик. Звід-
усюди неслась хвала новому життю, борцям за волю, хвала Тарасу. Це 
вперше за кількасот років всюди залунало прилюдно рідне слово. 
Несподівано панахида перетворилась на маніфестацію національних 
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почуттів" [79]. Саме в цей час міський парк був перейменований з "Ми-
колаївського" на "Шевченківський". 

Питання українізації в Ніжині вирішувалося непросто. Про це 
свідчить хроніка засідання міської Думи від 14 липня 1917 р., яка 
зафіксувала виступи її прихильників і противників. Навчальна комісія 

наполягала провести опитування серед учнів, 
студентів та батьків щодо вивчення україн-
ської мови та викладання нею [80]. Це питан-
ня не було вирішено, бо в Думі було чимало 
противників. 21 червня 1917 р. у міській пресі 
було надруковане "Звернення Тимчасового 
уряду до всіх українців", у якому говорилось: 
"Брати українці!.. Не йдіть загибельним шля-
хом роздроблення вільної Росії, не відривай-
тесь від нашої Батьківщини, не розколюйте 
нашої армії... не завдавайте смертельного 
удару всій державі і самим собі" [81].  

Саме ці обставини і змусили І. Ковалев-
ського написати брошуру під назвою "Хто ми, 
що ми і чого хочемо", яка була надрукована в 
Ніжині у 1917 р. В ній автор обґрунтовував 
право України й українців на автономію, а 
потім і самостійну державу. 

У газеті "Известия Нежинского общественного комитета" був 
надрукований "Відкритий лист пану Ковалевському" Михайла Нови-
цького, в якому засуджувались ідеї незалежності України, обливався 
брудом і сам І. Ковалевський. Потім була відповідь, у якій автор 
брошури відкидав звинувачення М. Новицького про те, що він, як і 
представники української інтелігенції, продав рідний край і народ за 
шматок гнилої ковбаси і сала: "Не мене докоряйте, Новицький, бо то 
не наша інтелігенція, бо я ні за сало, ні за шмат ковбаси рідний народ 
не зраджу, не зміню своєї мови... – писав І. Ковалевський. – Тоді як 
Ви давно відцурались від усього рідного, окрім хліба, борщу, пампу-
шок, галушок... і всього того, що потрібно Вашому шлункові... 
Взагалі я бачу, що Ви досить часто виявляєте себе профаном..." [82].  

Через деякий час І. Ковалевський залишив Ніжин, а потім 
емігрував за кордон. 

Перечитавши сторінки цього розділу книги, читач з упевненістю 
може сказати, яким багатим було літературне життя на Чернігівщині 
у ХІХ – на поч. ХХ ст., скільки було яскравих художників слова, яку 
величезну роботу вони здійснили, щоб в тяжких умовах заборони 
вони не лише зберегли українське слово, а й збагатили, довели, що 
мовою Т. Шевченка, Л. Глібова, М. Коцюбинського можна писати не 
лише художні твори, а й досягати світового рівня художньої майстер-
ності. 

І. Ковалевський 
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Важливе місце в історії Чернігівщини займають періодичні 

видання, до яких відносимо газети, журнали, альманахи, збірники та 
інші видання, що виходили постійно чи лише в певний історичний 
час. Найдавнішим періодичним виданням нашого Поліського краю 
була газета "Черниговские губернские ведомости", яка вийшла у 
суботу 8 січня 1838 р. (за старим стилем) і продовжувала своє творче 
життя до 1918 р.  

Заснування цього офіційного видання було пов’язане з метою 
"облегчения канцелярий в производстве дел сокращением переписки и 
доставления как присутственным местам, так и частным лицам 
средств получить сведения, относящиеся к исполнению и соображе-
нию". Газета складалася з двох частин: перша – "часть официальная" 
і друга – "Прибавления к "Черниговским губернским ведомостям". 
Відповідав за випуск газети сам губернатор, зокрема у 1838–1839 рр. 
М. І. Жуков, 1839–1847 рр. – В. О. Шереметьєв, 1841–1855 рр. – 
П. І. Гессі, 1855–1857 рр. – Ф. М. Анненський, 1857–1861 рр. – 
К. П. Шабельський, 1861–1870 рр. – С. П. Голіцин. Губернатори при-
значали і головних редакторів. Ними були у різний час М. Білозер-
ський, О. Шишацький-Ілліч, Г. Паливода, О. Маркович та ін., цензо-
ром призначалися викладачі Чернігівської чоловічої гімназії, зокрема 
Ф. Петропавловський та ін.  
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Перші номери були бідні на інформацію. Так, у першому номері 
в розділі офіційної частини "Постановления губернского начальства" 
писали про ціни, встановлені в Чернігові на одяг для арештантів, а в 
розділі "Объявления и извещения" – про призначення на посади 
чиновників, про позбавлення дворянського звання, крадіжки, бродяж-
ництво тощо. У частині другій – "Прибавления…" були подані ціни на 
"разные потребности", відомості про фабрики, заводи, ферми, про 
відкриття ярмарки у м. Почеп. Газета спочатку виходила на 4 сторін-
ках. З кожним роком "Черниговские губернские ведомости" збагачу-
валися як на інформаційний, так і регіональний матеріал. У офіційній 
частині друкували укази, розпорядження царя та урядових установ, 
міністерств, а також губернатора, тобто центральної і місцевої влади, 
а в неофіційній – матеріали, які спочатку розміщувалися на одній 
сторінці, а потім її формат збільшився. Саме ця частина була най-
більш популярною, бо тут друкувалися літературні твори, фольклорні 
та етнографічні матеріали, статті з історії, географії, народної освіти, 
сільського господарства та з інших проблем життя губернії. О. Ханен-
ко, який захопився селянськими проблемами, пов’язаними з відміною 
кріпацтва і результатами її після 1861 р., на сторінках газети 
опублікував декілька статей, а також з історії межових закладів. 

У газеті публікувалися також матеріали, що торкалися статис-
тики та культурного життя. Так, наприклад, у газетах 1859 р. були 
опубліковані відомості про кількість ремісників у Чернігові, про від-
криття у місті телеграфної станції, а у 1894 р. – про кількість заводів 
і фабрик та робітників на них, про роботу електростанції у місті, 
1895 р. – про закладання першого каменя на площі Б. Хмельницького 
у Ніжині у будівництво приміщення ремісничого училища імені 
колезького радника, уродженця міста Андрія Кушакевича, який 
залишив значні кошти на його облаштування. У 1896 р. сповіщалося 
про встановлення електродвигуна у друкарні губернського правління, 
на якому того ж дня було видрукувано свіжий номер "Черниговских 
губернських ведомостей". 27 січня 1897 р. опубліковано відомості про 
Всеросійський перепис населення, згідно з яким встановлено,  що в 
губернії проживало 3 млн 322 тис. людей, з них у містах – 207 тис., 
решта у селах. Найбільшими містами в Чернігівській губернії були: 
Ніжин – 32 тис. чол., Чернігів – 27 тис., Конотоп – 18 тис., Борзна – 
12 тис., Новгород-Сіверський – 9 тис., Сосниця – 7 тис., Остер і Козе-
лець – по 5 тис., Городня – 4 тис. чоловік. У 1900 р. – про урочисте 
відкриття пам’ятника О. Пушкіну у зв’язку зі 100-літтям від дня 
народження поета. 

Яскравим періодом в житті газети ХІХ ст. були 50-ті рр., коли 
редактором неофіційної частини був Олександр Шишацький-Ілліч. 
Газета цього періоду відзначається як тематичною різноманітністю 
матеріалів, так і участю в газеті як авторів публікацій багатьох відо-
мих діячів України. У цей час у газеті були опубліковані різноманітні 
матеріали історичного та краєзнавчого спрямування. Так, у 1851 р. 
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перший ректор Київського університету Св. Володимира Михайло 
Максимович опублікував "Сказання про гетьмана Петра Сагайдачно-
го", а у 1852 р. з’явилась праця  Миколи Марковича, автора 5-томної 
"Історії України" – "Історичний та статистичний опис Чернігова". У 
1855 р. юний Григорій Милорадович, в майбутньому генерал-майор, 
предводитель дворянства Чернігівської губернії, перший голова Черні-
гівської архівної комісії, опублікував нарис "Містечко Любеч", а 
пізніше з’явились його історико-статистичний опис села Боровичі, 
матеріали до родоводу Милорадовича. Він сприяв публікації уривків 
із "Генерального слідства про маєтності Чернігівського полку", праці 
О. Ф. Шафонського "Чернігівського намісництва топографічний опис". 
У 1886 р. він публікує "Любецький синодик". Чимало публікацій 
здійснив Олександр Лазаревський. Він надрукував статті "Василь 
Золотаренко, полковник Ніжинський", "Ніжинські полковники", 
"Кролевецькі сотники", перші дві частини "Генерального следствия о 
местностях" Чернігівського полку (1832); підготував до видання мате-
ріали Гетьманської канцелярії ХVІІ–ХVІІІ ст., Малоросійської колегії, 
правлінь Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв тощо. У 
1872 та 1878 рр. відомий вчений-археолог Дмитро Самоквасов опублі-
кував великі статті про археологічні  розкопки курганів, які він вів на 
території Болдиної гори у Чернігові. 

У 50–60-х рр. ХІХ ст. в "Черниговских губернских ведомостях" 
було опубліковано чимало фольклорних, етнографічних та літератур-
них матеріалів, і цьому сприяв їх редактор Олександр Шишацький-
Ілліч, бо сам збирав їх і писав ліричні твори та поеми. Так, у 1854 р. 
у газеті він надрукував нарис "Местечко Олишевка (Козелецкого уезда 
Черниговской губернии) в историческом и этнографическом отно-
шении". Найбільшу цінність в нарисі становлять не лише архівні та 
офіційні матеріали про село, свідчення жителів про різного роду 
заняття селян і козаків, а народні перекази, історичні пісні, зокрема 
"Згвалтовали лиху чутку", про свавілля татар, "Не вспів та Нечай 
козак щуки-риби з’їсти" (про мужню боротьбу з польськими загарбни-
ками та смерть народного месника козака Данила Нечая) та інші 
фольклорні матеріали, які були записані  автором з уст односельчан. 

О. Шишацький-Ілліч надрукував у газеті і свої оригінальні тво-
ри: вірші та оповідання "Лубок" (1852), "Шкідливий цап" (1853), 
поеми  "Олеся", "Юлиця, або Галя простоволоса" та ін. На жаль, 
8 лютого 1859 р. 31-річний редактор пішов із життя. 

У 1853 р. на сторінках газети з’явилися 25 байок Леоніда 
Глібова, студента Юридичного ліцею кн. Безбородька в Ніжині, публі-
кації яких сприяв проф. М. Тулов. Поет продовжував тут друкувати і 
пізніше не лише байки, а й ліричні твори "Скажіть мені, добрі 
люди…", "Журба (Стоїть гора високая)", які стали народними піс-
нями, статті і рецензії на театральні вистави тощо. Літературні мате-
ріали друкували українською мовою. 
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Чимало фольклорного матеріалу опублікував у газеті Опанас 
Маркович, обіймаючи посаду коректора, Степан Ніс, лікар і народний 
цілитель, збирач народної творчості. У рубриці "Памятники украин-
ской народной словесности" подає обробки козацьких сюжетів "Про 
городянку та бублики" (1860, № 28), "Семилітка" (1860, № 35) пись-
менник Митрофан Александрович із села Калита Остерського повіту. 
Тут він друкує і свою значну працю – дорожні нотатки "Из Канева в 
Чигирин и обратно" (1860, № 30–34). 

У 1859 р. після смерті О. Шишацького-Ілліча редактором газети 
було призначено Г. Паливоду, який продовжив традиції попередників 
і друкував матеріали фольклору, етнографії, українські художні 
твори. Тут були опубліковані байки та інші твори Л. Глібова, 
фольклорні матеріали Петра Єфименка "Украинские пословицы и по-
говорки", легенду "Про вовків і вовчого Бога Полісуна" (1859, № 38). 
О. Тищинський надрукував у зв’язку з цим статтю "Об украинских 
пословицах и поговорках" (1859, № 29), оповідання "Рассказы про 
Полисуна" (1859, № 38), 34 прислів’я і приказки. 

У газеті з’явилися й інші публікації відомого громадського та 
культурного діяча України і Чернігова Олександра Тищинського, 
який підтримував зв’язки з О. Шишацьким-Іллічем, знаходячись за 
межами міста.  

У 50-х рр. ХІХ ст. покращується поліграфічне видання газети. Її 
передплата на рік у 1855 р. становила: на сірому папері – 3 крб 
25 коп, на білому папері – 4 крб сріблом. У 1896 р., коли газета 
виходила щодня, річна передплата коштувала 6 крб 20 коп, її свіжі 
номери можна було придбати і вроздріб безпосередньо у друкарні та в 
чернігівських книгарнях Якубовича і Данюшевського. 

У 80–90-х рр. ХІХ ст. збільшується у газеті інформація про 
культурне життя у місті та губернії. Так, в кінці січня 1897 р. сповіща-
лося про встановлення у Чернігові у міському театрі апарата Люм’єра 
"Сінематограф", за допомогою якого демонструвалися перші кіно-
стрічки. 

Газета сповіщала про гастролі трупи М. Кропивницького, які 
відбувалися з 16 жовтня до 4 грудня 1894 р., та трупи М. Садов-
ського, у 19 виставах якого з 16 листопада 1896 р. до 3 січня 1897 р. 
виступала Марія Заньковецька. Про ці гастролі писав відомий 
театральний критик М. П. Ямпольський у циклі статей "Театр". 

З відгуками на театральні вистави та концерти також виступав 
активний культурний діяч Чернігова, художник Іван Рашевський. Він 
писав і про свою участь у художніх виставах у Києві та С.-Петербурзі, 
про те, що у 1897 р. він намалював на замовлення чернігівських віз-
ників ікону святителя Феодосія, яку вони вручили кафедральному 
собору. 

У 1895 р. до жителів губернії звернувся композитор Микола 
Лисенко надсилати йому записи народних пісень. Він також цим 
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займався і від відомої місцевої співачки Меланії Загорської-Ходот  
записав 27 пісень. 

У 1906 р. було призупинено видання "Прибавления к "Черни-
говским губернским ведомостям", а тому на четвертій сторінці першої 
частини друкували і деякі неофіційні матеріали.  

Паралельно з "Черниговскими губернскими ведомостями" з 1861 
до 1863 р. виходила газета "Черниговский листок", редактором і 
видавцем якої був Л. Глібов. Програму своєї газети поет опублікував у 
"Черниговских губернских ведомостях" та петербурзькому журналі 
"Основа", редакторами якого були В. Білозерський та П. Куліш. 
Газета "Черниговский листок" була двомовною, в ній матеріали дру-
кувались українською та російською мовами. 

 

 
 
Як свідчить її офіційна програма, у газеті матеріали повинні 

були друкувати за відділами: у першому – літературному – передба-
чалася публікація невеличких оповідань, віршів, подорожніх записів,  
нарисів із народного побуту, анекдотів, сценок, гуморесок, дописів 
тощо; у другому – матеріали, пов’язані з новинками, повідомленнями, 
чутками. Але це не був офіційний матеріал, як в інших періодичних 
виданнях. Редактор газети Л. Глібов планував тут подавати фейле-
тони, дописи з міських новин, повідомлення про театральні вистави. 

У третьому розділі передбачалася публікація невеличких статей, 
пов’язаних з висвітленням питань, що торкалися сільського госпо-
дарства, домогосподарства, промисловості, торгівлі, популярної медици-
ни, народної освіти тощо. В газеті планувалося розміщати короткі до-
писи про книги, які б становили місцевий інтерес, та різні оголошення. 

Публікуючи цю програму, Л. Глібов чітко визначив мету свого 
видання, яка полягала не лише в тому, щоб жителі Чернігова мали 
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ще один друкований періодичний орган, а щоб інформувати їх про 
громадське та культурне життя, побут, традиції, залучати до читання 
літературних творів та наукових праць, ознайомлювати з фольклор-
ними матеріалами, з театральними постановками та різнохарактер-
ними подіями, що відбувалися в місті. 

Л. Глібов сам був редактором, коректором, фінансистом і розпо-
всюджувачем газети. За час її існування вийшов 61 номер: у 1861 р. – 
11, 1862 р. – 36 та 1863 р. – 14. Перший номер був опублікований 
12 липня 1861 р., а останній – 6 серпня 1863 р. Розповсюджувалося 
видання не лише у Чернігові, а мало чимало передплатників по всій 
Чернігівщині, на Кавказі, в Казані, Симбірську, Херсоні, Петербурзі, 
Польщі, Криму та інших містах. 

 

 
Кореспондентами газети виступили 38 різних громадських та 

культурних діячів, які закінчували Київський, Харківський, Москов-
ський, Петербурзький університети або ж духовні навчальні заклади, 
брали участь у громадському чи студентському русі, були членами 
таємних організацій та товариств (Кирило-Мефодіївського братства, 
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товариства "Земля і воля" тощо). Це були люди, які проявляли заці-
кавленість до україномовних матеріалів: П. Куліш, О. Кониський 
(Переходовець), Номис (М. Симонов), О. Лазаревський, П. Єфименко, 
Ф. (Х.) Кир’яков, Г. Кузьменко, М. Білокопитий (Вербицький), 
І. Лашнюков, О. Маркович, О. Тищинський, М. Александрович, І. Ан-
друщенко, П. Зелений, В. Білозерський, С. Ніс, П. Чубинський, 
Г. Милорадович, М. Костомаров, А. Ландау, К. Шейковський та ін. 

Після закриття в жовтні 1862 р. у Петербурзі часопису "Основа" 
П. Куліша "Черниговский листок" був єдиним виданням, де можна 
було ще друкувати українською мовою. В газеті з’явилися історичні, 
фольклорні, публіцистичні та літературні матеріали. Кореспонденції 
дописувачів зачіпали різні питання життя повітових міст Чернігів-
щини та інших регіонів. 

На жаль, у зв’язку зі справою народовольця І. Андрущенка і 
обвинуваченням місцевої влади, зокрема губернатора С. Голіцина, 
Л. Глібова у причетності до цієї справи газету "Черниговский листок" 
закрили, а байкаря вислали у Ніжин під нагляд поліції. І хоча газета 
проіснувала недовго, але посіла значне місце в періодиці 60-х рр. 
ХІХ ст., коли україномовних видань майже не було. Це була двомовна 
російсько-українська газета, публікація в ній різних матеріалів укра-
їнською мовою підвищувало її національне значення. 

У 1870 р. чернігівського губернатора С. П. Голіцина змінив 
О. О. Панчулідзев. Це дало змогу представникам чернігівської "Грома-
ди" О. Тищинському та М. Константиновичу у жовтні 1872 р. клопо-
татися про поновлення у Чернігові глібівського видання "Черни-
говский листок". Програма газети передбачала такі рубрики: 1. Розпо-
рядження уряду і губернського начальства; 2. Передові статті; 
3. Губернський відділ; 5. Внутрішні відносини; 6. Закордонні відомос-
ті; 7. Довідковий відділ; 8. Оголошення; 9. Фейлетон. Кожний відділ 
конкретизувався відповідним матеріалом, який мав тут публікува-
тися. Передбачали розміщувати дописи про громадське життя в 
містах і повітах, невеликі оповідання, сцени у мирових суддів, госпо-
дарські і громадські відомості, статті з місцевої історії, археології, 
статистики, етнографії, бібліографічні, критичні і літературні дописи. 

Як бачимо, на відміну від глібівської, ця газета мала політичний 
характер. Засновники планували, а до них слід додати і самого 
Л. Глібова, висвітлювати ті процеси в регіоні, які відбувалися після 
реформи 1861 р. В газеті мали намір показувати хід селянських і 
межових справ у губернії, народну освіту і санітарний стан губернії, 
давати повідомлення про пригоди як у містах, так і повітах, 
друкувати кореспонденції з різних регіонів. 

Ці наміри представників прогресивної інтелігенції не увінчалися 
успіхами. Із ІІІ жандармського відділення прийшло розпорядження 
про те, що "надвірний радник Микола Константинович і колезький 
секретар Олександр Тищинський є такими особами, яким не можна 
дозволити видання і редагування будь-яких журналів і газет". Крім 
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цього, 7 листопада 1872 р. губернатор отримав від міністра внутріш-
ніх справ таємний лист з рекомендацією небажаності перебування 
О. Тищинського на посаді редактора "Особых прибавлений к "Чер-
ниговским губернским ведомостям". 

Не вдалося добитися і видання "Провінційної газети" Олексан-
дру Холмському та "Собеседника" Івану Лагоді. Обидва видання мав 
редагувати Л. Глібов. 

Незважаючи на таку невдачу з виданням нових газет, губернатор 
О. Панчулідзев усе ж домігся того, що 3 липня 1875 р. знову почало 
виходити "Особое прибавление к "Черниговским губернским ведо-
мостям". Але 19 грудня 1875 р. губернатор О. Панчулідзев залишив 
свою губернську посаду в Чернігові. На його місце 2 січня 1876 р. 
прибув М. П. Дараган. Новий губернатор призначив редактором "Осо-
бых прибавлений…" викладача історії Чернігівської семінарії і її 
бібліотекаря Михайла Лілеєва. Саме він заходився добиватися нового 
видання в місті "Черниговской газеты". 15 січня 1877 р. було направ-
лено його прохання та необхідні документи до Головного управління у 
справах друку. Після всіх перевірок і узгоджень 14 травня 1877 р. 
М. І. Лілеєв отримав дозвіл на видання газети. 

У новій газеті редактор планував друкувати офіційний матеріал 
та статті, що торкалися столичного і місцевого життя, а також 
театральні дописи, невеличкі оповідання та нариси із місцевого 
побутового характеру, опису народних звичаїв тощо. 

У зв’язку з тим, що М. Лілеєву у серпні  1878 р. запропо-
нували працювати у Ніжинському історико-філологічному інсти-
туті, він мало звертав уваги на газету і нею, в основному, керував 
Л. Глібов, публікуючи тут чимало літературного матеріалу, в тому 
числі і свій. 

М. Лілеєв настільки захопився переходом до інституту, що не 
оформив права на подальше видання "Черниговской газеты", і вона 
припинила своє існування з 1 січня 1879 р. 

У 1861–1911 рр. у губернському місті виходили "Черниговские 
епархиальные ведомости (известия)" два рази на місяць, а у 1879–81 
та 1887–90-х рр. – щотижня. Неофіційна частина журналу видавалася 
під назвою "Прибавление к "Черниговским епархиальным известиям" 
(виходили з 1861 р. – 2 рази на місяць, у 1878–1882 рр. – 4 рази на 
місяць). Засновником цього видання був архієпископ Чернігівський і 
Новгород-Сіверський Філарет (Гумилевський), відомий не лише як 
церковний, а й громадсько-культурний діяч. Його багатотомна праця 
"Историко-статистическое описание Черниговской епархии" не втра-
тила свого значення і нині, бо в ній описані храми та монастирі 
Чернігівщини, їх історія виникнення та функціонування. 

У журналі висвітлювалися церковне життя парафій Чернігівщи-
ни, історія життя святих і великомучеників, загальноцерковні пи-
тання, святкування 900-ліття існування Чернігівської єпархії, робота 
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надзвичайного з’їзду духовенства, життя і діяння архієпископів 
Лазаря Барановича, Георгія Кониського, Іоанна Максимовича, Михай-
ла Десницького, Феодосія Углицького, Філарета Гумилевського, доля 
Чернігівської єпархії в минулому церковно-історичному житті, а 
також літературна творчість представників церкви, про князів Черні-
гівщини, віднесених до лику святих, чудотворних ікон. Писали також 
про старообрядівців і місіонерські заходи з повернення у православ’я 
стародубських і чернігівських розкольників часу царювання Катери-
ни ІІ, статті з історії, археології, етнографії, культури Чернігівщини. 

 

 
 
Авторами статей були священики та викладачі духовних 

закладів Г. Барадулін, Л. Бєлоусович, П. Добровольський, М. Добро-
гаєв, М. Лілеєв, А. Лиховицький, І. Платонов, П. Синявський, 
Д. Скворцов, М. Славін, Т. Стефановський, А. Страдомський та ін.  

У 1912 р. почав виходити журнал 
"Вера и жизнь", який замінив "Черни-
говские епархиальные известия", і про-
існував до 1916 р. Крім статей про 
християнську віру, про парафіяльне 
життя, тут друкувалися трактати і до-
писи, критичні матеріали, пов’язані з 
історією західноєвропейської громад-
сько-політичної думки епохи Середньо-
віччя і Нового часу. У публіцистичних 
статтях розкривалися антиклерикальні 
настрої у Франції, Німеччині, політич-
ні теорії, пов’язані з соціалізмом, про 
роль праці в житті людини. 

У 1914–1918 рр. виходив "Черни-
говский церковно-общественный вест-
ник". 

Щоденно протягом 1906–1917 рр. 
у Чернігові замість неофіційної частини 
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"Черниговских губернских ведомостей" виходила газета "Чернигов-
ское слово", яка у 1906–1915 рр. мала додаток "Телеграммы "Черни-
говского слова". 

У "Черниговском слове" друкувалися різні оперативні матеріали 
про місцеві події, а також публікації загальнодержавного і міжнарод-
ного інформаційного значення. Газета приділяла увагу культурному 
життю міста. Так, у 1906 р. вона була заповнена статтями історико-
краєзнавчого характеру у зв’язку з проведенням у серпні 1906 р. в 
Чернігові XIV Археологічного з’їзду. 

У 1904–1914 рр. друкував у газеті театральні статті, критичні 
замітки відомий пізніше драматург Іван Кочерга, підписуючи їх крип-
тонімом "И. А. К". 24 жовтня 1909 р. була опублікована його стаття 
"М. Заньковецька" з підзаголовком "Гастроли артистки в труппе 
Рудикова". 

На поч. ХХ ст. у Чернігові виходило чимало різних періодичних 
видань, зокрема "Черниговский вестник" (1913), "Черниговская зем-
ская неделя" (1913–1917), "Черниговская земская газета" (1917–1919) 
та ін. 

У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., крім газет, з’явилися різні 
періодичні журнали. У 1907–1909 рр. двічі на тиждень виходить пол-
ітичний, літературний, гумористичний і сатиричний журнал "Волна". 
Три його номери у 1907 р. вийшли під назвою "Черниговский летучий 
юмористический и сатирический листок". 

Крім газет і журналів, виходили також 
різного роду збірники. Так, з 1869 до 1915 р. 
функціонував щомісячник "Земский сборник 
Черниговской губернии". Згідно з вимогами 
Міністерства внутрішніх справ у ньому по-
винні були друкувати земський офіційний 
службовий матеріал, хоча земці намагалися 
зробити збірник органом земської суспільної 
думки. "Земский  сборник…" почав виходити 
саме як офіційне видання, яке редагував і 
друкував у земській друкарні Л. Глібов. 

Всі матеріали підлягали подвійній цен-
зурі – з боку цензорів і губернатора. Так, 
останній заборонив друкувати уривки з Ру-
м’янцевського опису Лівобережної України 
1765–1769 рр. про систему землеволодіння в 
Чернігівській губернії, які подав до збірника співробітник статистич-
ного відділу при Чернігівській губернській управі Є. Филимонов. Така 
ж доля була і у статті О. Шликевича "Лучше ли жилось в Малороссии 
за сто лет назад?" Спостерігалися труднощі як у виданні, так і у 
розповсюдженні збірника. 

Лише з 1877 р. у збірнику з’явилися матеріали історико-крає-
знавчого характеру. Цьому сприяли працівники статистичного 
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відділу, зокрема П. Червінський, В. Варзар, О. Шликевич, О. Русов та 
ін., які почали досліджувати проблеми, пов’язані з землеробством та 
розвитком промисловості у порівнянні з історичними документами. 
З’явилися статті "Общий обзор местопроживания казаков в Чернигов-
ской губернии" та "Народное образование в Черниговской губернии". 
Але у 1877 р. статистичний відділ закрили. Поновили його у 1881 р. 

У 1885 р. була прийнята нова програма "Земского сборника…", 
яка передбачала друкування у ньому "монографій, матеріалів і відо-
мостей з археології, історії, етнографії". Значну роль у пожвавленні 
роботи збірника відіграли Борис Грінченко та його дружина Марія 
Загірня. Б. Грінченко надрукував тут у 1895–1898 рр. "Этнографи-
ческие материалы, собранные в Черниговском и соседних с ней губер-
ниях", а пізніше "Из уст народа. Этнографические материалы" (1901), 
"Литература украинского фольклора 1771–1900", а також праці 
О. Малинки, О. Білозерського, А. Червінського, М. Могилевського.  

У збірнику були надруковані за 
редакцією відомого історика М. Василен-
ка "Генеральное след-ствие о местностях" 
Ніжинського і Чернігівського полків, а 
також "Экстракт из указов и постановле-
ний… собранных в Правительствующем 
Сенате по малороссийской экспедиции 
1786 года". Друкувалися у збірнику та-
кож архівні та історико-краєзнавчі мате-
ріали, а також статті про українських 
письменників, які були пов’язані з Черні-
гівщиною. 

Таким чином, "Земский сборник 
Черниговской губернии" перетворився із 
офіційно-службового на науково-краєзна-
вче видання, яке сприяло дослідженню 
історії, культури та етнографії Полі-
ського краю. На жаль, на початку ХХ ст. 
збірник втратив своє значення, бо 1912 р. 
земські збори Чернігівської губернії вирі-
шили видавати щотижневик "Черниговская земская неделя". У 
1914 р. збірник припинив своє існування, залишивши пам’ять про 
своє існування, до якого звертаються і нині дослідники краю. 

З 1898–1919 рр. виходили "Труды Черниговской губернской 
архивной комиссии" (12 випусків), які складалися з двох відділів: 
офіційного, де подавалися свідчення про роботу комісії (протоколи 
засідань, річні звіти, програми фольклорних, етнографічних матері-
алів тощо), та неофіційного, призначеного для публікацій статей з 
історії та етнографії Чернігівщини та сусідніх з нею територій ХVІ–
ХІХ ст., бібліографічних покажчиків (у 9–12 випусках вони стано-
вили 3/4 обсягу). 
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Члени архівної комісії на своїх засіданнях обговорювали різні 
поточні питання, наукові доповіді, повідомлення, реферати, які потім 
друкували в "Трудах…" У зв’язку з тим що штат архівної комісії 
складався усього з 3-х чоловік: керуючий справами, охоронець музею 
і архіву та сторож, до роботи залучали науковців, шанувальників 
історії та культури, які складали громадську комісію, до якої входило 
60–200 чоловік під керівництвом губернатора. Заступника обирали із 
членів громадської комісії. Членами архівної комісії були М. Коцю-
бинський, А. Верзилов, І. Шраг, О. Русов, П. Добровольський, 
О. Лазаревський та ін. Засідання були прилюдними, на них заслухо-
вувалися доповіді про життя і творчість Г. Сковороди, І. Котлярев-
ського, Т. Шевченка, П. Куліша, Г. Успенського. 

 

 
 
З початку 900-х рр. члени архівної комісії почали більше 

цікавитися місцевою історією та культурою. На засіданнях розгля-
дали реферати і повідомлення: "До історії літературних і громадських 
течій Малоросії", "Про місцеву старовину", "Про участь у відкритті 
пам’ятника І. Котляревському в Полтаві" та ін. 

Протягом 1896–1901 рр. відбулося 12 засідань архівної комісії і 
видано три випуски "Трудов". З 1903 до 1918 р. вийшло 9 випусків, 
де з’явилося чимало наукових праць. 
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У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. практикували випускати "Кален-
дари Черниговской губернии". Вони виходили у 1886–1910 рр. Це 
були кваліфіковано підготовлені довідкові видання, у чотирьох розді-
лах яких друкувалися матеріали зі статистики, історії, народної твор-
чості, етнографії, підготовлені працівниками статистичного комітету. 

У 1891 та 1892 рр. виходили "Календари Черниговской епар-
хии", які за структурою та матеріалами нагадували попередні. 
Щоправда, один із чотирьох розділів повністю присвячувався історії 
церкви. Історико-краєзнавче спрямування мав і "Черниговский исто-
рико-археологический календарь", який виходив у 1906 р.  

Відомий вчений, доктор медичних наук Євген Володимирович 
Святловський, який все своє життя присвятив санітарній справі, за-
снував у Чернігові видання "Земский врач" (1888–1891 рр.). Це було 
досить кваліфіковане видання, що передбачалося на допомогу медич-
ним працівникам. В ньому піднімалися і суспільно-громадські питан-
ня, пов’язані з медициною. Матеріали не обмежувалися регіоном, а 
зачіпали медичні проблеми всієї Російської імперії. 

З 1908 по 1915 рр. у Чернігові двічі на місяць виходив журнал 
"Селянин", у якому подавалася різноманітна інформація для сільсько-
го населення. Це було дешеве на той час видання, що коштувало 
півтора карбованця на рік. 

Названі вище періодичні видання, що виходили у ХІХ – на поч. 
ХХ ст., у переважній більшості мали офіційний характер і друку-
валися російською мовою. І все ж можна стверджувати, що вони 
сприяли розвиткові культури у Чернігові, бо давали можливість пу-
блікувати деякі матеріали українською мовою, пробуджували інтерес 
читачів до своєї історії, культури, змушували задуматися над тим, хто 
вони є насправді, яка їх історична доля. 

У зв’язку з відкриттям у 1875 р. Історико-філологічного інсти-
туту кн. Безбородька у Ніжині на місці Юридичного ліцею кн. Безбо-
родька у 1876 р. було започатковане з ініціативи директора інституту 
проф. В. В. Качановського видання "Известия Историко-филологи-
ческого института кн. Безбородко в Нежине", яке здійснювалося 
протягом 45 років. Кожний випуск затверджувався Конференцією 
інституту. "Известия…" складалися з офіційного відділу, у якому 
друкувалися звіти інституту за поточний рік, протоколи конференції 
та її рішення, а також матеріали про функціонування гімназії, що 
існувала при Історико-філологічному інституті, та неофіційного від-
ділу, у якому друкувалися праці вчених інституту, а також у 
окремому розділі – кращі наукові твори студентів. Останній випуск 
"Известий…" вийшов у 1918 р. 

Крім "Известий…", проф. В. В. Качановський видавав періодич-
ний науковий збірник "Вестник славянства" (1888–1890 рр.). У цих 
виданнях були опубліковані основні праці зі слов’янознавства, які 
торкалися питань історії, релігії, літератури, мовознавства. Крім 
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цього, тут друкувалися рецензії, бібліографічні відомості про Україну 
та її культуру. 

З 1894 р. при інституті з ініціативи професорів М. М. Бережкова 
та А. В. Добіаша було засноване Історико-філологічне товариство, яке 
мало своє наукове періодичне видання – "Сборник Историко-
филологического общества при институте кн. Безбородко в Нежине". 
За час існування товариства було видано 10 випусків, останній у 
1916 р. Як і "Известия…", збірник складався також з першого відділу 
офіційного, в якому друкувалися протоколи товариства, і другого – 
неофіційного, в якому розміщувалися статті вчених та різного роду 
наукові матеріали. Їх авторами були професори М. М. Бережков, 
В. К. Піскорський, М. І. Ліпеєв, І. Г. Турцевич, П. О. Заболотський, 
М. Н. Сперанський та ін. 

Наукові дослідження вчених інституту та товариства сприяли 
утвердженню в Ніжині відомих наукових філологічної та історичної 
шкіл, до яких причетні академіки М. О. Лавровський, П. В. Нікітін, 
М. Н. Сперанський, члени-кореспонденти Академії наук Р. Ф. Брандт, 
А. С. Будилович, Г. А. Ільїнський, В. І. Резанов, член-кор. Барселон-
ської Королівської Академії наук і мистецтв В. К. Піскорський, про-
фесори М. Я. Арістов, М. М. Бережков, В. Г. Ляскоронський, І. Г. Тур-
цевич та ін. 

На поч. ХХ ст. газети видавали також у повітових містах. Так, у 
Ніжині постійно виходили газети "Нежинская летопись" (1906), "Не-
жинская речь" (1906), "Нежинский листок" (1907), "Нежинская 
копейка" (1913–1914), "Нежинец" (1914–1916) та ін., а також журнал 
"Нежинская пчела" (1914–1916). 
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ТЕАТР ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 
 
 
 

 
В останній третині ХVІІІ ст. в садибах вельмож та поміщиків 

зароджується кріпацький театр. У 1763 р. Катериною ІІ було закріп-
лене кріпацьке право в Україні. Тож після цього всі землі з населен-
ням, які раніше були приписані за козацькою старшиною, переходять 
у їх власність. 

Найвідомішим кріпацьким театром кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. 
був театр Дмитра Ширая у селі Спиридонова Буда на Новозибківщині, 
у якому було задіяно близько 200 талановитих кріпаків. У театрі була 
оперна, балетна та драматична трупи, хор і оркестр. Господар театру 
витрачав значні кошти на утримання театру та колективу, пошиття 
костюмів та оформлення вистав. Тут було поставлено на професійному 
рівні комічну оперу "Школа ревнивих" К. Маццали (муз. А. Сальєрі), 
балет "Венера і Адоніс" (муз.  Лефара) та ін. 

Дмитро Ширай не шкодував коштів для постановки вистав, які 
відзначалися помпезністю, живописністю декорацій, багатством костю-
мів. Для творчої роботи запрошувалися режисери, художники, балет-
мейстери тощо. Серед акторів відзначалися талановитим виконанням 
Полянська, танцівники Маренкова, Дроздова, Косаковська, Кодинцов 
та ін. Це був єдиний театр, який гастролював у інших містах. 

Кріпацькі театри існували в дворянських садибах Чернігівщини 
і в першій половині ХІХ ст., зокрема в садибі Г. С. Тарновського в 
Качанівці, П. Галагана в Сокиринцях, П. Рум’янцева-Задунайського у 
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Вишеньках, О. Розумовського у Батурині тощо. Вивчаючи їх 
репертуар і порівнюючи з трупою Д. Ширая, можна стверджувати, що 
останній був масовим, з більшою різноманітністю видів сценічного 
мистецтва. Хоча у кріпацьких театрах було чимало і спільного як у 
виборі репертуару (опери, балету, постановки на міфологічні теми, 
водевілі, побутові комедії тощо), так і в тяжкому побутовому житті 
акторів, про що Т. Шевченко писав у своїх повістях "Художник", 
"Музикант", познайомившись з музикантами в Качанівці. Проте 
кожен із кріпацьких театрів мав і своє специфічне обличчя. 

 
ТЕАТР У ГІМНАЗІЇ ВИЩИХ НАУК  

КН. БЕЗБОРОДЬКА У НІЖИНІ 
 
У ХІХ ст. театральне життя на Чернігівщині набуває різнобіч-

ного  характеру. Розвивається аматорське мистецтво. Серед подібних 
колективів у 20-х рр. ХІХ ст. набуває розголосу та інтересу студент-
ський аматорський театр у Гімназії вищих наук кн. Безбородька у 
Ніжині під керівництвом гімназистів, майбутніх відомих письмен-
ників М. Гоголя та Н. Кукольника. Від шкільного студентського 
театру він відрізняється тим, що його репертуар відповідав світському 
навчальному закладові і п’єси на релігійну тематику не ставили. 

З першою виставою п’єси В. Озерова "Эдип в Афинах" гімна-
зисти виступили перед ніжинцями в кін. 1823 – на поч. 1824 р. У 
музеї історії Ніжинського університету зберігається книга "Сочинения 
В. А. Озерова", за якою М. Гоголь та інші гімназисти готували ролі в 
трагедіях "Эдип в Афинах", а потім "Фингал". 

Листи М. Гоголя до рідних, а також до товариша по Гімназії 
Г. І. Висоцького свідчать про велику роботу гімназистів у зв’язку з 
постановкою спектаклів. Їх успіх сприяв пошукам нових п’єс для 
репертуару. 

У листі до батьків від 22 січня 1824 р. М. Гоголь просить вислати 
комедію "Бедность и благородство души" і "Ненависть к людям и рас-
каяние" німецького драматурга Августа Фрідріха Коцебу (1761–1819), 
п’єси якого були перекладені російською мовою і користувалися широ-
кою популярністю серед глядачів. М. Гоголь також просив рідних 
вислати йому п’єсу М. І. Загоскіна "Богатонов, или Провинциал в 
столице" (1817) "и еще ежели каких можно прислать других, за что я 
вам очень буду благодарен и возвращу в целости" [1, т. Х, с. 45]. 

Звичайно, потяг Гоголя до театру не був випадковим. Як відомо, 
батько М. Гоголя, Василь Панасович, і мати, Марія Іванівна, брали 
активну участь у домашньому театрі вельможі Д. Трощинського у 
Кибинцях. На цих виставах неодноразово бував і М. Гоголь, а в дея-
ких сам брав участь. У листі до батька (кін. 1824 р.) він звертався з 
проханням: "Сделайте милость, объявите мне, поеду ли я домой на 
Рождество; то, по вашему обещанию, прошу мне прислать роль. 
Будьте уверены, что я ее хорошо сыграю, чем я вам буду много 
благодарен" [2, Т. Х, с. 48]. 
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М. Гоголь-гімназист перед виходом на сцену. Худ. Є. Рябов 
  
 
Василь Панасович Гоголь сам писав п’єси ("Простак, або 

Хитрощі жінки, перехитреної солдатом", "Собака-вівця" та ін.), які з 
успіхом ставилися на сценах поміщицьких домашніх театрів. Одну з 
них, за переказами, М. Гоголь поставив на сцені у Ніжинській гімна-
зії. Про це свідчить дослідник театру на Чернігівщині Кость Копер-
жинський. Він вважає, що гімназисти, крім російських та зарубіж-
них, ставили й українські п’єси В. Гоголя та І. Котляревського 
("Собака-вівця", "Простак", "Наталка Полтавка", "Москаль-чарів-
ник"). Щоправда, свій висновок щодо "Наталки Полтавки" дослідник 
робить на основі спогадів гімназиста Пащенка, який описує декорацію 
вистави: "В другій дії виставлено на кону (сцену) просту українську 
хату та кілька оголених дерев; оддалеки річка і потолочений очерет. 
Біля хати стоять лавки. На кону нікого немає". Коли б до цього 
малюнка додати кілька хат та відкинути очерет, то перед нами була б 
декорація "Наталки Полтавки". Отож є підстави гадати, що, вистав-
ляючи "Наталку Полтавку", ліцейські режисери не дотримувалися 
вимог ремарки. Наявність у їх розпорядженні декорації, описаної 
Пащенком, на нашу думку, є досить вагомим доказом того, що "На-
талка Полтавка" на ліцейськім коні дійово йшла" [3]. Проте це лише 
здогад дослідника. Сценки на українські сюжети дійсно ставилися. Їх 
створювали М. Гоголь та М. Прокопович. Вони були й авторами 
тексту для них. У тих самих спогадах Т. Пащенка читаємо: "Одного 
разу написали вони п’єсу із малоросійського побуту, в якій провідну 
роль старезного діда малороса взявся зіграти Гоголь. Розучили ролі і 
зробили декілька репетицій. Настав вечір вистави, на яку з’їхались 
багато різних ліцеїстів та сторонніх. П’єса складалася із двох дій; 
перша дія пройшла вдало, але Гоголь на ній не з’являвся, а повинен 
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був з’явитися в другій. Публіка тоді ще не знала Гоголя, але ми то 
його добре знали і з нетерпінням чекали його виходу на сцену. В 
другій дії представлена на сцені проста малоросійська хата і декілька 
оголених дерев, вдалині річка і пожовклий очерет. Біля хати стоїть 
лавка; на сцені нікого немає. Ось з’являється старезний дід у просто-
му кожусі, у баранячій шапці і змащених чоботах. Спираючись на 
палку, він ледь-дедь пересувається, доходить, крихтячи, до лавки і 
сідає. Сидить, трясеться, крихтить, хіхікає і кашляє; та, нарешті, 
захіхікав і закашляв таким задушливим і сильним старечим кашлем з 
нежданою добавкою, що вся публіка грюкнула і вибухнула нестрима-
ним сміхом... А дідуган спокійнісінько піднявся з лави і поплівся зі 
сцени, уморивши всіх сміхом. Біжить за ширму інспектор Бєлоусов: 
"Як же це ти, Гоголь? Що ж це ти зробив?!!". "А як же ви думаєте 
зіграти натурально роль вісімдесятирічного діда? У нього ж, бідолахи, 
всі пружини розслабли і гвинтики уже не діють, як треба". На такий 
вагомий аргумент інспектор і всі ми розсміялися і більше не запиту-
вали Гоголя. З цього вечора публіка узнала і зацікавилась Гоголем, як 
чудовим коміком" [4]. 

Деякі дослідники до перших проб Гоголя-актора відносять різні 
його витівки, жарти, які відзначалися дотепністю і вигадливістю. 
А. Коялович усі ці вистави і жарти називає простою формою насліду-
вання, яку "можна назвати зародком вищих форм драматичного 
мистецтва" [5]. Але виникає питання, кому і чому наслідував Гоголь? 
Відповіді тут немає, бо Гоголь не наслідував, а сам створював життєву 
мізансцену залежно від обставин, учасників подій, які могли спрово-
кувати чи підготувати до самовираження Гоголя-актора. 

Відомо, що офіційний дозвіл на влаштування в Гімназії театру 
було отримано 28 грудня 1826 р. Можна вважати, що він і започат-
кував існування театру в Ніжині, бо до цього часу вистави в місті 
були випадковими. А приїзд до Ніжина почесного попечителя Гімназії 
О. Г. Кушельова-Безбородька, який на свої кошти утримував навчаль-
ний заклад, остаточно стабілізував театральну справу. 

У пам’яті студентів надовго залишився 1827 р., коли було 
поставлено кілька вистав, у яких М. Гоголь був і режисером, і артис-
том, і декоратором, і бутафором. У листах до рідних цього часу він 
часто просив вислати що-небудь для театру: "Ежели можно прислать 
и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть и один, но 
лучше бы побольше, также хоть немного денег... Каждый из нас уже 
пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о 
том я вас извещу" [Т. Х, с. 45]. 

У листі від 26 лютого 1827 р. М. Гоголь сповіщав матір, що на 
масляні чотири дні вряд ставили п’єси, "и к чести нашей, признали 
единогласно, что из провинцальных театров ни один не годится 
против нашего. Правда, играли все прекрасно. Две французские пьесы 
соч. Мольера и Флориана, одну немецкую соч. Коцебу. Русские: 
"Недоросль", соч. Фонвизина, "Неудачный примиритель" Я. Княжни-
на, "Лукавин" Писарева и "Береговое право" соч. Коцебу. Декорации 
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были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и все 
приезжие, и все с отличным вкусом... Музыка тоже состояла из 
наших: восемнадцать увертюр Россини, Вебера и других были разы-
граны превосходно. Короче сказать, я не помню для себя никогда 
такого праздника, какой я провел теперь" [Т. Х, с. 83]. 

М. Гоголь віддавав театру чимало сил, часу і свій талант. Він був 
його душею. Завжди з захопленням він грав у п’єсах російських 
драматургів. Але адміністрація Гімназії ставила умову: обов’язково 
грати одну французьку або німецьку п’єсу відповідною мовою. "Гоголь 
повинен був брати участь у одній з іноземних п’єс, – згадував Н. Ку-
кольник. – Він вибрав німецьку. Я запропонував йому роль у двад-
цять віршів, які починалися словами: "O mein Vater!", потім ішов 
виклад якоїсь події. Розповідь закінчувалась словами: "nach Prag!" 
Гоголь мучився, вчив роль наполегливо, здолав, вивчив, знав на трьох 
репетиціях, під час вистави вийшов бадьоро, сказав "O mein Vater!", 
запнувся... почервонів... але тут же зібрався з силами, підвищив 
голос, з особливим пафосом вимовив "nach Prag!" – махнув рукою і 
пішов... І слухачі, більша частина яких не знала ні п’єси, ні німецької 
мови, залишились виконанням ролі дуже задоволеними. Зате в росій-
ських п’єсах Гоголь був справді незрівнянним, особливо у комедії 
Фонвізіна "Недоросль", в ролі пані Простакової; я грав Митрофануш-
ку... З російських п’єс – я пам’ятаю ще виставу "Чудаков", комедія 
Княжніна, "Хлопотуна" – Писарєва (головна роль – Гоголь); з фран-
цузьких "Medecin malgre lui" та "Akare" Мольєра. Ми зібрались зігра-
ти "Фингала"; ролі були розподілені; навіть репетиції по частинах 
розпочалися. Роль Старна призначалась Гоголю, Фінгала – мені, 
Моіни – Гінтовту, але уже тепер не пам’ятаю, що розладнало цей 
спектакль і весь наш домашній театр" [6]. 

 

 
 

М. Гоголь (Простакова) та Н. Кукольник (Митрофанушка) у комедії  
Д. Фонвізіна "Недоросль". Худ. А. Мордовець 

 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 326 

Про формування драматичного театру Гоголя, артиста-коміка, 
говорив і близький його товариш Т. Пащенко: "На невеликій сцені 
другого ліцейського музею ліцеїсти любили інколи грати на святах 
комічні і драматичні п’єси. Гоголь і Прокопович, задушевні між 
собою приятелі, особливо турбувалися про це і влаштовували вистави. 
Грали п’єси як готові, так і писали самі ліцеїсти. Гоголь і Прокопович 
були головними авторами і виконавцями п’єс. Гоголь любив переваж-
но комічні п’єси і брав ролі дідів, а Прокопович – трагічні... Гоголь 
взявся зіграти роль дядька-старика, страшного скнару. У цій ролі 
Гоголь практикувався більше місяця, і головне завдання для нього 
було в тому, щоб ніс сходився з підборіддям. Цілими годинами сидів 
він перед дзеркалом і пригинав ніс до підборіддя, поки нарешті не 
добився бажаного. Сатиричну роль дядька-скнари зіграв він чудово, 
морив глядачів сміхом і приніс їм велике задоволення. Всі ми думали 
тоді, що Гоголь поступить на сцену, тому що у нього був величезний 
сценічний талант і всі дані для гри на сцені: міміка, грим, перемінний 
голос і цілковите перевтілення в роль, яку він грав. Гадаємо, що 
Гоголь затьмарив би і знаменитих коміків-артистів, якби поступив на 
сцену" [7]. На це вказував і О. С. Данилевський, відмічаючи: "Якби 
він поступив на сцену, він був би Щепкіним" [8]. 

Особливо вразив Гоголь своїх товаришів по Гімназії грою у п’єсі 
Д. Фонвізіна "Недоросль" у ролі Простакової. Учасник цього спектак-
лю К. Базилі пізніше згадував: "З найбільшим успіхом ішла у нас 
комедія Фонвізіна "Недоросль". Бачив я цю п’єсу і в Москві, і в Пе-
тербурзі, але завжди вважав, що жодній актрисі не вдалася роль Про-
стакової так добре, як її зіграв шістнадцятилітній Гоголь" [9]. Йому 
більше вдавалися ролі в комедіях, про що свідчить і роль Василиси у 
п’єсі І. Крилова "Урок дочкам". Акторський талант Гоголя був вели-
кий. Викладач латинської мови І. Кулжинський згадував: "Добре я 
пам’ятаю показування Митрофанушки-Недоростка в гімназійному 
театрі. Гоголь грав Єремеєвну [Простакову – Г. С.]: сміялися до сліз і 
не підозрювали, що ця Єремеєвна [Простакова – Г. С.] вже, може, 
обдумувала свого "Ревізора" [10]. 

Майстерність Гоголя-актора проявлялась і в тому, що він міг 
зробити найменшу роль у спектаклі помітною. Це підтверджують 
спогади сучасників про зіграні Гоголем ролі. Саме в Ніжині, як нам 
здається, шліфувалася та велика майстерність, на яку звернув увагу 
В. Любич-Романович, який ніколи не симпатизував Гоголю, особливо 
в юнацькі роки, коли спостерігав за чудовим авторським читанням 
"Ревізора". "На сцені "Ревізор" йшов менш характерно у своїх тонах і 
репліках і сприймався не так цікаво, як у читанні самого Гоголя... У 
Гоголя все це було чути в читанні "Ревізора", всі герої його п’єси 
ходили живими перед нами, як це було видно на сцені... Чудове 
читання своїх драматичних творів Гоголем вголос давало слухачеві 
його повне уявлення про те, що він сприймає цілу гармонію життя в 
особі багатьох, різних між собою класів, що вели громадську бесіду... 
Словом, Гоголь був артистом у прямому значенні цього слова..." [11]. 
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І дійсно, це був театр одного актора. І це інколи проявлялося і в 
Ніжині, коли Гоголь розповідав які-небудь історії, а також у його 
листах до Г. Висоцького та інших адресатів. 

М. Гоголь на сцені гімназійного театру зіграв чимало ролей, 
зокрема Репейкіна в "Хлопотунье", Досажаєва в "Лукавине". Обидві 
ролі були характерно комічного плану. Хвалили Гоголя і за роль 
Креона в трагедії В. Озерова "Эдип в Афинах". 

Крім Гоголя, у підготовці вистав брали участь й інші гімназисти. 
О. Данилевський, який мав привабливу зовнішність, грав завжди 
жіночі ролі. У п’єсі "Эдип в Афинах" К. Базилі грав Едіпа, О. Дани-
левський – Антигону, а у "Фингале" – Моіну. Як свідчать сучасники, 
він не відзначався артистичними здібностями, йому більше допома-
гала зовнішність. Добре грав Н. Кукольник Митрофанушку в п’єсі 
Д. Фонвізіна "Недоросль". О. Данилевський згадував: "У "Недорослі" 
Гоголь і Кукольник приводили у захоплення публіку дійсно блиску-
чим виконанням: перший відзначався в ролі Простакової, тоді як 
останній чудово зіграв Митрофана. У цих ролях обидва, при одностай-
ному визнанню всіх, хто їх бачив на сцені, були незрівнянними". Це 
можна сказати і про інші вистави. "Коли Н. Кукольник виконував 
останню сцену трагедії А. Сумарокова "Дмитрий Самозванец", він, 
після ефектно сказаних заключних слів, падав на підлогу, наче 
мертвий, чим викликав сильне враження. Він дивував також публіку 
патетичним виконанням заголовної ролі в "Фингале" Озерова" [12]. 

Серед юних акторів, які виконували жіночі ролі, був і А. І. Бо-
родін. У комедії Д. Фонвізіна "Недоросль" він зіграв Софію, а 
К. Базилі – Стародума. У п’єсі І. Крилова "Урок дочкам" А. Бородін 
зіграв роль однієї з дочок Ликерії Іванівни. 

Активну участь у підготовці вистав брав і М. Я. Прокопович. 
Цей потяг до театру трохи не став для нього, як і для М. Гоголя, 
справою всього життя. "Прокопович, подібно своєму відомому другові, 
надумав поступити на сцену. З цією метою він став відвідувати 
театральне училище. Справа уже доходила до того, що він з’являвся 
на сцені у незначних ролях вісників або так званих проводирів свити 
Фортимбраса" [13]. Деякі обставини перешкодили М. Прокоповичу 
залишитися на сцені, хоча він і закінчив театральне училище при 
Олександрійському театрі. 

Підготовка до спектаклів, особливо під кінець навчання, збли-
зила гімназистів, зміцнила їх дружбу. 

Як свідчить М. Гоголь у своїх листах додому, а також К. Базилі 
у своїх спогадах, на спектаклі приїздили і приходили як із міста, так 
із сусідніх поміщицьких садиб. "Глядачами були, крім наших настав-
ників, – писав К. Базилі, – сусідні поміщики та військові з розташо-
ваної у Ніжині дивізії. Серед них пам’ятаю генералів: Дибича (брата 
фельдмаршала), Столипіна, Еммануеля. Всі були в захваті від наших 
вистав, які збуджували мертве повітове містечко" [14]. 

Цар Олександр І дав суворі вказівки щодо театру в навчальних 
закладах та відвідування студентами театральних вистав. Так, у від-
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повідь на лист попечителя Дерптського університету про те, що театр 
має згубний вплив на студентів, цар в указі від 6 липня 1804 р. 
заборонив вистави не тільки в університеті, але й у місті Дерпті [15]. 

Восени 1824 р. в Харківському театрі сталися виступи студентів 
університету, і цар своїм указом від 4 листопада 1824 р. заборонив їм 
відвідувати театр [16]. 

Реакційно налаштовані викладачі Ніжинської гімназії професори 
політичних наук М. В. Білевич, російської словесності П. І. Ніколь-
ський, законоучитель П. І. Волинський також виступали проти теат-
ральних вистав, обвинувачували професора римського права й інспек-
тора пансіону М. Г. Бєлоусова в тому, що він потурав учасникам 
гімназійного театру. 

М. В. Білевич у рапорті конференції від 29 січня 1827 р. доно-
сив, що столяри готують для театру лаштунки та інше обладнання, а 
членам конференції не відомо, чи є на те рішення вищого начальства. 
Він заявив, що не буде нести ніякої відповідальності за театральні 
постановки. Виконавець обов’язків директора Гімназії проф. 
К. В. Шапалинський йому відповів, що такий дозвіл є від 28 грудня 
1826 р. Але в цей же час не вгамовувався професор П. І. Нікольський. 
16 квітня 1827 р. він направив конференції рапорт, у якому заявляв, 
що "публічний театр гімназії без суворого розгляду і відбору п’єс 
замість користі може принести тільки шкоду" [17]. Професор також 
констатував, що п’єси ставились уже шість разів, спектаклі відвідува-
ли багато глядачів. Особливо хвилювала П. І. Нікольського та 
обставина, що п’єси йшли з кимось зробленими змінами та доповнен-
нями. Проте більшість членів конференції позитивно відгукнулася про 
театр і вважала, що його не слід забороняти. 

Ставлення М. В. Білевича до театру стало відомим гімназистам, і 
це призвело до сутички з ним. Особливо гострою вона була 26 вересня 
1827 р. Приводом до цього було те, що гімназисти, які знаходилися в 
приміщенні театру, не впустили туди Н. В. Білевича. Він почав їх 
лаяти грубими словами. К. В. Шапалинський, який виконував обо-
в’язки директора, зібрав екстрене засідання конференції, на якому 
заслухали М. В. Білевича, а також учителя грецької мови Х. Н. Ієро-
песа та екзекутора С. І. Шишкіна, які були свідками конфлікту. Дали 
свої пояснення і пансіонери Гоголь, Марков, Андрій і Тимофій Па-
щенки, Гютен, деяких із них обвинувачували у перебуванні в нетвере-
зому стані. Лікар обстежив і зробив висновок про безпідставність 
звинувачень. Гімназистів було виправдано, а Білевич попереджений за 
грубість і обмову [18]. Проте К. В. Шапалинський 16 квітня 1827 р. 
прийняв рішення тимчасово призупинити студентські вистави. 

Підготовка театральних вистав розвивала у гімназистів смак і 
любов до драматургії, літератури. Це був ще один поштовх до літера-
турної діяльності, якою займалися гімназисти. За свідченням Т. Г. Па-
щенка, М. Гоголь разом із М. Прокоповичем написали п’єсу, присвя-
чену малоросійському побуту. Тут слід згадати і віршовану трагедію 
М. Гоголя "Розбійники". В драматургії пробує свої сили Н. Кукольник. 
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Він пише трагедію "Марія", а також драму "Торквато Тассо", яка після 
доробки принесла йому славу. Шкільний театр зіграв і свою позитивну 
роль у житті Є. Гребінки, автора єдиної у його творчості п’єси "Не в 
свои сани не садись" (1827), яка буде написана під час навчання у 
Ніжині. Театр Ніжинської гімназії вищих наук – це яскрава сторінка в 
історії театрального мистецтва Чернігівщини, також України. 

 
ЧЕРНІГІВСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ТРУПА 

"ТОВАРИСТВО КОХАЮЧИХ РІДНУ МОВУ" 
 
У 1853 р. у Чернігові на Красній площі було збудоване стаціо-

нарне приміщення театру. Свого театрального колективу у місті не 
було, тому тут проходили вистави приїжджих труп. У 1862 р. цим 
приміщенням скористалися аматори Чернігова, які у 1861 р. створили 
драматичний гурток "Товариство кохаючих рідну мову". Назва його 
мала глибокий смисл. Як зазначив відомий громадський діяч Д. Анто-
нович, "на протязі майже півстоліття до революції український театр 
в російській Україні був єдиним місцем, де прилюдно могло звучати 
українське слово. Тому українці так міцно трималися українського 
театру…" Саме це, мабуть, і було причиною виникнення театру "Това-
риство кохаючих рідну мову", у якому провідну роль грав Леонід 
Глібов, а також Опанас Маркович, режисер-аматор і драматург Дмит-
ро Старицький, учителі Іван Дорошенко та Микола Вербицький, лікар 
і письменник Степан Ніс, історик Олександр Лазаревський, ординатор 
губернської лікарні Іван Лагода. У деяких виставах брали участь 
Г. І. Поливода, І. П. Вовк, П. Г. Борсук, О. О. Ходот та ін. Серед жінок 
слід назвати дружину байкаря Параску Федорівну Глібову (Бордонос), 
Меланію Овдіївну Загорську-Ходот, Ольгу Миколаївну Шрамченко [1]. 

 

 
 

Праворуч – приміщення театру у Чернігові 
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Відомий громадський діяч Ілля Шраг 
згадував: "Ще в гімназії, коли я був у 3-му 
класі, на мене велике враження зробила 
"Наталка Полтавка", яку було надзвичайно 
добре виставлено. Запомагали виставі Доро-
шенко, Глібов, Галаган, здається, О. Мар-
кович, роль Миколи грав С. Д. Ніс. Під 
впливом "Наталки Полтавки" я і деякі з 
товаришів захопилися українством, звичай-
но, більш з навколишнього боку, поробили 
собі і українське убрання" [2]. 

І дійсно, вистава "Наталка Полтавка" 
за п’єсою І. Котляревського була значною 
подією у тодішньому Чернігові, тож не ви-
падково, що були декілька відгуків, зокре-
ма Леоніда Глібова у "Черниговском лист-
ке" та Павла Чубинського в "Основі" [3]. 

Колектив вистави "Наталка Полтав-
ка" відмовився від сентиментальності, яку 

вважав принизливою і неправдоподібною, і 
звернувся до критичного реалізму. Втілити в 

життя задум допомогли учитель гімназії Ілля Дорошенко та фолькло-
рист Опанас Маркович, які раніше працювали вчителями у Немирів-
ській гімназії і поставили там теж "Наталку Полтавку". О. Маркович 
підібрав тоді декілька мелодій народних пісень і запропонував зробити 
партитуру для оркестру та написати з цих пісень увертюру чеському 
композитору Йогану Ляндверу, який працював капельмейстером са-
дибного оркестру графа Болеслава Потоцького, який проживав у 
Немирові і був почесним опікуном місцевої гімназії [4]. 

Ілля Дорошенко і Опанас Маркович, опинившись разом у Черні-
гові уже на різних посадах, вирішили поновити виставу "Наталка 
Полтавка", використавши партитуру Й. Ляндвера. Ілля Дорошенко 
виступив режисером, а Опанас Маркович працював з акторами-ама-
торами над правильною українською вимовою [5]. 

Виставу "Наталка Полтавка" оригінально з великим успіхом 
зіграли 12 і 15 лютого 1862 р. Виконавцями ролей були О. Шрам-
ченко (Наталка), П. Глібова (Терпилиха), Г. Паливода (Петро), С. Ніс 
(Микола), Г. Кальчевський (Возний), П. Борсук (Виборний). Сценіч-
ний одяг, який би відповідав епосі, допомогли підібрати Катерина 
Василівна та Григорій Павлович Галагани. Все було зроблено ком-
пактно і зі знанням справи. Кожна пісня, яка звучала у виконанні 
героїв вистави, була психологічно умотивована, тому не відчувалося 
відчуженості співу і дійства. Гра акторів була позбавлена мелодра-
матизму. На сцені все проходило так, як було в житті. 

Павло Чубинський, який був присутнім на виставі, писав: "З 
одного боку, нещасна вдова і любляча мати, змушена гіркими обста-

Л. Глібов 
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винами видати свою дитину за нелюба, – з іншого боку, дочка, для 
щастя матері готова пожертвувати собою, своєю любов’ю до Петра, до 
того психологічно вірно і відповідно народності були поставлені наши-
ми Наталкою (пані Шрамченко) і Терпилихою (пані Глібова), що 
кожний був не глядачем того, що відбувалося на сцені, а людиною, 
що близько стояла і брала участь у здійснюваному явищі народного 
життя" [6]. 

І критика, і глядачі визначали гру Параски Глібової, яка роль 
Терпилихи, досить складну в багатьох місцях, виконала досить прав-
диво. Відносно цього Л. Глібов писав: "Дехто говорив, що не можна 
було без душевного зворушення слухати тиху сімейну бесіду матері з 
дочкою, коли перша переконує останню подумати про своє гірке си-
рітське життя і не перебирати женихами. Яким прекрасним вийшов 
дует: "Чи я ж тобі, дочко, не добра бажаю". Потім, якими хвилю-
ючими були сльози матері-вдови, убитої горем, покірність дочки… 
Багатьом дуже сподобалось тріо: "Не годиться, Наталочко, матір 
зневажати". В останній сцені, під кінець третього акту, Терпилиха 
дуже рельєфно і типово виразила материнське роздратування, коли 
справа, яка склалася з возним, похитнулася, коли повернувся Петро. 
Дуже натуральним був також переляк Терпилихи, яка неждано 
побачила Петра… 

Вистава ця може бути віднесена до числа тих приємних вра-
жень, які не скоро забуваються. Громадське співчуття до того було 
сильним, що в перший показ далеко не досить було місць для бажа-
ючих побачити "Наталку" і тому треба було грати і другий раз – і 
театр знову був повним" [7]. 

Ольга Шрамченко природно зіграла роль Наталки, надавши їй 
рис, притаманних українській дівчині із народу. У деяких епізодах 
разом з П. Глібовою вони створювали живу сцену народного життя. 
Актриса вміло передавала стан героїв у різних ситуаціях. 

Успіх випав і на Степана Носа. Виконавець ролі Миколи переос-
мислив долю цього персонажа і подав його як уособлення бурлацтва, 
що було затухаючою фразою запорізького життя. Степан Ніс мав 
гарний голос, грав на бандурі, знав багато бурлацьких пісень, і все це 
він продемонстрував на сцені. Тож глядач був у захопленні. Це була 
не гра, а відтворення того, що було в житті й самого виконавця. 
С. Ніс демонстрував на сцені не стільки свою гру, скільки себе, 
дотепну, талановиту людину. 

Проте Л. Глібов у своєму відгуку більше хвалив С. Носа – вико-
навця пісень, ніж драматичного актора. Особливо сподобалося байка-
рю виконання з глибоким почуттям героїчної пісні "Гомін, гомін по 
діброві". 

Роль Петра у виконанні Г. І. Паливоди вийшла чітко продума-
ною, збагаченою піснями. Тому глядач сприймав гру актора природно. 
Красивий, симпатичний його голос та майстерне виконання пісень їм 
надовго запам’яталися. 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 332 

Тогочасна критика відзначила і хорошу гру П. Г. Борсука, який 
вдало створив на сцені образ Виборного. "Надзвичайно добре була 
проведена сцена, коли возний в приватній бесіді з виборним відкриває 
останню свою сердечну таємницю. Питання: "А вона ж вам що? А ви 
ж їй що?" вимовлялися з винятковою оригінальністю. Возний був у 
своєму роді прекрасним і дотепним" [8]. 

Не менший успіх мав і виконавець ролі возного М. А. Колчев-
ський, який, за спостереженнями Л. Глібова, провів її вільно і неви-
мушено, без будь-якої напруги, почував себе на сцені, немовби вдома. 

Слід відмітити і роботу режисера Іллі Дорошенка, який вдало 
продумав мізансцени, що відтворювали шматочки народного побуту. 
Так, у 2 акті після того, як була піднята завіса, глядача вразила 
своєю простотою і природністю сцена з народного життя: мати, яка 
пряла, і поруч з нею дочка, яка була зайнята вишиванням. "Не ду-
маю, – згадував С. Ніс, – щоб іншого разу прийшлось би побачити 
що-небудь подібне!" [9]. 

Вражає і кінцівка вистави, в яку були 
втягнуті і глядачі. Після того, як схвильо-
вана Терпилиха поблагословила дочку на 
заміжжя за Петра, Наталка не витримує і 
свій порив радості передає через пісню "Ой 
я дівчина Наталка", яку підтримують всі, 
хто був у той час на сцені. Співаючи і при-
танцьовуючи, актори залишали сцену під 
гучні оплески та крики: "Браво!" 

Успіхові вистави завдячував і Опанас 
Маркович, який багато зробив для її пісен-
ного оздоблення. О. Маркович запропонував 
не переривати дійство, заповнивши паузи 
між актами виконанням пісень та читанням 
творів українських письменників. Так, 
І. П. Мачеха прочитав гумористичне опові-
дання О. Стороженка "Вуси", а Павло 
Чубинський – уривок з повісті "Закоханий 
чорт" [10]. Актори виконали народні пісні: 
1) "Ой, не пугай, пугаченьку" (удвох), 
2) "Ой, Морозе, Морозенку" (гуртом), 3) "Ой, 

по горі, по горі вівчар вівці зганяє" (гуртова), 4) "Ой, мати, мати, 
мати". Чудово був виконаний дует "Ой, не пугай, пугаченьку", а також 
хорове виконання всією трупою пісні "Ой, Морозе, Морозенку". 

Слід відзначити виконавську майстерність оркестрантів, які 
перед виставою та в антрактах виконували увертюру Йогана Ляндвера 
до "Наталки Полтавки". Оркестр супроводжував також сольні номери, 
які йшли по ходу дійства. Постаралися організатори вистави і про 
рекламу. Було випущено гарну афішу українською мовою, в якій 
подавалася вичерпна інформація про всіх, хто брав у ній участь. 

О. Маркович 
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Вистава "Наталка Полтавка", яка пройшла у Чернігові, мала 
загальноукраїнське значення. Її постановники Іван Дорошенко та 
Опанас Маркович очистили спектакль від провінціалізму пересувних 
театральних труп, які в силу специфіки своєї роботи часто дописували 
якісь мізансцени, представляли дійство як сентиментальну мело-
драму, а персонажі часто були далекими від правди життя. Ще раз 
підкреслимо велику роль Опанаса Марковича, який уміло підібрав 
пісні, що відповідали характерові персонажів та розвиткові дії по ходу 
вистави. Тому "на противагу попередній музичній основі спектаклю з 
партитурою Едлічки, яка мала дещо підсолоджено-романсовий харак-
тер, Опанас Маркович підготував глибоко народний музично-пісенний 
матеріал" [11]. 

Саме цим пояснюється заклик П. Чубинського, висловлений у 
статті, що з’явилася в журналі "Основа", надрукувати п’єсу в тому 
вигляді, у якому вона була поставлена в Чернігові з прекрасною 
партитурою Ляндвера. Це, на думку автора, було б великою послугою 
для мистецького життя в Україні. 

Вистава "Наталка Полтавка" мала 
доброчинний характер. Виручені кошти 
пішли на допомогу студентам із Черні-
гівщини, які навчалися у Київському 
університеті Св. Володимира [12]. 

Спектакль "Наталка Полтавка" 
був поновлений і наступного 1863 р.. 
Він ішов майже у тому ж самому скла-
ді, що й раніше, про що свідчить афіша 
[13]: 

"У понеділок, сього юня, 10-го 
дня, на тутешнім театрі шановцями 
своєї народності представлятиметься на 
підмогу убогим студентам нашої губер-
нії: 1. "Наталка Полтавка", оперета 
І. П. Котляревського, у трьох поділах по 
новій партитурі Івана Ляндвера. Лиця: 
Наталка – Ходотівна О. О.; Терпилиха – 
Глібова П. Ф.; Петро – Паливода А. І.; 
Микола – Ніс С. Д.; возний – Колчев-
ський М. А.; виборний – Вовк І. П. Перед почином театру музики 
гратимуть увертюру в "Наталки", зложену Ляндвером ІІ. "Улиця". На 
"Улиці" парубки і дівчата проспівають: 1. "Король по городу ходить". 
2. "Ой у полі озерце". 3. "Ой я тобі, моя мати, перекір нароблю". Між 
першим і другим поділом читатиметься: 1. "Горлиця і Горобець", 
Л. І. Глібова. 2. "Очаківська біда", панська побрехенька. Сестри Ходо-
тівни співатимуть: 1. "Головонько моя бідная". 2. "Ой у полі нивка". 

Якщо порівнювати цю афішу з попередньою, то виявиться, що 
цього разу Наталку зіграла не О. О. Ходот, а уже М. О. Загорська, а 

П. Глібова
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Виборного – П. Вовк. Хоча захоплення від вистави було таким же, як 
і попереднього разу. 

Театр "Товариства кохаючих рідну мову" не обмежився поста-
новкою "Наталки Полтавки" І. Котляревського, а брав також нові 
твори. Л. Глібов, зокрема, який відповідав у товаристві за реперту-
арну частину, сам вирішив написати п’єсу. Нею виявилася одноактна 
п’єса-жарт "До мирового. Оригінальный случай из малороссийского 
быта в одном действии, сочинение Л. И. Глебова". В дужках зазна-
чено: "Сюжет заимствован из старинной сцены князя Шаховского 
"Соседи". Проте, якщо порівнювати п’єсу російського драматурга 
Шаховського "Ссора, или Два соседа" і п’єсу Л. Глібова, то виявиться, 
що останній запозичив лише зовнішню частину п’єси – сюжетну 
лінію, заповнивши її колоритним українським побутовим матеріалом, 
пов’язаним із життям дрібного панства. П’єсу байкар написав у 
1862 р. Вона була поставлена, як зазначає дослідник Є. Нахлік, десь 
того-таки або першої половини наступного року (від Різдвяних свят до 
кінця Масниці або від Великодніх свят до початку Петрівки, але в 
жодному разі не в піст), бо пізніше Л. Глібова уже переслідували 
царські сатрапи [14]. 

У цій п’єсі знову відзначилася Параска Глібова, зігравши роль 
Ганни Голубихи. Дописувач петербурзького журналу "Русская сцена" 
в своїй статті про чернігівську постановку писав: "Г-жа Глебова <…> в 
роли шинкарки в "Сусідах" была так хороша, что на нее <…> можно 
было смотреть с наслаждением" [15]. До речі, цю роль пізніше май-
стерно грала М. Заньковецька. 

Талант Параски Глібової був значний: і драматичний, і комедій-
ний. Вона мала вдачу майстерно перевтілюватися, при цьому напов-
нюючи образ точним психологічним станом. Праця на сцені давала 
можливість актрисі краще проявити себе, ніж у житті. Тут потрібна 
була миттєва і повна самовіддача як фізична, так і розумова, 
мистецька. Тому її ролі завжди запам’ятовувалися. На жаль, Парас-
ковія Федорівна рано пішла із життя, і у відновленому театрі другої 
половини 60-х рр. вона уже не грала. 

Надзвичайно цікаво були поставлені живі картинки. Незвичність 
їх полягала в тому, що за основу бралися відомі твори українських 
художників, зокрема І. І. Соколова "Перехід через рівчак", "Гадання 
на вінках", "Козак і дівчина біля колодязя", Л. М. Жемчужникова 
"Лірник" та інші і відтворювалися акторами на сцені. Але це було не 
лише зовнішнє зображення, а й скомпоноване дійство, яке оживало. 
Герої живописного твору вступали в дію, виконуючи пісні, читаючи 
літературні твори, танцюючи відповідний танок. Це були живі карти-
ни, які уособлювали собою живописну Україну. У їх створенні про-
відну роль відігравали Опанас Маркович, а також І. П. Баршевська, 
А. І. Федорова, Н. Н. Цвєт. 

Збережені афіші постановок живих картинок 7 та 8 червня 
1863 р. дають можливість представити їх. Так, в інсценізації картини 
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І. І. Соколова "Перехід через рівчак" були представлені пісні "Ой, не 
гаразд, запорожці", яку виконав С. Д. Ніс. Була прочитана поема 
Т. Шевченка "Чернець". 

У сцені "Досвідки" сестри М. О. Загорська-Ходот, О. О. Ходот, 
Є. П. Чернявська та Т. П. Ходот виконали пісні: "Головонька моя 
бідна", "Ой піду я по Дунаю", "Зеленая моя ліщинонька", "Ой у полі 
нивка". І вибір пісень, і виконання було чудове. Голоси у сестер 
Ходотових були сильні, особливо у Меланії Овдіївни Загорської, яка 
згодом буде виступати в операх, поставлених у Чернігові. 

Сама вистава "Живі картинки" скла-
далася з 3 частин. У другій була представ-
лена картина Л. Жемчужникова "Лірник". 
Степан Ніс проспівав своїм гучним голосом 
"Ой спав пугач на могилі". Було прочитано 
оповідання О. Стороженка "Вуси" та вико-
нана сестрами Ходот панська старосвітська 
пісня "Щось у лісі зашуміло". Завершува-
лася ця частина зображенням картини 
І. І. Соколова "Козак і дівчина біля ко-
лодязя". 

Особливо вразив слухачів С. Ніс, який 
створив величний образ лірника так чудово, 
що "малоросу, як заявляв Л. Глібов, не мож-
на було дивитися без сердечного хвилю-
вання". 

Третя частина основувалася на трьох 
картинах І. І. Соколова "Гадання на він-
ках", "Табір", "Вулиця". Ці картинки    
оживлялися за допомогою пісень, які вико-
нували як сольно, так і акапельно. Цього 
разу слухачі познайомилися з піснями 
"Чумацький табор" у виконанні С. Носа, "Ой високо сонечко схо-
дить", "Запив чумак, запив бурлак", "Ой іде чумак та дорогою", "Ой 
бре, море, бре, сип, шинкарко, ще" у виконанні як самої М. Загор-
ської, так і разом із сестрами. 

Цікавою вийшла картинка "Вулиця". Парубки та дівчата про-
співали "Король коло городу ходить", "Ой не рости, кропе", "Ой у 
полі озерце", "Ой на горі, на горі вівчар вівці зганяє", "Ой мати, 
мати, мати". Виконання було настільки захоплюючим, що Л. Глібов, 
який був глядачем і одним із організаторів дійства, досить емоційно 
висловив своє враження: "Что за песни! Что за оживленное испо-
лнение их! Сколько жизни в этих играх и пританцовываниях, в этом 
шуме и гаме. Сколько живого материала для ожидаемой оперы. Бла-
годарность, благодарность и благодарность всем участвовавшим!" [16]. 

Деякі дослідники вказують, що театральне товариство поставило 
також п’єси І. Котляревського "Москаль-чарівник", Г. Квітки-Осно-

С. Ніс 
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в’яненка "Шельменко-денщик", "Щира любов", Т. Шевченка "Назар 
Стодоля", О. Стороженка "Гаркуша" [17]. 

 

 
 

Трупа театру "Товариство кохаючих рідну мову" 
 
 
Таким чином, діяльність театру "Товариство кохаючих рідну 

мову" вирізняється порівняно з іншими трупами тим, що на сцені 
Чернігова пропагувалась українська драматургія рідною для глядачів 
мовою, утверджувалося завдяки талантові акторів справжнє мистец-
тво реалістичного спрямування, яке опиралося на народну основу. 
Театр "Товариство кохаючих рідну мову" посів помітне місце в історії 
театрального мистецтва ХІХ ст. 

У Чернігові існували й інші аматорські трупи. Так, 10 січня 
1862 р. на користь дитячого притулку актори І. П. Баршевська, А. Н. 
і К. Н. Кейкуатови, Н. А. Полякова, Н. П. Глєбов, А. І. Федоров, 
Ф. М. Грембецький, Рубець, Самарський, Померанський, Шкляревич, 
Подольський показали виставу "Дегерротип", а потім "Разбитую чаш-
ку" та "Прежде скончались, потом повенчались". Це були легенькі, 
веселі мелодрами водевільного характеру. І, як висловився Л. Глібов, 
поки сидиш у театрі і дивишся на знайомі обличчя – час минає швид-
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ко і весело, а вийдеш із театру – і не залишається ніякого враження. І 
байкар ставить питання, а чому б чернігівцям не взяти щось солідне, 
наприклад, п’єсу О. Островського "Не в свои сани не садись" або 
якусь іншу. 

8 лютого ця ж аматорська трупа, до якої приєдналися А. А. Ми-
лорадович, М. М. Булашевич та Сендаровський, показала три вистави: 
"Харьковский жених", "Первый день брака" та "Москаль-чарівник". 
Якщо перші дві – це потішні комедії "з французьким жеманством, 
німецькими кніксенами і з заморським паяцем", які смішили публіку 
верхніх ярусів театру, то українська п’єса І. Котляревського викли-
кала особливий інтерес, бо була україномовна та ще й добре відома. І 
все ж саме ця вистава привернула особливу увагу глядачів, бо аматори 
зуміли продемонструвати свою майстерність. І. П. Баршевська пре-
красно зіграла роль Тетяни, розкривши характер справжньої молодич-
ки, яка уміє водити за носа і довірливого чоловіка, і "романтичного 
панича". 

Надзвичайно потішно зіграв роль Финтика Ф. М. Грембецький, а 
Чуприни – Сендаровський. Саме  вистава "Москаль-чарівник" засвід-
чила, що, незважаючи на деякі неточності та окремі недоліки, украї-
номовна п’єса може стати помітною в театральному житті міста. 

І дійсно, чернігівські аматори, поставивши п’єси І. Котлярев-
ського "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник", зуміли захопити 
публіку своєю майстерністю і довести чернігівським "аристократам", 
які вважали українську мову "мужицькою", що можна створити нею 
високомистецькі образи на сцені. 

Крім аматорських колективів чернігівців, у місті приміщення 
театру використовували і приїжджі трупи. У 1862 р. на сцені черні-
гівського театру зі своїм репертуаром виступала трупа Добруцького. У 
ній було декілька акторів, які відзначалися талантом, зокрема, в 
комедійних ролях – Петров і в драматичних – Орлов, а також Петро-
ва, яка проявила себе в ролях свах та сварливих жінок. 

Після арешту Л. Глібова і його переїзду до Ніжина під нагляд 
поліції, смерті П. Ф. Глібової, від’їзду О. Марковича до Новгорода-
Сіверського, де він поставив уже з іншими аматорами "Наталку Пол-
тавку" та інші вистави, товариство на деякий час припинило свою 
діяльність. До цього призвела і гнітюча обстановка, яка склалася в 
Чернігові у зв’язку зі справою І. Андрущенка, бо були одночасно 
заарештовані Степан Ніс, чудовий виконавець ролі Миколи, підпору-
чик Олександр Білозерський, Павло Чубинський, Олександр Тищин-
ський. Життю чернігівської української громади було завдано 
відчутного удару. 

У 1865 р. після неодноразових звертань Л. Глібова до губер-
натора Голіцина нарешті було надано дозвіл на зарахування байкаря 
до штату канцелярії. 

Як зазначає у своїх спогадах Михайло Федорович Шевелів, 
князь Голіцин був театралом, навіть написав декілька п’єс. Тому він 
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доручив Л. Глібову зайнятися організацією театральної справи, тим 
паче, що в місті майже не використовувалося приміщення театру. 
Активізувалася театральна діяльність Л. Глібова, коли він, нарешті, 
отримав посаду завідувача земської друкарні і зміг покращити свій 
матеріальний стан. 

Л. Глібов залучив до театральної справи своїх знайомих, які 
брали участь у виставах ще до вислання письменника у 1863 р. Це 
були етнограф Опанас Васильович Маркович, який знову повернувся 
до Чернігова, лікар Іван Миколайович Лагода, Олександр Амфіянович 
Тищинський та його сестра Серафима, сестри Меланія Овдіївна Загор-
ська та Марія Овдіївна Ходот, які мали гарні голоси і часто при-
їжджали з села Понорниця Кролевецького повіту, а взимку постійно 
проживали в Чернігові, Олімпіада Миколаївна Шрамченко (по чоло-
віку Борсук) та ін. 

Тогочасний репертуар для театру був бідним, тому найчастіше 
зверталися до п’єс І. Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’я-
ненка. Вистави влаштовували з доброчинною метою. 

Л. Глібов займався не лише організаційними питаннями, пов’я-
заними з виставою, визначав виконавців ролей, а й читанням п’єси за 
ролями. І під час цих "читань" Л. Глібов безпомилково вгадував, хто 
може виконувати ту чи іншу роль, чи взагалі придатна молода люди-
на до театральної справи. Саме таким чином до вистави "Наталка 
Полтавка" були залучені учениці пансіону С. Ф. Осовської Марія Ада-
совська та Надія Макрієвич. В пансіоні вчителем словесності пра-
цював поет М. А. Вербицький, який першим звернув увагу на талант 
цих юних слухачок. Пізніше вони стали відомими актрисами: Марія 
Заньковецька – далеко за межами України, а Надія Макрієвич – у 
російських провінційних театрах. 

Михайло Федорович Шевелів залишив спогади про перший вихід 
Марії Адасовської, майбутньої Марії Заньковецької, у ролі Наталки 
Полтавки: "Під час репетиції, в тому місці монологу Наталки, де вона 
звертається до Бога, благаючи допомогти їй визволити себе від ко-
хання до Петра й повернути її серце до Возного, щоб догодити матері 
(дія І, кінець 2 одміни), вона зімліла, так близько вона переживала 
душевний настрій Наталки, що не відрізняла гри від дійсності. На 
цьому ж самому місці це сталося з нею й під час спектаклю. Довелося 
на деякий час припинити спектакль, поки відходив її лікар Щитков, 
якого ще заздалегідь, до початку вистави, було запрошено за лаш-
тунки" [18].  

У підготовці вистави до показу активну участь брав і Олександр 
Тищинський. "І тепер ще так виразно ми уявляємо собі лагідне з 
усміхом обличчя Олександра Амфіяновича, що сидить за лаштунками 
під час вистави коло свого столика, на якому лежить п’єса й стоїть 
півпляшки портвейну з невеличкою коло неї чарочкою. 

– Ні, ні, вам ще не пора виходити… ось-ось зараз, – добродушно 
попереджав він виконавців і підготовляв їх до виходу на сцену" [Там 
само, арк. 6]. 
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До кожної вистави добре готувалися: перевіряли слова ролей, 
контролювали інтонацію голосу, яка відповідала б характерові персо-
нажів, підбирали костюми, музичне оформлення, виконання сольних і 
хорових номерів. 

Крім "Наталки Полтавки", яка 
неодноразово йшла в театрі і завжди 
мала успіх (бо для опери необхідно 
було мати гарні голоси, а вони були, 
тож музичне оформлення і майстерна 
гра аматорів забезпечували відповід-
ний рівень), ставили й інші вистави. 

Сучасник культурного життя в 
Чернігові 60–90-х рр. М. Ф. Шевелів 
схвально говорить про виставу "Чари" 
за п’єсою К. Тополі, яка рідко стави-
лася, бо її рукописний текст був лише 
у відомого театрала лікаря І. Лагоди. 

Сюжет п’єси не відзначався но-
визною, бо на подібну тему уже були 
написані драми. Проте автор загост-
рив трагічний бік розвитку подій. 
Сільський хлопець Гриць залицявся 
спершу до дівчини Галі, а потім почав 
ходити до іншої. Галя вирішила 
повернути Гриця і звернулася до сіль-
ської знахарки, щоб вона допомогла 
це зробити. Баба дала їй приворотного 
зілля, яким Галя напоїла Гриця, але 
хлопець від нього помирає. Роль зна-
харки зіграла Серафима Амфіянівна Тищинська, яка зуміла досить 
оригінально створити типаж, що часто зустрічався в літературі. 
Трагічність у п’єсі підкреслюється вдало підібраниии піснями, які 
виконує хор. 

Театральні традиції того часу вимагали ставити, крім основної 
п’єси, ще й водевілі, де, як зазначав Л. Глібов, перше місце посідала 
горілка. І Л. Глібов запропонував замість водевілів ставити, як і 
раніше, живі картини. У їх постановці уже був досвід 1861–1863 рр. 
Учасники вистав підтримали Леоніда Івановича. В постановках живих 
картин, крім Л. Глібова, значну роль відігравав прекрасний знавець 
фольклору й етнографії Опанас Маркович, який і словесний, і костюм-
ний матеріал підбирав дуже ретельно. Все це повинно було відпо-
відати народним традиціям, самому життю. Не дозволялося змішу-
вати народний одяг, взуття, прикраси з якимось іншими, які не 
відповідали вимогам етнографії. О. Маркович був дуже прискіпливим 
до виконання всіма учасниками цих вимог. Так, під час підготовки 
живої картини "Вечорниці" до вистави Опанас Васильович запропо-

М. Адасовська 
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нував актрисам стати в ряд, "а сам, присівши на долівку й схиливши 
голову на бік, став пильно придивлятися, чи у всіх жінок мережки на 
краю сорочок рівномірно віддалені від долівки". 

За такої вимогливості і відповідаль-
ності Л. Глібова, О. Марковича, О. Тищин-
ського, І. Лагоди та інших учасників ви-
стави користувалися успіхом, бо і поста-
новкою, і грою, і співами та музичним 
оформленням, костюмами вони відповіда-
ли "виставам класичної вартості", вони 
були верх усякої похвали й могли б задо-
вольнити найвищі вимоги мистецтва" [Там 
само, арк. 8]. 

Театр завжди був переповнений. Ба-
гато людей великим натовпом стояло біля 
театру і слухали спів, який доносився зі 
сцени. До театру йшли не лише чернігівці, 
а й приїжджали на своїх чи поштових 
конях із повітів, містечок та сіл. Повер-
талися з театру з хорошим настроєм від 
майстерної гри акторів. Тому часто одна і 
та ж вистава повторювалася декілька 
разів, щоб задовольнити потребу театраль-
ної публіки. 

70-ті рр. відзначалися тим, що в 
приміщенні чернігівського театру давали 
вистави як аматори, яких організовував 
Іван Михайлович Лагода, приятель Л. Глі-
бова і його театральний послідовник, так і 
пересувні театральні трупи. 

Л. Глібов виступає в цей час більше 
як рецензент цих вистав. У газетах "Київ-
ський телеграф" (1875), "Особое прибавле-
ние к Черниговским губернским ведомос-
тям" (1875), "Черниговская газета" (1877–
1878) з’являються його повідомлення та 
рецензії про театральні виступи аматорів. 

На цей час припадає активна театра-
льна діяльність Івана Миколайовича Лаго-
ди, з яким Л. Глібов був у давніх дружніх 
відносинах. У театрі, організованому 
І. М. Лагодою, ставили переважно сучасні 
п’єси, які були в репертуарі інших колек-
тивів. Серед акторів виділялися Шатилов, 
Владимиров, Павлов, Ленський, Тур, Вла-
димирова, Ленська, Милославська. Леонід 

О. Тищинський 

І. Лагода 
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Глібов у своїй оглядовій статті про чернігівські новини подає коротку 
характеристику театру та акторам: "Що торкається гри, то краще за 
інших виділяється п. Шатилов своїм тонким гумором… Пан 
Владимиров, так званий драматичний коханець, краще грає пікантні 
ролі в комедіях, аніж у драмах… Непогано грають взагалі Павлов, 
Ленський, Тур. Із актрис заслуговує на увагу драматистка Михайлова, 
яка грає і в оперетках; але на днях прибула опасна для неї суперниця 
– пані Владимирова, якою років три тому назад захоплювалася черні-
гівська публіка. Ленська (комічне амплуа) у більшості випадків грає 
дуже добре, з невеличкими грішками від зарозумілості. Милослав-
ська, як молода водевільна актриса і з голосом надії, якщо буде 
керуватися компетентними порадами" [20]. 

У переважній більшості вистави йшли взимку та навесні, а 
також в осінній час. Улітку багато чернігівців залишали місто і їхали 
в різні подорожі або у сільську місцевість. І все ж значна кількість 
людей залишалася вдома. Через це вистави організовували у літньому 
саду в ротонді. І, як відзначав Л. Глібов, драматичне мистецтво, 
музика і свіже повітря були гарною комбінацією, а тому на вистави 
приходило багато людей. І перед організаторами театрального ми-
стецтва стояло складне завдання – не перетворити вистави на балаган, 
а підтримувати високий естетичний рівень. 

Л. Глібов був високим знавцем театрального мистецтва, тому 
кожна його стаття мала не лише інформаційний характер, а й 
спонукала до роздумів про репертуар, про акторський колектив, про 
виконавців, про долю аматорів. І було важливо, щоб у театральному 
колективі були актори, які б зуміли об’єднати навколо себе інших. 
Таким у театрі був актор Шатилов. Його зовнішність гармонувала з 
внутрішнім змістом виконавця ролей. Не складно було зіграти 
Стецька в "Сватанні на Гончарівці" так, щоб сміялася публіка в залі. 
На думку Л. Глібова, варто було акторам мати міру в зображенні 
малоросійських простонародних типів. Для Шатилова була харак-
терна оригінальність, грайливий жарт, наївна простота з відтінком 
хитрощів – усе те, що притаманне було побутовому народному гумору. 
Тому його персонажі завжди схвально сприймалися глядачем. 

Л. Глібов відзначав і гру молодого актора Захарича, який добре 
зіграв роль Дерези в п’єсі байкаря "До мирового". Йому вдавалися 
саме типи малоросійського амплуа. А подібних акторів, які б яскраво 
виконували ролі малоросіян, на думку Л. Глібова, було не так багато. 

Конкретні описи вистав чи труп дають можливість Л. Глібову 
розкрити специфіку провінційного життя, поставити загальні пи-
тання, які були безпосередньо пов’язані як із репертуаром таких 
театрів, так і з комплектуванням колективу та умовами його праці. 
Не завжди можна вирватися з провінційного життя і знайти себе в 
професійних колективах, як це вдалося зробити Савіній, Меншиковій, 
Виноградовій та Нікітіну, які починали свій творчий шлях на 
Чернігівщині. До речі, Л. Глібов в особистій бесіді передбачав велике 
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майбутнє Марії Савіній, про що він сам неодноразово говорив. 
Але завжди знамениті актори починали в аматорських комедіях. 

І саме тут вони могли проявити себе. Дуже важливо побачене і почуте 
в житті внутрішньо засвоїти, увібрати в себе, збагативши його своїм 
талантом, щоб потім у якусь потрібну мить це показати глядачеві. 

В статті "Наш театр", надрукованій в "Черниговской газете" 
(№ 13) 29 вересня 1877 р., Л. Глібов характеризує трупу антрепризера 
Кир’яки-Бронської, яка була закохана в театр. Але цього мало, бо те-
атральна справа потребує ще й грошей, яких досить часто не вистачає. 
І залагодити справу можна, лише залучивши глядачів на вистави. 

Л. Глібов досить уважно підійшов до характеристики акторів, 
виділивши у кожного із них специфічні особливості, а також визна-
чивши загальну ознаку їх гри. Саме для цієї трупи характерна 
гротесковість, бо кожне амплуа дихає комічним характером. Це при-
таманне і самій Бронській, бо драматична комедія була її сферою, як і 
Крузовій, одній із "кращих театральних дочок, народжених яскравою 
фантазією композитора Оффенбаха". 

Досить точно грала комічних бабусь Руманова, яка добре воло-
діла сценічною технікою і гра якої завжди чітко продумана. Актриса 
належала до справжніх майстрів драматичного мистецтва, які і без 
таланту могли подобатися публіці. 

Для таких актрис, як Добролюбова, важливо, щоб у трупі був 
хороший режисер, який зміг би направити актрису в необхідне русло, 
і вона зіграє будь-яку роль. 

Серед акторів-чоловіків Л. Глібов відзначив Маслова, що грав в 
антрепризі І. М. Лагоди і став одним із відомих акторів провінційних 
театрів, Андрєєва-Біязі, людину, яка "сміється, шукає, плеще язиком, 
як цього вимагав автор п’єси", обдарованого актора Ільїна, виконавця 
багатьох солідних ролей Климова, серйозного коміка Багринського та 
інших. 

Л. Глібов відзначав хороший оркестр, яким керував після Ми-
хайловського новий диригент Давид. Ця стаття засвідчує і майстер-
ність самого Л. Глібова, який добре розумівся у театральній справі, 
умів давати чіткі характеристики акторам, виділяти в їхній грі 
найтиповіше. 

Стаття "Откровенное слово о нашем театре", яка з’явилася 
16 листопада 1878 р. в "Черниговской газете", завершує театральні 
огляди Л. Глібова. На жаль, втрачені примірники газети не дають 
змоги розшукати нові статті, присвячені театральному життю. Але ж 
Л. Глібов був великим шанувальником театру, і не віриться, що він 
більше не відгукувався про нові вистави. 

Характеризуючи вистави цього сезону, Л. Глібов серед актрис 
виділив Башинську, яка блискуче зіграла ролі Ольги, дочки помі-
щика Квашніна у виставі "Выгодное предприятие", та Лідії Моревої в 
"Блуждающих огнях". "Отчетливая и ясная дикция, характеристичес-
кая верность изображаемого лица, наконец, образ выражения, в 
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котором внешность гармонирует с внутренним настроением, – все это 
говорит в пользу несомненных сценических способностей г-жи 
Башинской". І байкар турбується, щоб її талант не загубився у провін-
ційному театральному болоті, бо він достойний кращого призначення. 

Л. Глібов вказував також на драматичний талант Кисельової, гра 
якої відзначена почуттям і задушевністю, осмисленням кожної ролі і 
добросовісним виконанням кожної з них. Природа дала їй чуттєву 
душу, прекрасну зовнішність, і все це актриса використовує, створю-
ючи образ Олени Моревої у виставі "Блуждающие огни". В своїх стат-
тях Л. Глібов часто відверто говорив не лише позитивне, а й вказував 
на недоліки, висловлював відверті поради, сподіваючись на розуміння 
тих, кому вони адресовані. 

Відзначив Л. Глібов і рівну правдиву гру Степанової, виконавиці 
ролей бабусь, мамок, свах і подібних типів, та деяких інших актрис. 
Автор огляду зупинився також на характеристиці ролей і своєрідності 
гри керівників трупи Матвєєва та Степанова. 

Матвєєв був актором солідним, який усі ролі проводив рівно. 
Свідченням цього є створені ним образи лікаря в "Блестящей партии", 
Волинова у "Выгодном предприятии", Бальзамінова в п’єсі Остров-
ського "За чем пойдешь", Дергачова в "Последней жертве". 

Л. Глібов умів виділити в грі кожного актора специфічне, про 
що свідчать характеристики Степанова, Ленського, Башинського, 
Любимова та ін. 

Адресуючи свої статті широкому колу глядачів, Л. Глібов давав 
можливість шанувальникам театру відчути потяг до спілкування, 
якщо не з усією трупою, то з окремими акторами, до яких виникла 
симпатія, завдяки прочитаному матеріалові в газеті. 

Театральні вистави ставили і в інших містах Чернігівщини, 
зокрема у Новгороді-Сіверському, і тут велику роль відіграв О. Мар-
кович, який на початку 60-х рр. змушений був залишити на декілька 
років Чернігів і переїхати у службових справах до міста Новгород-
Сіверський, де він продовжив займатися театральною аматорською 
справою. Тут він організовував вистави, до яких залучив місцевих 
інтелігентів та гімназистів старших класів. Найбільш активними 
учасниками були вчитель історії та географії Ф. Л. Метлинський – 
брат відомого поета і фольклориста, видавця А. Метлинського, з яким 
добре був знайомий О. Маркович, та інспектор гімназії О. Л. Мануй-
лович. 

У цей час у Новгороді-Сіверському були поставлені у приміщенні 
чоловічої гімназії п’єси І. Котляревського "Наталка Полтавка", "Мос-
каль-чарівник", Г. Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці", 
"Шельменко-денщик", "Шельменко – волосний писар",  Т. Шевченка 
"Назар Стодоля", Л. Глібова "До мирового", К. Тополі "Чари", 
О. Стороженка "Гаркуша". 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 344 

О. Маркович дуже любив музику, грав на деяких інструментах, 
складав мелодії. Всі, хто знав Опанаса Васильовича, підкреслювали, 
що вершиною його музичної творчості була "Наталка Полтавка" та 
"Чари". І хоча до "Наталки Полтавки" були написані мелодії музи-
кантом Йоганом Лендвером, але О. Маркович постійно удосконалював 
музичну частину підбором пісень із відповідною мелодійною тональ-
ністю, що відповідала духу п’єси й емоційному настрою персонажів, 
зробив виставу захоплюючим, хвилюючим видовищем. Саме в  цьому 
виявився великий музикальний талант прекрасного знавця музичної і 
усної творчості. О. Маркович багато працював і над музичним оформ-
ленням вистави "Чари". Саме завдяки її наповненню пісенним матері-
алом вистава стала набагато цікавішою і привабливішою. Через хво-
робу О. Маркович у 1867 р. повернувся до Чернігова, де на деякий час 
знову включився разом зі своїм вірним другом Меланією Загорською 
до театрального життя під керівництвом Л. Глібова, О. Тищинського 
та І. Лагоди. 

У 70–80-х рр. проявляє себе в багатьох повітових містах та 
садибах аматорське театральне мистецтво. Своєрідність його полягає в 
тому, що в ньому брали участь різні верстви населення і роль цих 
театральних виступів дещо змінилася. Показовим у цьому відношенні 
є театр М. Волконської у селі Вороньки Козелецького повіту (нині 
Бобровицького району). 

 М. М. Волконська (1805–1863) разом зі своїм чоловіком декаб-
ристом С. Г. Волконським та їх другом О. В. Поджіо приїхали у 
родове село Вороньки згідно з амністією 1856 р. після 30-річного пере-
бування в Сибіру. Тут вони організували аматорський театр, який 
після смерті Марії Миколаївни перейшов під керівництво її дочки 
Олени Сергіївни Кочубей. Проте найбільшого розквіту театр набув, 
коли ним почав займатися син дочки Михайло Миколайович Кочубей. 

Для театру у Вороньках було збудоване приміщення, у якому, 
крім глядацького залу, розміщувалися бібліотека, фотолабораторія. 
Влітку вистави організовували на спеціально збудованому майданчику 
у парку. Акторами були в основному дворові люди. Інколи залучали 
талановитих сільських жителів. У деяких виставах брали участь Ми-
хайло Кочубей з сестрою Лідою. Дійшли до нас і деякі учасники цього 
театру: П. Г. Половець, Н. М. Шута, які майстерно виконували роль 
Наталки, М. В. Діаковський та ін. Це був період, коли театр із сімей-
ного, розважального для родини і гостей перетворився на театр для 
народу. В ньому грали нарівні селяни і представники дворянської 
інтелігенції, різночинці  тощо. 

Репертуар театру третьої чверті ХІХ ст., останнього періоду його 
існування під керівництвом М. М. Кочубея, був україномовним. Тут 
ставили п’єси "Наталка Полтавка", "Москаль-чарівник" І. Котлярев-
ського, "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ’яненка, "Назар Стодоля" 
Т. Шевченка, а також нові п’єси "Безталанна" І. Карпенка-Карого, 
"Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" М. Старицького, "Доки сонце 
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зійде, роса очі виїсть" М. Кропивницького та інші п’єси, які були 
написані  для театру корифеїв. 

Михайло Кочубей дуже любив повісті М. Гоголя на українську 
тематику, тому він здійснив декілька переробок прозових творів для 
сцени. На основі повісті "Сорочинський ярмарок" він написав п’єсу на 
одну дію "Халепа", а з повісті "Ніч перед Різдвом" зробив п’єсу на 
три дії "Оксана". Таким чином керівник театру поповнював його 
репертуар. Цей театр існував до 1905–1907 рр. 

Активний учасник цього театру М. В. Діаковський створив теат-
ральну трупу у сусідньому селі, а згодом поїхав до Москви і увійшов 
до трупи Ю. Завадського, а в 1920–1930-ті рр. працював директором 
Одеського оперного театру. 

Театр М. Волконської – М. Кочубея – це своєрідне явище в істо-
рії українського театру. 

 
МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА І ЧЕРНІГІВЩИНА 

 
У 70-х рр. голова ніжинського повітового дворянства І. С. Рако-

вич організував любительську театральну трупу, яка мала благодійні 
наміри. Зароблені від вистави гроші йшли на допомогу бідним 
студентам, збіднілим або хворим представникам інтелігенції, пора-
неним на війні тощо. Репертуар складався з п’єс різних жанрів. Це 
були драми, комедії, водевілі. Вистави користувалися успіхом через 
ніжинців [1]. 

Побачивши Марію Адасовську в Ніжи-
ні, І. С. Ракович попросив її батька дозволити 
їй грати у виставах аматорського театру. 
Костянтин Костянтинович не міг відмовити 
голові дворянства, і Марія Костянтинівна з 
1876 р. почала брати участь у виставах 
ніжинської трупи. Спочатку це були ролі у 
водевілях: Настя ("Біда від ніжного серця" 
В. Сологуба), Говоркова ("Спалах біля домаш-
нього вогнища" М. П. Федорова), Сашенька 
("На хліб і на воду" В. І. Родиславського), 
Вірочка ("Дочка російського артиста" 
П. І. Григор’єва). Вони потребували від вико-
навиці гарного співу, уміння танцювати, весе-
лити публіку. Зіграти "веселих пустух з доб-
рим серцем і жвавим характером" для Марії 
Адасовської не було складним, бо вона напов-
нювала сцени своїми вигаданими, тільки для 
неї характерними дрібничками, які полонили 
глядачів. 

Особливо вразила їх Марія Адасовська в ролі Наталки Полтавки 
в однойменній п’єсі І. Котляревського, поставити яку вдалося 

М. Адасовська
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І. С. Раковичу на сцені Ніжина з великими труднощами. У виставі 
виконували ролі студенти Юридичного ліцею Лагода, Недзвецький, 

Милаченко та ін. Всі грали добре, але всіх 
зачарувала Марія Адасовська. Вона полонила 
ніжинців гарним голосом і вмінням розкрити 
характер своєї героїні. Особливо запам’ята-
лися сцени, де Марійка співала пісні. З не-
абияким хвилюванням вона виконувала пісню 
Наталки "Віють вітри, віють буйні, аж дерева 
гнуться". Жити життям героїні і відтворити 
його на сцені виявилося не дуже складно для 
Адасовської. Те, чим жила Наталка І. Кот-
ляревського, було добре знайоме юній актрисі. 
Все це вона спостерігала в житті селян, своїх 
подруг. Та й її дівоче серце уже жадало ко-
хання. І все це було настільки природно, 
життєво та майстерно відтворене на сцені, що 
вона підкорила всіх своїм талантом. 

Коли Марія Костянтинівна разом із бать-
ком з’явилася серед публіки після вистави, 
предводитель дворянства І. С.Ракович підій-
шов до них і, "з захопленням дивлячись на 
молоду дівчину, сказав: "Моя порада тобі, 
Костянтине Костянтиновичу, віддай Маню до 
театральної школи, у неї надзвичайна обдаро-
ваність!"  

Але батько Марії Костянтинівни, як лю-
дина старого гарту, з обуренням відповів: "От 
у тебе підростає дочка – її ти і віддай до теат-
ральної школи замість того, щоб давати мені 
такі поради..." "Якби моя дочка мала такий 
талант, як твоя, я і хвилини не замислювався 
б", – серйозно відповідав Ракович, і серце та-
лановитої дівчини вперше здригнулося від 
передчуття великого покликання" [2]. 

Виступ у виставі "Наталка Полтавка" 
наче розділив життя Марії Адасовської на дві 
половини: час "театру для себе", своїх близь-
ких – і час "театру для глядачів". Як ніколи 
раніше, вона відчула саме це. Смисл іншого 
життя входив у її свідомість. Як їй хотілося 
вступити до консерваторії, зайнятися співом, а 
потім потрапити на сцену, підкоряти своїм 
талантом глядачів. 

У лютому 1877 р. Марія Адасовська милувалася грою видатної 
російської актриси Гликерії Федотової, яка гастролювала у Ніжині й 
зіграла тут декілька вистав за творами О. Пушкіна та І. Тургенєва. 

М. Заньковецька 
 

М. Заньковецька в ролі 
Наталки Полтавки 
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У програму була включена і п’єса Т. Шевченка "Назар Стодоля". 
22 лютого відбувся спектакль, де Г. Федотова грала Галю. Це був 
сміливий крок, бо вже діяв горезвісний Емський указ Олександра II 
(1876), який сурово забороняв ставити п’єси, написані українською 
мовою [3]. 

"... Любов до сцени захватила мене зовсім, – згадувала Марія 
Костянтинівна, – і тільки було моїх мрій, що потрапити на справжню 
сцену" [4]. 

На виставах у Ніжині, в яких брала участь М. Адасовська, був 
присутній артилерійський офіцер Олексій Антонович Хлистов, який у 
1870 р. закінчив Третє військове Олександрівське училище, був уже 
кавалером ордена Станіслава ІІІ ступеня. Він захопився Марією 
Адасовською, пообіцяв їй допомогти вступити до консерваторії. Марія 
Костянтинівна була красивою дівчиною. "Це була струнка, середня на 
зріст граціозна дівчина. Вона мала карі очі, пушисте темне волосся, 
чудові зуби і надзвичайно ніжну шкіру. Брови рівними високими 
дугами зводилися над очима. З очей випромінювалося світло духовної 
обдарованості, що робило дівчину привабливішою від першої-ліпшої 
красуні!" [5]. 

У травні 1877 р. справили весілля у Заньках [6]. Вінчалися у 
місцевій Миколаївській церкві, куди Марія неодноразово ходила 
співати у хорі. Подруги востаннє співали їй: 

 
Січаная калинонька, січаная, 
А вже наша Марусенька звінчаная. 
Золотий перстень на руці, 
Червоний чобіт на нозі... 

 
Веселилися дівчата, підбадьорювали одна одну, бо кожна з них 

чекала на таку ж мить і в своєму житті. І далеко було чути їх зво-
рушливу пісню: 

 
До лугу доріженька, 
А в лузі калинонька, 
Там Марія гуляла, 
Цвіт-калиноньку ламала 
Та в пучечки в’язала, 
До матусі промовляла!.. 

 
Вслухалася в ці слова Марія Костянтинівна, трохи сумно було 

від цих слів. Що чекало її в майбутньому, чи справдиться її мрія, чи 
вдасться їй вступити на сцену. А дівчата співали: 

 
Ой мати моя, мати,   – Ой будеш доню, будеш, 
Чи буду я такая,   Поки в мене будеш... 
Як калинонька цяя?   Ой підеш ти від мене... 

Спаде красонька з тебе... 
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Подруга М. Заньковецької Н. М. Богомолець-Лазурська згаду-
вала: "Вона сподівалася, була впевнена, що, залишивши батьківський 
дім, вийде на шлях покликання, поїде в Петербург, у консерваторію 
вчитися співу. Насправді вийшло зовсім інакше. Коли у жовтні того 
ж року Маня, яка добре запам’ятала співчуття Хлистова, завела 
розмову про консерваторію, вона дістала таку відповідь: "Призна-
чення жінки бути доброю дружиною, хазяйкою й матір’ю, а не 
думати про консерваторію і театри" [7]. 

Далі були військові гарнізони, ама-
торські концерти та вистави, у яких 
брала участь і Марія Хлистова, дружина 
майора, а пізніше полковника. Завжди 
Марія Костянтинівна вражала глядачів 
своїм блискучим талантом і голосом, 
яким заслуховувалися присутні. Особли-
во любила вона виконувати українські 
пісні. У військовій фортеці Бандери доля 
звела її з Миколою Тобілевичем, краси-
вим офіцером, який також майстерно 
грав у виставах. Одного разу під час 
постановки "Живих картинок", які були 
присвячені різним епізодам війни з 
турками, Марія Хлистова запропонувала 
присутнім незвичайний сюжет: "Перед 
глядачами з’явилась болгарська жінка в 
яскравих лахміттях, в червоній хустці. 
Тремтячими руками болгарка підносить 
до напівоголених грудей щось завернуте 
в ганчірку. Ось вона присіла на землю, 
без слів заколисуючи свою дитину. Але 
це не малятко. На протягнутих руках у 
неї обгоріле поліно. З великою скорботою 

вона то притисне це поліно до грудей, то простягне вперед, 
звертаючись до людей захистити її дитину. З кривавою тугою, як 
гіркий стогін, вириваються із її вуст слова: 

 
Шуми, Марице, окривавлена, 
плаче дівчина, люто ранена. 

 
Це слова болгарської пісні, виконані з невтішною скорботою. Ви-

рвалися ці криваві слова-стогін із вуст жінки, вона припала вустами 
до своєї вдаваної дитини, до чорної обгорілої поліняки, і мовчки 
опустилася на землю, застигла в мовчанні незціленого горя. 

Всі глядачі настільки були вражені побаченим, що в заціпенінні 
знаходилися декілька хвилин. Тільки після того як вони вийшли з 
зачарування гри, залунали оплески". 

М. Заньковецька в ролі Оксани 
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М. Тобілевич-Садовський, згадуючи цей епізод з життя Марії 
Костянтинівни, зауважував: "Здавалося, ніби я зазирнув у безодню, із 
дна якої, з надр земних, на мене блиснув дивовижний самоцвіт, і 
такого самоцвіту ще на землі не бувало. У цьому творчому етюді були 
закладені джерела для подальшої невичерпної творчості. Тут тобі і 
Оксана ["Доки сонце зійде, роса очі виїсть"], і Олена ["Глитай, або ж 
Павук"], і Маруся ["Дай серцю волю, заведе у неволю" М. Кропив-
ницького], і Софія ["Безталанна" І. Карпенка-Карого]... Для кожної 
своє зернятко... І обгорілий пеньок замість немовлятки – ми його 
знову побачили в "Глитай, або ж Павук", на верховині трагізму... 
Одне слово, перед нами в той знаменитий вечір спалахнув вогонь 
Прометея... Геній!" [8]. 

Відома актриса Одеського театру актора М. К. Милославського 
Качевська, побачивши Марію Хлистову у виставах, наполягала піти 
на професійну сцену. 

Через деякий час О. А. Хлистова перевели у фортецю Свеаборг, 
яка охороняла підступи до столиці Фінляндії Гельсінгфорса. Це дало 
можливість Марії Костянтинівні брати уроки в столиці Фінляндії у 
місцевому відділенні Петербурзької консерваторії у професора співу 
Гржималі, який захоплювався її голосом (мецо-сопрано), музикаль-
ністю і який пророкував їй блискучу кар’єру на оперній сцені. Вона 
могла на одному диханні проспівати гаму вгору і вниз, діапазон її 
голосу був дуже широкий. Проте заборона чоловіка висіла над нею, 
незважаючи на те, що її запрошував на сцену директор оперного 
театру в Гельсінгфорсі Ребінс. 

 

 
 

Корифеї українського театру 
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Не можна уявити собі, як би склалася подальша доля Марії 
Костянтинівни, якби у 1882 р. не надійшло запрошення Миколи Тобі-
левича та Марка Кропивницького вступити до української трупи, 
сформованої в Єлисаветграді. Брати Тобілевичі складали її основу. 
Кожен із них узяв собі сценічний псевдонім: Іван став Карпенком-
Карим, Панас – Саксаганським, Микола – Садовським. 

Марія Костянтинівна, ще трохи вагаючись, вирішила їхати в 
Україну. "... Погляди чоловіка, – писала вона в автобіографії, – нічим 
не відрізнялись від поглядів батьків, і мені лише дозволялось, і то 
рідко, грати в аматорських виставах, в котрих я мала надзвичайний 
успіх. Я кохалась в мистецтві, любов до сцени стала моїм життям. Я 
не могла більш боротись зі своїм коханням і, порвавши зі всіма 
своїми, поступила на сцену" [9]. Так Марія Костянтинівна навічно 
поріднилася з театром, взявши тут собі нове прізвище – Заньковець-
ка, прославивши його на віки. 

Життя актриси ускладнювалося постійними переїздами, невла-
штованістю побуту, до чого Марія Костянтинівна була не звична. Усе 
це вимагало від неї постійної зібраності, напруги, бо глядач не врахо-
вував усього цього, а чекав на цікаву гру акторів на сцені. Успіх 
М. Заньковецької та її колег був настільки великий, що глядач не ви-
тримував, зривався в своєму пориві вдячності, був зачарований грою, 
прекрасною мовою. А це призвело до того, що київський губернатор 
Дрентельн заборонив виступати трупі не тільки в Києві, а й у підлег-
лих йому Київській, Полтавській, Чернігівській, Подольській і Волин-
ській губерніях. Таким чином, Чернігівщина, батьківщина М. Занько-
вецької, була недосяжна для актриси, і глядач був позбавлений можли-
вості спілкуватися з великим талантом землячки на багато років. 

М. Заньковецька гастролювала на Півдні України, Слобожан-
щині, у Ростовській та інших губерніях. Збагачувався репертуар, 
зростала її слава. У 1886–1887 рр. трупі М. Кропивницького дали 
змогу виступати в Петербурзі. Ця поїздка мала особливе значення. 
М. Садовський, згадуючи ці виступи, писав пізніше у своїх спогадах: 
"Їхали свідчити Петербургові, що живе ще слово українське, що... ні 
навіть благородний, високогуманний закон 1876 року царя-освобо-
дителя не задавив святого слова 40-мільйонного народу. Воно знову 
оживає і сміється знову. І справді, слово українське, залунавши в 
столиці, зворушило все її суспільство..." [10].  

Успіх був настільки великим, що на виставах з’явилися великі 
князі, зокрема К. К. Романов, а потім і Олександр III, що не могло 
пройти непоміченим у суспільстві. Цар Олександр III, який не дуже 
любив театр, був задоволений грою українських акторів і Марії 
Заньковецької зокрема й відвідав чотири їх вистави. Деякі з них він 
дозволив ставити навіть у Маріїнському театрі. 

На спектаклях української трупи був весь демократичний Петер-
бург. Талантом М. Заньковецької захоплювалися відомі діячі куль-
тури В. В. Стасов, І. Ю. Рєпін, І. П. Павлов та багато інших, бо у її 
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грі поєднувалось і слово, і пісня, і танок, і трагедія, і сміх – усе, що 
притаманне було людині. 

Актори театру спілкувалися з представниками української інте-
лігенції, які проживали тоді в Петербурзі. Д. І. Яворницький, співець 
Запорізької Січі, згадував про своє спілкування з М. Садовським, 
М. Заньковецькою, М. Кропивницьким, П. Саксаганським, Г. Зати-
ркевич у своїй гостині на Митній пристані в Петербурзі. Саме в цей 
час прийшли до нього художник І. Рєпін, який працював над карти-
ною "Запорожці пишуть листа турецькому султану", художник, 
кобзар Опанас Сластіон, співак Хома Бондаренко та ін. 

Такий же успіх буде чекати на М. Заньковецьку і в Москві. Її 
грою будуть захоплюватися відомі актори Малого театру та театру 
Корша М. Єрмолова і О. Яблочкіна, художники М. Нестеров, 
І. Левітан, С. Іванов, К. Коровін, С. Коровін, А. Васнецов та ін. 

Потім знову була поїздка до Петербурга, Москви, де М. Зань-
ковецька ближче познайомилася з провідними російськими акторами 
Поліною Стрепетовою, Марією Савіною, Марією Єрмоловою, Глике-
рією Федотовою та іншими. Слава М. Заньковецької зростала з 
кожним роком усе більше. Драматурги хотіли писати для неї свої 
п’єси. А. Чехов був у захваті від її гри. У листі до брата він писав: 
"Заньковецька – страшна сила" [11], а в іншому листі: "Я познако-
мился с хохлацкой королевой Заньковецкой, которую Украина нэ 
забудэ" [12]. А. Чехов навіть хотів придбати хутір на Чернігівщині 
поруч із садибою М. Заньковецької в Заньках. Цей та інші факти 
свідчать про їх дружні теплі стосунки. 

Проте в особистому житті видатної землячки складалося не все 
так добре, як хотілося. Тільки в 1887 р. вона розлучилася зі своїм 
чоловіком О. А. Хлистовим і поєдналась у громадянському шлюбі з 
Миколою Садовським. Батько не міг їй це пробачити, гнівався. Проте 
батьківське серце пом’якшилося. І він пробачив Марії лише перед 
самою смертю. 

У лютому 1888 р. К. К. Адасовського не стало. Незадовго до 
смерті Костянтин Костянтинович зробив заповіт і відписав садибу в 
селі Заньки та землі своїм дочкам Лідії Костянтинівні Карнауховій та 
Марії Костянтинівні Хлистовій. Нотаріус Ніжинського окружного 
суду 5 квітня 1886 р. затвердив цей дарчий запис [13]. 18 січня 
1911 р. мати, Марія Василівна Адасовська, відмовилася від довічного 
права на володіння садибою на користь Марії Костянтинівни [14]. Але 
М. Заньковецька не могла управляти садибою, землями. І у 1911–
1912, 1913 рр. ці землі вона продала селянам [15]. 

Марія Костянтинівна глибоко поважала свого батька, розуміла 
його як людину, що охороняла сімейні традиції, але їй було боляче: 
він не враховував її чесне служіння батьківщині. У 1888 р. вона 
відпочивала у батьківській садибі. Довідавшись про це, члени ніжин-
ського "Музично-драматичного товариства", яке було організоване в 
місті у 1887 р., запросили її взяти участь у спектаклі "Наталка 
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Полтавка". Марія Костянтинівна, згадавши, як вона десять років тому 
виступала у цій же виставі в Ніжині, як ці виступи надихнули її на 
творче життя, не відмовила ніжинцям, їй хотілося підтримати ама-
торів! На той час у ніжинському "Музично-драматичному товаристві" 
перебувало близько ста чоловік. Це було об’єднання всіх аматорських 
сил Ніжина. При товаристві діяв хор (керівник М. Н. Горбач), симфо-
нічний оркестр (керівник Г. І. Козуб), дві драматичні секції-студії: 
українська (режисер І. Л. Дейкун), російська (режисер Я. В. Біловод-
ський), працювала також літературна (керівник С. М. Брайловський) 
та музична секції (керівник В. А. Вільгорський). 

Товариство ставило за мету розширити потяг населення до дра-
матичного та музичного мистецтва, розвивати художні смаки мешкан-
ців міста. "На відповідні ролі до російської секції, – згадував один із 
активних культурних діячів міста Ніжина, музикант Ф. Д. Процен-
ко, – запрошувались на зимовий сезон артисти-професіонали (Каренін, 
Міров, Каталей). Вистави відбувались щотижня, іноді двічі на тиж-
день... У російській секції репертуар складався з оригінальних п’єс 
Островського, Соловйова, Сумбатова (Южина), Гоголя, Чехова, Дячен-
ка та інших, а також перекладених з інших мов" [16]. 

Важче було працювати українській секції з відомих загально-
державних причин. Усе тоді залежало від поліцейської цензури. А 
тому ставили українські п’єси рідко (3–4 за зимовий сезон). "Здобути 
на них дозвіл було тяжко; спершу треба було ублагати місцевого 
сатрапа – начальника поліції, а після цього – санкція губернатора. 
Доводилось за санкцією відряджати до нього поважного члена това-
риства або "даму-патронесу" [17]. Зрештою, щоб полегшити цю про-
цедуру, дипломатично в правління товариства було обрано начальника 
поліції Крижановського. Отже, незважаючи на вперту русифікацію і 
заборону українського слова, все ж рідне слово лунало зі сцени, хоча 
це були в переважній більшості п’єси "з горілкою та гопаком". Проте 
виставлялись і такі п’єси, як "Наталка Полтавка", "Ой, не ходи, 
Грицю", "Доки сонце зійде, роса очі виїсть", "Пошились у дурні", 
"Сватання на Гончарівці", "Шельменко-денщик" та ін. Виступи орга-
нізовували в колишньому будинку А. О. Радиловського, де була гля-
дацька зала на 250 місць. Нині це вул. Набережна, біля Спаського 
містка, у 20-х рр. там був військкомат. 

Звичайно, в українському репертуарі гарних сил було недостат-
ньо, а в організаторів Товариства було велике бажання підняти рівень 
саме цієї трупи. На щастя, в цей час з’явилася Марія Заньковецька зі 
своїми товаришами по сцені. Відпочинок є відпочинком, але почуття 
вдячності у Марії Костянтинівни було завжди на першому місці. Вона 
з успіхом виступила в благодійній виставі "Наталка Полтавка". 

У 1889 р. пізньої осені після гастролей в Одесі М. Заньковецька 
приїхала до Заньок разом із М. К. Садовським та Л. Я. Маньком. На 
прохання членів Товариства Ніжина вони виступили у виставі "Кум-
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мірошник". "Це були дійсно захоплюючі вистави – оваціям та екстазу 
глядачів не було краю", – згадував Ф. Д. Проценко.  

У Ніжині М. Заньковецька довідалася, що в цьому ж 1889 р. в 
місті з театральною трупою була відома російська актриса Марія 
Гаврилівна Савіна (1854–1915), котра, як і М. Заньковецька, почина-
ла свій творчий шлях на Чернігівщині [17], шкодувала, що не змогла 
подивитися вистави за її участю. 

Слава М. Заньковецької зростала не лише в Україні, а і в бага-
тьох містах Росії, Азербайджану, Грузії. На початку 90-х рр. були 
здійснені поїздки по містах тодішньої Російської імперії: Уфа–Самара–
Бузулук–Оренбург–Уральськ–Астрахань–Петровськ–Темір–Хан-Шура– 
Ашхабад–Чарджуй–Баку. Хористом у цьому театрі був Ф. І. Шаля-
пін. Після цього відбувалися виступи в українських містах. 
Непростими були ці поїздки, не скрізь самодури городничі дозволяли 
ставити гостросюжетні українські вистави.  

Заборона грати в Києві була знята ли-
ше після смерті генерал-губернатора Дрен-
тельна його спадкоємцем графом Ігнатьєвим 
у 1890 р. З особистим проханням звернувся 
до нього брат М. Заньковецької, генерал-
майор артилерії Євтихій Костянтинович 
Адасовський, який був близьким до вели-
кого князя Михайла Михайловича. Новий 
губернатор дозволив грати у Києві не більше 
10 вистав українською мовою. І лише 
1893 р. заборона була остаточно знята. А це 
означало, що можна було виступати україн-
ською і на Чернігівщині. 

У 90-х рр. XIX ст. Марія Заньковецька 
виступала переважно у трупі Миколи Садов-
ського, який став її чоловіком. Проте не-
простим було їх особисте життя. Палке ко-
хання супроводжувалося незлагодами і 
навіть довгими розставаннями. У 1891 р. 
М. Заньковецька пішла з трупи М. Садов-
ського. На деякий час оселилася в будинку, 
купленому нею у маленькому хуторі Жер-
дово на Чернігівщині (Остерський повіт, 
нині Київщина). 

Але і в цей час насиченими залишалися роки її роботи в інших 
трупах. Як вказують дослідники, 1889–1897 рр. – один із напружених 
періодів діяльності М. Заньковецької, коли актрисою були створені на 
сцені образи в п’єсах М. Кропивницького, М. Старицького, І. Кар-
пенка-Карого, які надовго увійшли до її репертуару. 

І ось, нарешті, Чернігів, місто, де минули щасливі роки навчан-
ня, спілкування з улюбленим учителем М. А. Вербицьким, якого, на 

М. Заньковецька в ролі 
циганки Ази
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жаль, уже не було в місті, бо його у 1874 р. заарештували й вислали 
спочатку до Рязані, а потім до Орла, де він займався педагогічною та 
літературною діяльністю. 

Трупа М. Кропивницького давала в Чернігові вистави з 
28 грудня 1882 р. до 21 січня 1883 р. Про ці гастролі залишилося два 
відгуки в газеті "Заря". 

У виставі "Поки сонце зійде, роса очі виїсть" після зіграної 
М. Заньковецькою ролі Оксани київська газета "Заря" писала: "З ча-
рівною привабливістю та щирістю виконала вона роль Оксани і в 
сцені рішучої розмови з матір’ю Бориса захопила всю залу" [18]. 
Партнер по сцені І. Мар’яненко, який неодноразово грав з актрисою у 
цьому спектаклі, згадував: "Оксана у виконанні М. К. Заньковецької – 
лагідна, чула, глибока натура. Вона розумна від природи. Тримається 
просто, з природженою гідністю й невимушеністю. Відчувається, що 
вона духовно значно вища від панича Бориса" (який зрадив її) [19]. 
Про дошлюбні зв’язки Оксани і Бориса довідались сільські парубки і 
дівчата, які поглумилися над Оксаною, одягнувши їй на голову очіпок 
і намазавши ворота дьогтем. "Юрба оточує Оксану, а вона спочатку 
протестує, потім захищається, благає і, нарешті, непомітно, ніби від 
удару, падає непритомна. 

Після цієї страшної події, яка ганьбою вдарила ні в чому не 
повинну дівчину, Оксана на світанку приходить у панські покої. Вона 
хоче побачитись з паничем Борисом і перевірити, чи то правда, що він 
заручився з панною, а її покинув. Понівечена й скривджена, вона цілу 
ніч блукала десь по леваді і тепер ледве тримається на ногах. Обличчя 
її бліде, з величезними, глибоко запалими очима, в яких і жах, і не-
вимовне страждання, і обурення. Від цих очей не можна відірватися 
протягом усієї сцени. Здавалося, що артистка ввібрала в себе біль, 
страждання й протест скривджених покриток усього світу і з разючою 
силою геніально узагальнила в образі Оксани, викликаючи в глядачів 
співчуття до скривджених і обурення проти баламутів... Сцену марен-
ня та передсмертної агонії Марія Костянтинівна провадила, уникаючи 
найменших виявів натуралістичності, надзвичайно правдиво, з тон-
ким почуттям міри і художнього такту; життя в ній ніби поволі 
згасало" [20].  

У цей же приїзд до Чернігова М. Заньковецька виступила в ролі 
Олени у виставі "Глитай, або ж Павук". У тій же "Зарі" кореспондент 
писав: "Важку роль грала п. Заньковецька. Різноманітні відтінки 
страждання, якими живе ця роль, знайшли свій вираз в її нервовій, 
гарячій грі. Артистка мала величезний успіх, хоч це й коштувало їй 
справжньої непритомності і справжньої істерики на сцені" [21]. 

Важко давався цей образ М. Заньковецькій, але з кожною виста-
вою вона збагачувала його і довела до справжньої висоти, неперевер-
шеної майстерності, живого втілення життя. До цього образу ми 
повернемося ще трохи пізніше. 
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Приїзд української трупи в Чернігів мав велике активізуюче зна-
чення. Відомий громадський діяч Чернігова І. Л. Шраг, а пізніше 
член Державної думи у своїй "Автобіографії" писав про цю подію і її 
роль в подальшому культурному житті міста: "В ті саме часи [80-ті рр. – 
Г. С.] прибула до Чернігова трупа Кропивницького з Заньковецькою, 
Садовським, Затиркевичовою. Їх чудові, цілком нові для мене вистави 
притягали силу люду, мали надзвичайний успіх, збуджували україн-
ську свідомість. Я не проминув, здається, ні однієї вистави: коли тру-
па від’їздила, були упорядковані урочисті проводи, подавалися адре-
си, вітали їх промовами, але звичка до російщини була така велика, 
що і адреси і промови були російською мовою. Одних вистав було не 
досить для того, щоб збудити справжню свідомість" [22]. 

І все ж ці вистави вплинули на ор-
ганізацію в Чернігові аматорських труп, 
де ставили українські п’єси, в яких брав 
участь і І. Шраг. Особливо багато в 
цьому напрямку робив учитель гімназії, 
пізніше відомий діяч Микола Олексан-
дрович Константинович. Це був склад-
ний період в історії громадянського 
руху в Чернігові. Громадівці 80-х рр. ще 
не могли отямитися після їх розгрому у 
70-х, та й це були "сумні, тяжкі часи, – 
свідчив І. Шраг, – коли повсюди запа-
нувала реакція" [23], коли кожного 
могли заарештувати і вислати за небла-
гонадійність. Проте український рух все 
ж жеврів, переважно в невеличких гурт-
ках молоді, зокрема в духовній семі-
нарії. 

Кореспонденти відмічали, що 
Заньковецька уміла захопити глядача, 
заволодіти ним. Не завжди це пояс-
нювалось величезним талантом, яким 
володіла актриса. А все це саме так і 
було. У Заньковецької все йшло від гли-
бокої внутрішньої душевності, щирості. 
Емоційний бік ролі був не награним, а підтверджувався розвитком дії, 
яка потребувала вирішення стану героїні. 

У 1894 р. (з 16.X до 4.XII) в Чернігові виступала трупа М. Кро-
пивницького, яка показала чернігівцям 11 вистав: "Запорожець за 
Дунаєм" (16.X) [24], "Невольник" (14.XI) [25], "Олеся" (16.XI) [26], 
"Ой, не ходи, Грицю..." (21.XI) [27], "Нещасне кохання" [28], 
"Чмир", "Як ковбаса та чарка", "Ямщики" (бенефіс) (29.XI) [29], "Со-
рочинський ярмарок", "Дай серцю волю...", "Звезда падучая" (4.XII) 
[30]. 

М. Заньковецька, 
М. Кропивницький, 

М. Садовський 
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Після Чернігова трупа М. Кропивницького гастролювала в 
інших містах. 6–23 грудня вони виступали в Ніжині [31], Гомелі, 
Бобруйську. 

А з 16 листопада 1896 до 3 січня 1897 р. в Чернігові у 
19 виставах виступила Марія Заньковецька [32]. 

М. Садовський і М. Заньковецька за час майже двомісячного 
перебування в Чернігові познайомилися з багатьма діячами міста, 
зокрема з композитором О. Горєловим, оперету якого "Добрі сусіди" у 
1902 р. поставив М. Садовський, відомим адвокатом, громадським і 
культурним діячем І. Шрагом, письменником Б. Грінченком та його 
дружиною М. Загірньою (Грінченко), поетом і драматургом В. Самій-
ленком.  

Саме перебування великої української актриси в місті сприяло 
національному, духовному підйому жителів міста. Сценічне мистецтво 
М. Заньковецької давало можливість продемонструвати, що і україн-
ський театр може стати врівень з театрами інших країн світу, а 
актори – досягти вершин цього мистецтва. Це підтверджують і черні-
гівські гастролі. 

Приїхала Марія Заньковецька в Чернігів, місто своєї юності, у 
розквіті творчих сил у складі "Товарищества русско-малорусских 
артистов под управлением Н. К. Садовского" [60]. На цей час припа-
дає пік сценічного успіху нашої землячки, яка уже підкорила своїм 
талантом дві столиці Російської імперії, багато міст і містечок. Виста-
ви користувалися великою популярністю, глядач шанував актрису і 
сприймав її як символ театральної культури України.  

Першою виставою, в якій виступила М. Заньковецька у Черні-
гові, було "Нещасне кохання" за п’єсою Л. Манька. Театральний кри-
тик М. Ямпольський у місцевій газеті "Черниговские губернские ведо-
мости" відзначив, що Заньковецька вразила своєю "глибоко зворуш-
ливою, натхненною, повною драматичного пафосу грою" [61]. Саме 
вона, вважав критик, забезпечила повний успіх вистави. Зокрема, 
його вразила "сцена замаху на самовбивство", яка "зіграна була 
майстерно і справляла приголомшуюче враження". Образ Варки, її 
внутрішній світ був розкритий актрисою так глибоко, що давав мож-
ливість уявити складність людських почуттів у всьому їх розмаїтті. 

У репертуарі були вистави, які потребували використання во-
кальних даних актриси. М. Заньковецька, як уже згадувался, мала 
гарний голос. Тому вона з охотою виконувала пісні у виставі "Ой, не 
ходи, Грицю, та на вечорниці" М. Старицького. Чернігівська критика 
відмітила не тільки "чудову гру... ту ж саму міцність і силу у прояві 
душевних ефектів, ту ж, нарешті, простоту і дивовижну природність", 
але і вокальне обдарування актриси, яке особливо багатогранно роз-
кривалось у виставі "Циганка Аза", музику до якої написав 
М. Васильєв [62]. Той же чернігівський критик відзначив, що в 
глибоко народному образі повністю розкрився "великий, могутній 
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талант, високохудожня гра, повна драматичної міцності, сили і 
виключної експресії" [63]. 

"Зустріч з Азою-Заньковецькою, – згадував І. Мар’яненко, – 
мене просто приголомшила. Після чистої, соромливої, глибоко лірич-
ної наймички Харитини раптом, як буря, майже не торкаючись землі, 
влетіла пристрасна, зваблива циганка. Сріблястий сміх її залунав на 
весь табір. Тікаючи від хлопців, вона то як в’юн вислизала з їхніх 
рук, то раптом, кинувши круг себе віяло спідниць, сідала на підлогу, 
то, бризнувши сміхом, схоплювалась і знову літала з бубном по сцені, 
як вітер. З грудей її вирвались якісь дикі вигуки, якими вона дра-
тувала й вабила до себе хлопців, звиваючись навколо старого цигана 
Апраша. Це була справжня дика, жагуча дочка вільних південних 
степів" [64]. 

Так показує свою героїню М. Заньковецька, коли та відчула своє 
перше кохання до цигана Василя. Актриса зуміла розкрити і душев-
ний стан героїні, наповнений життєрадісними почуттями, і характер 
поведінки, викликаний цим же станом. І зовсім іншою ми бачимо 
Азу, яка довідується про те, що її любий Василь покохав іншу – 
Галю. Мов грім з ясного неба, вразила її ця звістка. І М. Заньковецька 
після цього робить велику паузу. "Зрозуміла Аза, усвідомила все. 
Гострий, рвучкий ритм. В очах тривога, і гнів, і болюча образа... Та-
муючи своє почуття, вона починає знову кружляти в легкому танку, 
наспівує. Але крізь цю удавану веселість з її серця от-от вирветься 
зойк... Крутнувшись разів кілька, вона не сідає, а падає на камінь 
підбитою пташкою. І зразу, рішуче схопившись, гукає: "Їдьмо звідси!" 
– "Завтра", – каже Апраш. "Ні, ні, сьогодні, зараз!" – з погрозою й 
одчаєм кричить вона. Апраш наказує збиратись у дорогу. Лишившись 
на сцені сама, весь тамований при людях біль вкладає Аза-Занько-
вецька в свій монолог. Та раптом – де взявся Василь. І, залившись 
срібним сміхом, як вихор, вилітає Аза за лаштунки. 

Так у надзвичайно складній, багатогранній почуттєвій гамі про-
вела артистка першу дію. Вся її істота бриніла, сповнена гарячих 
пристрастей, що перекочувались через рампу і захоплювали глядача, 
захоплювали й нас, її партнерів" [65]. 

І щоб довести до логічного кінця сам процес створення Зань-
ковецькою образу Ази, нагадаємо, що циганський табір пішов, Василь 
одружився з Галею. У них народилася дитина, поступово він забуває 
своє минуле життя. Але раптом Василь чує пісню, яку співають 
цигани. Минуло чимало років, однак Аза не може забути свого коха-
ного, і вона скеровує шлях табору через місце, де живе Василь. 

І ось нова зустріч з коханим. Як своєрідно розкриває почуття 
своєї героїні М. Заньковецька. Уявіть собі цю сцену і простежте за 
тим різнобарв’ям сценічного мистецтва, яким володіла актриса. "Аза 
спочатку удає, ніби не впізнала Василя, а далі починає глузувати з 
нього. Вона будить циган – нехай подивляться, який гість прибув до 
табору! І, наче вітаючи його, співає пристрасну пісню своєрідним 
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грудним голосом, пританцьовуючи характерними дрібними па. Вся 
постать її пливе, не здригнеться. Вона то вдарить у бубон і затріпотить 
розкинутими руками, то знову завмре в пластичному русі. Це був 
танок, повний поетичності і грації, без найменшого натяку на вуль-
гарність. І не дивно, що після цього танку Василь, скорений чарами 
красуні Ази, забувши, що він жонатий, у захваті вигукує: "Не муч 
мене, Азо! Ти така хороша, ти така прекрасна! Я люблю тебе!.." 

Аза, вся істота якої тільки цього й чекала, вмить змінюється: 
вона якось зіщулюється і, мов пантера, в кілька стрибків опинившись 
біля Василя, оповиває його шию обома руками і завмирає в поці-
лунку. Вона мліє в його обіймах. Їй забиває дух палке кохання. Вона 
втрачає силу володіти голосом. 

Захоплений Василь усім єством піддається впливу Ази. Та рап-
том – думка про Галю!.. Василь опам’ятався: "А дитина, а Галя!.." – 
виривається в нього. Аза-Заньковецька затріпотіла, немов пронизана 
стрілою. Вона схоплюється і кричить диким голосом: "Убий жінку й 
дитину! Переходь до табору, тоді я буду твоя!" Василь, охоплений 
жахом, заперечує. В очах Ази мигтять блискавки. Коли б змогла, 
сама б задушила і жінку, і дитину, і Василя. Та нараз змінюється її 
поведінка. Вона починає лащитись, дратувати його: то наблизиться, то 
одвернеться, то тихо промовить ласкаве, любовне слово, то гнівно 
крикне на нього. В її голосі чути то кохання, то злість, то ревнощі... 
Ці почуття переплутались в її душі. Вона сповнена одного бажання – 
доконати Василя. Доведений до одчаю, він у нестямі вбиває Азу. 

Так трагічно закінчує своє бурхливе сценічне життя цей геніаль-
ний витвір М. К. Заньковецької. Найскладніше полягало в тому, що 
ця п’єса була написана хоч і дуже сценічно та ефектно, але у великій 
мірі схематично... Потрібен був великий хист і техніка, щоб психоло-
гічно умотивовано виправдати поведінку персонажа. І Марія Костян-
тинівна з цим ідеально впоралась" [66]. 

М. Заньковецька, крім вищеназваних вистав, зіграла ще в 16-ти: 
"Зимовий вечір" М. Старицького, "Жидівка-вихрестка" І. Тогобоч-
ного, "Червоні черевики" В. Захаренка і М. Васильєва, "Тарас Бульба 
під Дубном" Пісанецького, "Помста Гуцула" К. Підвисоцького, "Дві 
сім’ї" М. Кропивницького, "Талан" М. Старицього, "Утоплена" 
М. Старицького і М. Лисенка, "Борці за мрії " І. Тогобочного, "Не так 
склалось, як гадалось" М. Старицького, "Лимерівна" Панаса Мирного, 
"Василь і Галя" Бондаренка, "Нікандр Безчасний" Садовського, "Дай 
серцю волю, заведе в неволю" М. Кропивницького, "Кривда і правда" 
М. Старицького, "Мазепа" Мирославського-Винникова. 

Чернігівські гастролі були для М. Заньковецької важливими не 
тільки в сценічному відношенні, бо вона продемонструвала землякам 
свою акторську майстерність, а і в громадському. Знайомство з відо-
мими діячами культури України, їх боротьбою за звучання україн-
ського слова духовно збагатило артистку, дало можливість відчути, 
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що і вона своїм мистецтвом допомагає відстоювати права українського 
народу на свою мову і культуру. 

У 1897–1898 рр. відносини М. Заньковецької і М. Садовського 
ускладнились, і Марія Костянтинівна, залишивши трупу, повернулася 
у Ніжин, де вона потроху приходила до тями від потрясіння. У 1898 р. 
з її ініціативи у місті побувала трупа українського театру. Вистави тоді 
проходили у Народному домі. Керівники земства дозволили поставити 
п’єсу І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень". М. Заньковецька грала 
Мар’яну. 

Ніжинці вже давно не бачили землячку на своїй сцені. Інтерес 
був особливий. Студенти Історико-філологічного інституту кн. Безбо-
родька в своєму вітальному адресі писали: "Дозвольте виголосити 
перед Вами нашу загальну вдячність за ту честь, котру Ви виявили 
нам, одвідавши наше місто, і за ту глибоко-артистичну втіху, котру 
Ви справили нам на тутешній сцені... Тішимо себе надією, що Ви не 
забудете свого рідного міста, і що ми знов побачимо Вас на тутешній 
сцені у всьому блиску могутнього таланту" [31].  

І студенти не помилилися. Наступного року М. Заньковецька 
знову виступала в Ніжині. В 1899 р. вона перейшла у трупу Марка 
Кропивницького, який мріяв поновити традиції перших років спілку-
вання з актрисою в Єлисаветграді. В процесі листування домовилися 
зустрітись. Вирішили об’єднатися на умовах товариства. В об’єднання 
увійшло п’ять діячів культури, яке стало називатися "Товариство 
артистів під управлінням М. Садовського та П. Саксаганського за 
участю Заньковецької, Кропивницького і Карпенка-Карого" [32]. 

У 1900 р. трупа корифеїв приїхала до Ніжина. Вистави йшли на 
сцені Народного дому та в клубі Дворянського зібрання. 

Вчителька К. Ф. Булигіна-Герасименко згадувала: 
"Я навчалася в гімназії, коли приїхала українська трупа Стари-

цького... [33]. Всі говорили про чудову артистку Заньковецьку М. К., 
яка приїхала з цією трупою. Між гімназистками хвилювання було 
надзвичайне. Розмовам не було кінця. Слава про Заньковецьку гри-
міла. Кожному хотілося бачити її. Я хвилювалась особливо... 

Перша п’єса, яку ми бачили, була "Майська ніч". Заньковецька 
в ній не грала, але грали Кропивницький, Саксаганський, Карпенко-
Карий і інші прекрасні актори. Ми так сміялись, як ніколи раніше. 
Перша п’єса, в якій я побачила Заньковецьку, була драма "Глитай, 
або ж Павук". Крім названих вище акторів, були ще Затиркевич і 
Ліницька. Я вся була поглинута грою. Ніколи раніше я не бачила 
нічого подібного. І коли з’явилась Заньковецька, то я уже не знала, 
що зі мною було. Я переживала разом з нею. Вона грала Олену. В той 
момент, коли Олена сходить з розуму, спазми здавили мені горло, і я 
заридала на весь зал..." [34]. 

Виконання М. Заньковецькою ролі Олени у драмі Марка Кропив-
ницького "Глитай, або ж Павук" уразило глядачів як у столиці, так і 
в провінції. Ця соціальна п’єса, яка гостро розкривала класове 
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розшарування на селі, показувала трагедію людського життя, затьма-
реного злочинними діями глитаїв, для яких не було нічого святого. 

Уперше роль Олени М. Заньковецька 
зіграла 16 грудня 1883 р. у Харкові. І з 
того часу ця героїня була улюбленою у 
великому репертуарі актриси. Вона нею 
жила, удосконалювала, робила її життє-
вою, близькою до тих, кого знала з малих 
років. Іншого персонажа, Бичка, з вини 
якого гине Олена, неперевершено грав ав-
тор п’єси Марко Кропивницький. Обидва 
образи були психологічно складними. Але 
великі актори так виразно ліпили харак-
тери своїх персонажів, що підкоряли гля-
дачів своїм неперевершеним, глибоким 
відтворенням правди тогочасного життя. 

"Після першого виконання ролі 
Олени Марія Костянтинівна хворіла два 
тижні – так глибоко відчула вона долю 
нещасної жінки й пережила її страждан-
ня", – згадувала Н. М. Лазурська. Виста-
ви йшли на сцені Народного дому, що зна-
ходився недалеко від Остра (біля мосту на 
Воздвиженську вулицю), та в клубі Дво-

рянського зібрання. Глядачі Ніжина, особливо студенти, настільки 
були зачаровані грою акторів, що вирішили організувати після спек-
таклю овацію і понести на руках М. Заньковецьку до готелю "Ліва-
дія" (сучасний будинок стоматологічного відділення поліклініки), де 
зупинились актори. Але М. Заньковецька відхилила цей задум. Проте 
овацію було влаштовано. Чулись голоси: "Браво! Браво!"  

Щоб нинішній читач хоча б трохи відчув те, що відчували 
тодішні ніжинці, глядачі інших міст і містечок, наведемо спогади 
відомого українського актора, партнера по сцені М. Заньковецької 
І. О. Мар’яненка, який залишив детальний опис її гри в цій виставі. 
Але перш ніж подати його, нагадаємо сюжет п’єси. 

Олена, яку грає М. Заньковецька, – дочка Стехи й панича, який 
покинув її, вродливу дівчину-селянку, зробивши покриткою. І хоча 
Стеха пізніше вийшла заміж за бідняка Юхима, народила йому трьох 
дітей, але Олена так і залишилася до самої його смерті нелюбою 
дитиною-байстрям. Гірким було її дитинство, непростою була і юність. 
І ось на неї звернув увагу Андрій, такий же бідняк, як і вона, але 
працьовитий, чесний. Олена щиро покохала його. Але біда, як кажуть 
у народі, ходить не сама, а з дітками.  

 

М. Заньковецька в ролі Олени 
 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 361 

 
 

Приміщення Народного дому 
 
 
Сільський глитай, жорстокий, бездушний, хтивий Бичок (його 

грав М. Л. Кропивницький) запримітив Олену і всілякими способами 
почав заплутувати у своє павутиння її і членів її родини, щоб потім 
поставити їх на коліна і заволодіти Оленою. Дізнаємося, що за неспла-
ту ними податків збирачі описали телицю, можуть забрати і хатнє 
збіжжя. Мати Олени біжить до Бичка, щоб той позичив гроші і 
врятував їх. Бичок дає ці гроші, але змушує чоловіка Олени, Андрія, 
іти на цілий рік на заробітки, щоб потім повернути борг. 

Олена всім серцем відчуває біду, але нічого вдіяти не може і 
змушена скоритися. Спровадивши Андрія, Бичок намагається здій-
снити свою ганебну мрію. Він іде на підступ, хитрощі, злочин, на під-
міну листа від Андрія. Із цього листа Олена довідується, що Андрій її 
зрадив. І ми бачимо, як М. Заньковецька глибоко передає психо-
логічний стан героїні. "Терпне тіло і стискає дихання, коли Олена-
Заньковецька, мов несамовита, вбігає на сцену. Очі її повні жаху. З 
невимовним одчаєм, якимсь зойком вириваються у неї слова: "Мамо, 
мамо, рятуйте!.. Зрадив, зрадив милий!.." 

... Після перших, повних одчаю фраз, Марія Костянтинівна по 
паузі промовляє притишено, "на монотоні", ніби ніяк не може усві-
домити цієї страшної звістки: "Нема мого Андрія, нема мого серця!" І 
раптом обличчя її спалахує гнівом, великі очі крешуть іскри, по 
обличчю, по м’язах рук пробігають конвульсії, голос клекоче в грудях 
страшними прокльонами, від яких стає моторошно. Олена не витри-
мує цього колосального нервового напруження і валиться на стіл" 
[35]. Ця сцена закінчується згодою Олени йти до Бичка жити. Але все 
не просто дається Олені. Вона весь час згадує Андрія. І голос її 
змінюється. "І, вся заринувшись у минуле, згадує оповиту серпанком 
зоряної ночі поезію першого чистого кохання свого з Андрієм. Голос її 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 362 

ллється стиха, як чарівна симфонія. Нараз накладається барва іроні-
зування над собою, що драматично звучить на глибоких низах 
грудного резонатора". Вся подальша сцена розмови Олени з Бичком 
про гроші та багатство пронизана сарказмом та іронією. Збудженість 
Олени переходить у вульгарність: "А я, Йосипе Степановичу, пан-
ського роду, буду пити горілку, як воду! (Регоче.) Бачите, хоч злидні 
ми, та з пихою! Породила мене мати у панському будинку, а 

виховувала по хлівах та по ровах... Батько 
відцурався, мати дочку викохала, до розуму 
довела... і з розуму звела!" 

"Протягом цієї дії, особливо в другій 
половині її, Заньковецька перебуває в стані 
надзвичайного збудження. Часом здається, 
що мозок її затьмарюється, і тоді рухи ста-
ють якісь затримані, невідповідні. Погляд 
то, мов скляний, спинається на якійсь одній 
точці, то знов спалахує вогнем, і тоді мова 
бурхливо виривається з грудей. Вся вона то 
раптом робиться якась принишкла, байдужа 
до всього, то пориває думками в минуле. І 
через всю дію походить основною лінією не-
вимовний біль душі, образа за незаслужено 
потоптане, величезне почуття любові" [36]. 

Далі дія розгортається так, що пер-
сонажі довідуються про повернення Андрія. 
Його жахає ця чутка. Боїться за свої підлі 
вчинки Бичок. Турбує його своєю поведін-
кою і Олена, яку він забрав до своєї господи. 

"Ось прожогом вибігає на сцену Олена-
Заньковецька. Вона шукає когось: "Яку 
чудну іграшку вигадав Андрій: заховався, а 
ти його й шукай... Я спала, а Андрій 

підійшов крадькома та й поцілував мене... Знайду, знайду тебе та й 
пригорну до серця! Де ж це він?" – говорить Марія Костянтинівна так 
легко й щиро, так правдиво й переконливо, що коли б не дальший 
текст, то здавалась би, що Олена зовсім нормальна. Але її дальші 
слова змушують повірити, що вона втратила розум: "Чуєш, як щось у 
комині гуде?.. То відьми прилетіли, прилетіли за мною... (Зриває з 
себе хустку.) Розпатлай мені волосся, давай швидше мітлу! Пора, пора 
летіти!.." І так збудовано весь монолог: то вона ніби зовсім нормальна, 
то раптом починає верзти нісенітницю. Ось вона шукає чогось по 
закутках, щось хапає в руку з долівки і кричить: "Осьдечки Андрієва 
правда, ось у жмені держу... не дам тобі..." І далі, вся зібравшись, 
ніби зовсім нормальна, зворушливо промовляє: 

 

М. Заньковецька в ролі 
Олени 
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А вже тая правда 
Та й кривдою стала, 
А вже тая чорнявая 
Любить перестала!.. 

 
І знову хвиля галюцинацій. Їй увижається Андрієва коханка. 

Олена глузує з неї. "Візьми його, голубко, собі, я тільки за тим і 
прийшла, щоб поглузувати та насміятись над вами обома!.. Осьдечки 
мій чоловік! (Пританцьовує.) 

 
Я за нього захилюсь, захилюсь, 
Та й нікого не боюсь, не боюсь!.. 

 
(Раптово.) Йосипе, швидше додому, там дитина мала плаче..." 

Хапає поліно дров, колисає, мов дитину, і знову, сівши, повільно 
переходить на тему про Андрія: "Лягай, милий, спати, а я цілісіньку 
нічку не спатиму та плакатиму..." Дивиться десь углиб себе: "Пам’я-
таєш, Андрію-серце, як я тебе в дорогу виряджала? Пам’ятаєш, сер-
денько, як я тобі плачучи приспівувала?.. Забула, як вона на голос?.. 
(Згадує, наспівує.) 

 
Та лягай спочинь, мій миленький, 
А я постіль постелю: 
Треті півні заспівають, 
То я тебе розбудю... 
Забула голос!.. "  

 
Швидше: "Ох, пригорни ж мене, зогрій моє замерзле серце... Ох, 

як же мені любо, як мені тепло!.." Вся завмирає, потім раптом з 
тривогою: "Стривай, нагадала!.. У Бичковій криниці сидить жаба, 
зелена-зелена..." Все швидше й збудженіше: "То не жаба, не вір, то 
Йосип!.." І далі вже зойк: "Стережись! Ох, не ходи туди! Чуєш, як 
вона скрегоче?.. Скинь, скинь її з мене! Впилася в тіло, кров п’є!.. 
Стривай, я її вб’ю!.." – жбурляє полінами дров... Тут вона зовсім 
страшна. 

З’являється Бичок з кількома селянами. За ним Андрій. Протя-
гом усього фіналу відбуваються майже без слів дві мімічні сцени. 
Спочатку увага глядача зосереджується на М. К. Заньковецькій, на її 
божевільних очах, в яких то з’явиться на мить свідомість, то знову 
згасне. В останній момент вона пізнала Андрія, але той у гніві від-
штовхує її. Вона падає і вмирає. Тепер увага переноситься на 
М. Л. Кропивницького. Як тільки з’явився Андрій, Глитай-Кропив-
ницький кам’яніє від жаху. В одній руці його капелюх, у другій – 
палиця. У цій застиглій позі, без руху, він стоїть до кінця дії, іноді 
тільки автоматично подаючи репліки. А під час великої Андрієвої 
тиради, повної болю, відчаю і погрози у М. Л. Кропивницького спо-
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чатку падає з рук капелюх, потім палиця. В очах з’являється перед-
хрипке: "Рятуйте!" Інстинктивно кидається він углиб сцени. Але 
Андрій, вихопивши в пастуха ножа, одним ударом валить Глитая на 
землю. У цих двох мімічних, майже безсловесних сценах М. К. Зань-
ковецька і М. Л. Кропивницький підносились на недосяжну для зви-
чайних акторів височінь артистичної майстерності" [37].  

Другою п’єсою, яку побачили ніжинці під час приїзду М. Зань-
ковецької, М. Кропивницького, П. Саксаганського, І. Мар’яненка та 
ін. до Ніжина, була "Безталанна" за п’єсою І. Карпенка-Карого, в 
якій актриса зіграла роль Софії, яку дуже любила. 

Сюжет дуже простий. Парубок Гнат покохав красиву і примітну 
Варку, вона теж його покохала. Але, як це буває часом у молодих, 
через просте непорозуміння Гнат починає залицятися до скромної 
дівчини Софії, дочки старого солдата Івана, яка давно його кохає. 
Варка, на зло Гнатові, виходить заміж за простодушного парубка 
Степана. Гнат непомітно для себе покохав Софію, і вони побрались. 

Але це тільки експозиційна частина драми. Далі довідуємося, що 
Степана забирають у солдати, і Варка, яка не може змиритися зі 
щастям Софії, робить усе, щоб відбити Гната. І Гнат зраджує дружині. 
Більше того, за намовою матері, яка ненавидить невістку, він осипає 
докорами Софію і у п’яному стані вбиває її поліном. 

М. Заньковецька психологічно дуже тонко розкрила трагічну 
долю Софії. "Пригадую, – пише І. Мар’яненко, який грав разом із 
М. Заньковецькою роль Гната, – в першій дії серед пишних, ставних 
дівчат зовсім непомітно, якось осторонь, ніяково тримається соромли-
ве дівча Софія. На пропозицію красуня Гната "погуляти" вона, скину-
вши на нього повними нерозуміння і м’якого докору очима, питає: "А 
Варка?" – і в погляді її та голосі стільки душевної чистоти, щирості!.. 
Далі в розгортанні дії увага переноситься на Варку та інших 
персонажів. Але мимохіть тягне до цієї соромливої дівчини, хочеться 
глибше зазирнути в її очі, слухати її мелодійний, задушевний голос" 
[38]. 

У подальших сценах М. Заньковецька з глибоким знанням се-
лянського побуту та звичаїв передає поведінку Софії, її прагнення 
зберегти те щастя, яке прийшло до неї, не затьмарити його побуто-
вими негараздами. "Та щастя захмарилось: Гнат заслаб на якусь див-
ну недугу. Протягом усієї четвертої дії Софія сповнена тривоги, 
передчуття чогось недоброго. 

У фінальній (п’ятій) дії Софія – Заньковецька немов зів’яла-
принишкла, заглибилась у себе... "Що сталося з Гнатом?.." І раптом 
думка про Варку!.. А що як зрада?! Страшно подумати!.. Подруга 
підтверджує це побоювання. І от – зникла рампа. Стримуючи подих, 
слухаємо ми слова, повні невимовного горя, одчаю, що йдуть з 
глибини розтоптаного серця. Наче загіпнотизовані, дивимось ми в 
широко розкриті очі актриси, в яких відбивається велика трагедія 
людської душі. Вся сцена проходить без крику, на затамованих звуках 
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і майже без руху. Тільки раз вона підвелась і, знесилена, сіла, та рука 
її звелась до скроні незакінченим рухом... 

Утворений настрій контрастно перетинає дзвінке Варчине "Здра-
ствуй, Софіє!" Не вірячи своїм очам, Софія з жахом відступає, як від 
страшного привиду, виголошуючи велику тираду якимсь глибоким, 
здушеним, з хрипами голосом, що в кінці переходить на пристрасний 
шепіт, і, не витримавши нервового напруження, падає непритомна. 
Далі, у відповідь на Гнатове брутальне торсання, в актриси чути 
якийсь істеричний чи то плач, чи то сміх. Очі її повні невимовного 
жаху. Такою тікає вона з хати. 

На цьому можна було закінчувати спектакль, бо після такої сили 
творчого піднесення партнерам далі нічого вже робити. Я сам це 
відчував, коли мене багато років згодом доводилось грати з Марією 
Костянтинівною роль Гната. 

Ми вийшли тоді з театру як п’яні. Навіть найзавзятіші "крити-
кани" змушені були визнати, що нічого подібного їм не траплялось 
бачити. Незважаючи на юнацьке захоплення "своїм" театром, "свої-
ми" акторами та зовсім малу обізнаність з природою акторської май-
стерності, я більше, може, відчув, ніж зрозумів, недосяжну височінь 
натхненної гри геніальної артистки" [39].  

К. Ф. Булигіна-Герасименко, згадуючи ті далекі роки, підкрес-
лювала, що глядач не міг витримати: "Коли почалась драма, в залі 
почулися схлипування, і я не витримала, вибігла із залу і тут же 
розплакалась. Зал плакав. Коли закінчилась п’єса і ми вийшли на 
вулицю, тут робилось щось неймовірне. Біля виходу був такий натовп 
і крики, що неможливо було зрозуміти, що відбувається. Нас 
відтіснили і пробратися наперед не було можливості. Говорили, що 
студенти і взагалі молодь розпрягли коней із брички, в якій повинна 
була їхати Марія Костянтинівна, і самі її повезли. Трупа ця мала в 
Ніжині величезний успіх, особливо всі були схвильовані грою Занько-
вецької" [40]. 

Відомий учений-літературознавець, на той час студент, В. В. Да-
нилов підтверджує ці спостереження К. Ф. Булигіної-Герасименко: "У 
1900 році, коли я вже був студентом Історико-філологічного інституту 
князя Безбородька, восени приїхала в Ніжин трупа Марка Кропив-
ницького і Карпенка-Карого..., у складі якої були такі прославлені 
актори, як М. К. Заньковецька, М. К. Садовський, П. К. Саксаган-
ський... Запам’ятались на все життя сцена з "Безталанної", в якій 
старий батько (Карпенко-Карий) заспокоював свою нещасну дочку 
Софію (Заньковецька). До цього часу в пам’яті дзвенять слова Кар-
пенка-Карого: "Я для тебе, доню, небо прихилив би. Та високо воно... 
високо, – схлипував у жалю, мотав головою і крізь сльози додавав: 
"Високо". Люди плакали, не маючи можливості стримати свої сльози. 
Коли трупа М. Кропивницького від’їжджала, то студенти проводжали 
її на вокзал" [41]. 
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За два тижні гастролей у Ніжині трупою М. Л. Кропивницького 
було влаштовано 22 вистави і 4 концерти. У листі до Б. Грінченка з 
Києва від 19 грудня 1900 р. М. Кропивницький писав: "Ось і зараз ми 
граємо укупі: я, Заньковецька, Садовський, Саксаганський, Карпенко-
Карий, Ліницька... [Трупа М. Кропивницького грала у Києві, а до 
того була в Ніжині. – Г. С.]. В Ніжині (в тім городі, котрий зроду-віку 
не бачив такої трупи): "Олеся" іде другим спектаклем і дає 110 руб. 
89 коп., "Бурлака" іде третім спектаклем і дає 108 руб. 77 коп., 
"Запорожець" – 4-м іде і дає 203 руб., "Наталка Полтавка" іде 6-м 
спектаклем і дає 248 руб., "Згуба" і "По ревізії" дає 76 рублів. 
Звичайно, що на всі питання цікавих "Як діло, як збори?" відпо-
відаємо: "О, дуже, дуже гарні збори! Сором же було б скаржитись" 
[42]. 

Як відмітив Ф. Д. Проценко, у трупі був гарний хор та оркестр. 
Сприймався дуже злагоджено весь ансамбль. 

Культурна комісія Ніжинського музично-драматичного товарист-
ва попросила дати у Народному домі виставу для робітничої молоді. 
Було показано п’єсу "Розумний і дурень" І. Карпенка-Карого. Грав 
сам автор. Робітники були в захопленні. Їм захотілося самим щось 
зробити. Вони організували аматорську трупу. І для перших вистав 
взяли п’єси "Наталку Полтавку", "Розумний та дурень", "Сватання на 
Гончарівці" та ін. Режисером був у них Ф. Д. Проценко.  

Після виступів у Києві наприкінці 1900 року вся трупа була 
запрошена на гастролі до Москви. Як завжди – прийом чудовий. Але 
найбільше запам’яталися зустрічі з Львом Толстим. 

У 1901–1902 рр. проходили гастролі у Києві, Катеринославі, 
Одесі, Полтаві, Кишиневі, а потім знову в Києві, Харкові, Миколаєві. 
Але в кінці року М. Заньковецька і М. Кропивницький вийшли із 
товариства, і трупа перестала існувати. Цей час був одним із найплід-
ніших, бо всі отримували творче задоволення, а репертуар М. Зань-
ковецької збагатився новими п’єсами.  

У 1902 р. М. Заньковецька купила в Ніжині на Сучковому про-
вулку будинок із садибою, який зберігся до нашого часу.  

Сюди Марія Костянтинівна приїздила на відпочинок після 
гастролей. Щоправда, це був відносний відпочинок, бо М. Занько-
вецька ніколи не відмовляла ніжинцям і погоджувалася грати у 
виставах, які вони влаштували. 

А в Ніжині аматори під впливом сценічної майстерності своєї 
землячки самостійно організували вистави. До нас дійшла світлина, 
на якій сфотографувалися молоді ніжинці після вистави 26 січня 
1903 р.: К. Ф. Герасименко, Н. Ф. Герасименко, Д. Ф. Герасименко, 
М. А. Герасименко, М. І. Волкова, С. А. Холопцева, А. І. Гриценко, 
А. Г. Крошка, Н. В. Булига, Х. Т. Попова. 

Сезон 1904–1905 р. М. Заньковецька ніде не грала, а тому жила 
в Ніжині. У 1904 р. на декілька днів виїжджала до Одеси. 
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Ніжинські аматори. Фото 26 січня 1903 р. 
 
 
В садибі бував Микола Садовський. "Марія Костянтинівна відда-

ла йому свою кімнату, де він з самого ранку до обіду невпинно палив 
цигарки й писав свої згадки; по обіді відпочивав, а вечорами був 
нашим. Він і співав, і танцював, і декламував із Шевченкових "Гайда-
маків". Частенько сходилася ніжинська молодь, заводила пісні. Зань-
ковецька і Садовський пригадували минуле, співали нам дуети, як от 
– "Там, де Ятрань круто в’ється" та інші, якісь особливі, нам 
невідомі" [43]. Тут бував і племінник Марії Костянтинівни, син брата 
Олександра, студент медичного факультету Київського університету, 
Анатолій, Тоня Адасовський, який привозив з собою заборонену літе-
ратуру, інформував М. Заньковецьку про те, що відбувалося в Києві. 

У своїй ніжинській садибі Марія Костянтинівна проводила і 
репетиції деяких вистав. 

У ніжинському будинку жила і мама М. Заньковецької, Марія 
Василівна Адасовська, "бабуня", як її ласкаво називала молодь. Хоча 
їй було 86 років, "вона чудово бачила, багато читала, цікавилася газе-
тами, любила молодь, любила пожартувати, посміятись. До селян 
Марія Василівна ставилася завжди просто, доброзичливо, дружньо. 
Заньківці поважали її так само, як і Марію Костянтинівну. Вони розу-
міли, що їх талановитій землячці нелегко дістається той хліб і слава, і 
дуже пишалися з того, що вона взяла "прізвище" по їхньому селу 
Заньки – Заньковецька" [44].  

Марія Костянтинівна з хвилюванням стежила за подіями, які 
розгорталися у 1905 р. 17 жовтня був оголошений маніфест царя. 
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Н. М. Лазурська, близька подруга й актриса, яка гостювала в цей час 
у М. Заньковецької, згадувала: 

"17 жовтня 1905 року... 
Годині об одинадцятій ранку до нас забіг один знайомий із 

сенсаційною новиною: "Дано конституцію і біля Ліцею Безбородька 
збирається мітинг". Новина непевна, але яскрава, хвилююча, від якої 
мурашки пробігали по спині. 

Марія Костянтинівна, вся бліда, з палахаючими від захоплення 
очима, швидко одягається, квапить мене і заспокоює матір, яка з 
острахом зустріла цю звістку і зі слізьми впала навколішки перед 
образом. 

– Мамочко, з чого це ви плачете? Таке щастя, а ви охаєте! 
Воля – радість яка, а ви поводитесь, як стара кріпосниця, – умовляла 
неньку Марія Костянтинівна, приколюючи капелюшок і хвилюючись. 

Але, видно, навчена досвідом людина краще за нас провиділа, 
що кожна медаль має зворотний бік. 

– Не стара я кріпосниця, Манечко, – заперечувала мати, – а 
багато жила, багато бачила на своєму віку і боюся цього перевороту, 
що тільки тепер не почнеться, усяке буде!.. І коли ми йшли, за 
нашими спинами, як пророкування, чути було голос бабусі: "Рано 
почали радіти..." 

Однак чудовий сонячний день і пожвавлення на вулиці розвіяли 
це враження. Ми не йшли, а, здавалося, окрилені, летіли повітрям... 

Високі білі колони інститутського ґанку сліпучо виблискували 
на сонці, усі сходини його і площадка навколо були заповнені людьми 
всілякого статку, професій і станів: тут і єврейка-перекупка з 
величезною корзиною, і чиновник у форменому кашкеті, гімназисти, 
гімназистки, робітники, військові, нарядні жінки, усі дерева обнизані 
вуличними хлопчиськами... 

Вражає цілковита й незвична при публічних зборищах відсут-
ність поліції і на диво святковий, братній настрій натовпу. З верхньої 
площадки ґанку промовляли промовці: спочатку якийсь студент, 
потім робітник, потім знову студент... Ми довго стояли серед натовпу, 
нарешті, стомившись і дізнавшись, що мітинг продовжиться завтра, 
повернулися додому... На жаль, бабуся, як виявилося, мала рацію: 
18 жовтня 1905 року в Ніжині почалося те, що найближчими днями 
відбулося в усій Росії" [45]. Почався єврейський погром. 

Марія Костянтинівна намагалася стримувати роз’ятрені натовпи 
від злочинств. Інколи їй це вдавалося, та в більшості брала гору 
нестримна стихія. 

Єврейські погроми змінювалися погромами інтелігенції. Але на 
"демократку" Марію Костянтинівну Заньковецьку рука не піднялася, 
хоч збуджений натовп не раз стояв і біля її будинку. Вона сміливо 
виходила до нього й гаряче говорила людям слова правди. 

У місті було неспокійно. "Жахливі погроми євреїв та інтеліген-
ції, спровоковані царською владою і підтримані чорною сотнею, 
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примушували кров застигати в жилах. Чор-
на грязюка Ніжина вкрилась, як снігом, 
пір’ям і пухом; вночі, як удень, було ясно 
від пожеж і близьких, і далеких, над містом 
стояв невгаваючий стогін, якесь нечуване 
голосіння, яке не замовкало ні вдень, ні вно-
чі. Нервова і чула Заньковецька змарніла за 
один день. Її не можна було вдержати вдома. 
Вона вибігала на кожне голосіння, вона 
намагалася затримувати погромників, блага-
ла, сварилася, переконувала, плакала, кри-
чала. Не раз і не два її лаяли, погрожували, 
але й не раз їй вдавалося силою свого 
незвичайного темпераменту і любов’ю до 
людини примусили погромників кинути кіл-
ки і повернутись додому. Кілька єврейських 
родин переховувала Марія Костянтинівна в 
своєму будинку в ті страшні дні, що зміню-
валися на освітлені пожежами осінні 
ночі" [46]. 

У листопаді 1905 р. М. Заньковецька 
поїхала на гастролі в Галіцію разом із М. Са-
довським, з яким вона помирилася. Головні 
партії основного її репертуару були зіграні 
разом з ним. Вони зачарували цей край. 

У квітні 1906 р. М. Заньковецька по-
вернулася з Галіції до Ніжина й розпочала 
роботу зі створення в місті молодіжної трупи 
на базі гуртка любителів драматичного 
мистецтва із числа учнівської молоді. Для 
вистави взяли п’єсу І. Карпенка-Карого "Сує-
та". Душею спектаклю була Марія Костян-
тинівна. 11 травня 1906 р. вона писала 
Н. М. Лазурській: "Я повернулася з Європей-
ського смітника й почуваю себе не зовсім 
добре, а тому і прошу тебе приїхати розважи-
ти мене. До речі, пограємо, бо тут налаго-
дилися аматорські вистави, в одній я вже 
брала участь, а в другій – у неділю. Приїзди 
ж скоріше" [47]. 

Цей лист і участь Марії Костянтинівни у виставах аматорського 
гуртка свідчать, що театральна зірка світового рівня, перед талантом 
якої схилялися глядачі столиць, у Ніжині грала разом з робітниками 
і студентською молоддю, тими, хто ніколи і не бачив, мабуть, справж-
нього театру. 

М. М. Заньковецька 
 

 

Й. Москвичов 
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Але в Ніжині були ентузіасти, які жили справою театру, хотіли, 
щоб громадськість міста якомога ширше прилучалася до мистецтва, 
відчула його красу, а разом з долею героїв вистав глибше замислилась 
і над своїм життям. І це добре розуміла Марія Костянтинівна. 
Власним талантом вона не гнітила своїх напарників по сцені, а давала 
можливість кожному із них розкритися. 

Марія Заньковецька жила в Ніжині, у районі Мигалівки. Непо-
далік від неї проживала сім’я Москвичових (вул. Дорогінська, 29, 
тепер вул. Франка, 45, будинок не зберігся). Тут вона помітила 
молодих дівчат Галю і Пашу та їх брата Йосипа. Юнак мав музичний 
талант. У зв’язку з тим що в батька не було грошей на навчання, 
Йосип самотужки проходив "програму" музичної школи. Марія Ко-
стянтинівна до болю була зворушена, коли почула своєрідний музич-
ний передзвін. Виявляється, Йосип поназбирував пляшок, поприв’я-

зував їх до жердини і грав на них різні 
мелодії. Це тішило слухачів. Познайомив-
шись із хлопцем, Марія Костянтинівна за-
просила його до аматорського театру. Любов 
до музики привела Йосипа за надзвичайних 
умов пізніше до Варшавської консерваторії, 
а потім до викладацької праці у Львівській 
консерваторії. Йосип Васильович Москвичов 
(1888–1974) працював тут професором по 
класу скрипки. 

У деяких виставах брала участь і Паша 
Москвичова, але, обтяжена домашніми тур-
ботами, бо померла мати, вона не змогла 
прилучитися до професійної діяльності. Ра-
зом із М. Садовським та М. Заньковецькою 
пішла сценічною дорогою старша сестра – 
Аня, Галина Василівна Москвичова (1882–
1936), яка взяла собі псевдонім Ніжинська. 
У театрі М. Садовського, в театрі Товариства 
грамотності, у Троїцькому народному домі 
Ганна Ніжинська зіграла чимало яскравих 
ролей. Пізніше вона перебувала в різних 

трупах, але до кінця свого життя була вдячна долі за знайомство з 
М. Заньковецькою, спільну з нею працю на сцені. У 20-х рр. грала в 
Новгород-Сіверському музично-драматичному театрі ім. І. М. Уралова, 
в аматорських виставах Ніжина, намагалася створити свою трупу в 
місті. Останній раз вона приїхала у Ніжин у 1935 р., тяжко захворіла, 
і сестра Паша відвезла її до київської лікарні, де актриса й померла у 
1936 р. Поховали її поруч із Марією Заньковецькою на Байковому 
кладовищі. 

В Народному домі М. Заньковецька познайомилася з Юхимом 
Міловичем, чудовим виконавцем ролі Виборного у "Наталці Пол-

Г. Москвичова (Ніжинська) 
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тавці". Малограмотний хлопець, який на своєму утриманні мав стару 
матір і двох підлітків – брата Данила й сестру, котрі пізніше теж 
стали акторами-аматорами, змушений був працювати в кузні, прихва-
тками робити ухналі, а в неділю продавати їх на базарі. "Коли 
виявився його надзвичайний театральний хист, – згадував Ф. Д. Про-
ценко, – знайшли йому роботу в майстерні ремісничої школи за 
молотобійця; далі на ректифікаційному заводі за кочегара, але служба 
зв’язувала його, і він не мав змоги ретельно відвідувати репетиції в 
Нарбуді" [48]. Тоді Ф. Д. Проценко разом із Я. О. Гужовським зібрали 
серед професорів, вчителів 270 крб, узяли в оренду клаптик землі біля 
Нарбуду за містком і допомогли Юхиму Міловичу збудувати дощану 
кузню й одну кімнату, де він оселився із сім’єю та міг уже працювати 
незалежно від хазяїв і відвідувати репетиції. За шість років праці над 
собою в Нарбуді Юхим Мілович настільки удосконалив свою сценічну 
майстерність, що потім працював у 
театрі Миколи Садовського в Києві. 
Свою життєву долю він пов’язав із 
ним у 1906 р., хоча його театральне 
життя склалося не так вдало, як він 
цього заслуговував. М. Садовський на-
вантажував Юхима Міловича більше 
побутовими справами, ніж сценічни-
ми. А коли він виходив на сцену, то 
створював помітні епізодичні образи, 
яким був, наприклад, купець Абдулін 
у виставі "Ревізор". 

Для організації вистав у Ніжині 
була й інша причина, про яку розпо-
відає в своїх спогадах Єлизавета 
Хуторна, заслужена артистка УРСР, а 
тоді молода вчителька з Ніжина, 
аматорка Є. Островерхова. 

Репресії царського уряду після 
революції 1905 р. не обійшли і Ні-
жин. Декілька революціонерів були 
засуджені на заслання на Північ. Тре-
ба було дістати теплий одяг. І молодь вирішила дати дві-три платні 
вистави, запросивши для цього Марію Костянтинівну. До Заньковець-
кої пішли Ліза Островерхова (майбутня Хуторна) та Іван Супруненко, 
колишній студент, який був відрахований із інституту як неблагона-
дійний. 

"Побачивши Марію Костянтинівну, – згадувала Є. Хуторна, – я 
здивувалася її скромному вигляду і її надзвичайній простоті у став-
ленні до нас, двох невідомих молодих людей. 

М. Заньковецька серед 
ніжинських аматорів 
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Ми їй розповіли все відверто. Уважно слухала з високо підня-
тими бровами. Це була її особливість – брови високо над очима, що 
надавало обличчю особливого виразу уваги і співчуття. 

Коли ми закінчили, помовчала. Але це не було вагання. Артист-
ка ніби думала зараз про тих нещасних. Потім енергійно спитала: "А 
хто піде зі мною до міського голови і поліцмейстера?" [49]. 

М. Заньковецьку тоді погодилася супроводжувати Єлизавета 
Островерхова. Велика артистка зуміла умовити офіційні інстанції, 
запевнивши, що гроші від вистав підуть на допомогу хворим артис-
там, і представники влади дали згоду. 

М. Заньковецька особисто почала готувати дві вистави за п’єсами 
І. Карпенка-Карого – "Суєта" і "Батькова казка". В "Суєті" М. Зань-
ковецька грала Наташу, а Є. Островерхова – гімназистку Василину. 
Марія Костянтинівна відразу помітила артистичний талант молодої 
вчительки. У цій виставі була зайнята і Марія Мінченко, яка пізніше 
в театрі виступала під псевдонімом Малиш-Федорець. У своїх спогадах 
вона писала: "Марія Заньковецька була нашою доброю знайомою. 
Вона мене й намовила брати участь на сцені. Мені було тоді ще без 
двох місяців 17 років, як я вперше грала. Але я дуже боялася. Марія 
Костянтинівна якось прийшла і сказала, що хоче ставити "Суєту" 
Карпенка-Карого... І я, – далі розповідає Марія Євгенівна, – з трем-
тінням серця згодилася грати Наташу, бо мені таки дуже хотілося 
грати. Але коли була призначена перша репетиція, я побоялася грати 
відповідальну роль. Мене охопив жах. Тоді до мене прибігла Ліза 
Хуторна і сказала, що вже всі чекають. "Боюся", – сказала я, але 
таки пішла.  

Марія Заньковецька тоді сиділа в коричневій сукні. Була проста 
й ласкава. Вона відразу сказала: "Маруня, не бійся, не святі горшки 
ліплять!" І я тремтячими руками взяла роль. Вона попередила, що 
треба мати аристократичні рухи, бо ця пані, яку я гратиму, з високого 
коліна, що вона скінчила Смольний інститут у Петербурзі. І почалися 
репетиції, які відбулися в її будинку, а ставити мали в клубі – 
Народному домі в Ніжині" [50]. 

У травні 1906 р. вистави були зіграні, гроші зібрані, і Наркевич 
передала їх революціонерам. Молоді актори вирішили сфотографу-
ватися в садку біля будинку М. Заньковецької. Цей знімок і зберіг до-
нині мить щастя спілкування з великою артисткою. Молодь вирішила 
продовжити роботу в аматорському гуртку. Марія Костянтинівна 
порадила взяти для нової вистави п’єсу Любові Яновської "Лісова 
квітка". 

В 1906 р. на території Миколаївського (з 1917 р. Шевченків-
ського) саду за ініціативою Ф. Д. Проценка, лікаря І. Гомоляки, про-
фесора М. Н. Сперанського та викладача інституту М. Лілеєва, підтри-
маних ніжинськими купцями, був збудований Літній театр [51]. Це 
була красива дерев’яна будівля, оздоблена ззовні і всередині дерев’я-
ним різьбленням. На сцені цього театру виступали М. Заньковецька, 
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М. К. Садовський, І. К. Карпенко-Карий, П. К. Саксаганський, 
Б. В. Романицький та багато інших відомих акторів, які свого часу 
приїздили до Ніжина. 

 

 
 

Будинок Літнього театру в Ніжині 
 
 
У серпні 1906 р. до міста приїхав М. К. Садовський і поділився з 

М. Заньковецькою своєю мрією створити свій професійний стаціо-
нарний театр, який би дав змогу працювати на одному місці, мати 
свою постійну базу, де можна було б жити і працювати. Звичайно, 
передбачалися й гастролі, але не треба було б возити за собою всі 
декорації, все театральне збіжжя. М. Заньковецька, добре розуміючи 
чоловіка, підтримала цю ідею і познайомила М. Садовського з ніжин-
цями, аматорами своєї молодіжної трупи. 

Пізніше М. Садовський згадував: "... Я поїхав до Ніжина, де 
жила Марія Заньковецька. В розмові з нею я довідався, що вона згур-
тувала з тамтешніх молодих інтелігентів аматорський гурток і дає 
вистави. Між іншим, того дня якраз ішла їхня вистава. Я дуже 
зацікавився і пішов. Виставляли п’єсу Яновської "Лісова квітка"... 
Поміж молодими, мало обізнаними з театральною технікою та вмін-
ням володіти роллю аматорами я помітив у декого, як кажуть, іскру 
божу, і в мене блиснула думка спробувати з цього, ще непочатого, але 
здібного матеріалу скласти ту трупу, про яку я так мріяв. Я так і 
зробив. Познайомився з ними і, висловивши їм мої наміри, запро-
понував вступити до мене в трупу" [52]. 

Ці спогади можна доповнити свідченням М. Малиш-Федорець, 
яка була учасницею тих подій: 

"Одного разу під час репетиції нам сказала Заньковецька, що в 
четвер (це було 1906 року) приїде Садовський. За кілька днів, коли ми 
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були у Заньковецької на репетиції у вітальні, задзвонив дзвінок. 
Марія Костянтинівна захвилювалась, і, поспішаючи відчинити, гук-
нула до нас: "Підтягніться ж, чортенята, глядіть мені". Аж ось вхо-
дить Микола Карпович. Красень, високого зросту, років 50, кремез-
ний, пишні козацькі вуса, типове расове обличчя, щоки рожеві. 
Глянув на всіх нас. А на ньому світло-сірий костюм, фетровий капе-
люх. Він недавно приїхав із Парижа й виглядав дуже елегантно... 

Потім Марія Костянтинівна попросила всіх до столу, до чаю. Я з 
переляку сіла за самовар, щоб за нього сховатися й крадькома погля-
дала на Садовського. Я боялася стрінутися поглядом, але що я не 
гляну, то й він усе на мене дивиться. "А який голос панна має?" – 
запитав мене Садовський. Але Марія Костянтинівна відразу взяла над 
нами шефство, відповівши: "Я ще не пробувала голосів, але в драмі 
йдуть дуже добре. Заважає їм тільки страх появитися перед 
публікою". 

Після чаю повернулися до вітальні, де 
Марія Заньковецька сіла до рояля й почала 
грати й співати циганську пісню з "Циганки 
Ази": "Даремно я по цілім світі тебе шукаю, 
друже мій". Потім, на пропозицію Занько-
вецької, ми заспівали народну хорову пісню 
"Ой, що ж то за ворон". Вона теж підтягу-
вала, а Микола Карпович заспівував, при-
слухаючись до наших голосів, а потім вибрав 
з усіх нас Івана Ковалевського, мене, Галю 
Ніжинську, Лізу Хуторну і Юхима Міловича. 

Днів за десять ішла наша вистава, на 
якій був і сам Садовський. Ця вистава була 
великою новиною для Ніжина, бо ніхто з нас 
не грав на сцені. Звичайно, ми грали, як 
аматори, бо в передньому ряді сидів Садов-
ський, а між глядачами сиділи наші батьки й 
родичі.  

На другий день після вистави всі зібра-
лись у Заньковецької, і Садовський відібрав 
згаданих вище до свого театру, який відкрив-
ся в Полтаві. Батьки багатьох з нас не 

пускали, були плачі і сцени. Нас боялися пускати з дому. 
"А цю чорнушку, – сказав Садовський жартома, показавши на 

мене, – щоб привезли у запломбованому вагоні, бо вона найбільше 
боїться" [53]. 

Якби знала Марія Костянтинівна, яку негативну роль в її особис-
тому житті, у її взаєминах з чоловіком Миколою Садовським зіграє ця 
"чорнушка", то, мабуть, би знайшла привід залишити її тут, у 
Ніжині. Але цього не сталося, і Марія Малиш-Федорець буде грати в 
театрі Миколи Садовського аж до 1920 р., коли останні вистави 

Є. Хуторна у ролі Пріськи 
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будуть дограватися в Кам’янці-Подільському. Потім будуть інші 
театри, а в роки Другої світової війни вона опиниться у Німеччині, а 
після неї в Австралії, де буде грати в українському театрі. Там вона і 
спочине. 

У трупу Миколи Садовського тоді пішли, крім М. Мінченко 
(Малиш-Федорець), І. Ковалевський, Є. Островерхова (Хуторна), 
Ю. Скороход, І. Минька, Ю. Мілович, А. Бородавка (Остерський), 
Г. Москвичова (Ніжинська), І. Росін (у 1910–1914 рр. артист 
Московської опери). 

Єлизавета Островерхова не брала участі у виставі "Лісова квіт-
ка", бо була у від’їзді, і М. Заньковецька вирішила познайомити 
М. Садовського з нею, запросивши її до себе додому. 

"Знайомтеся, – Марія Костянтинівна 
з цікавістю поглядала то на Миколу Кар-
повича, то на Лізу, ніби бажаючи зрозу-
міти, яке враження вони справляють одне 
на одного. 

– Ліза Островерхова, – тихо вимо-
вила Ліза і зробила легкий кніксен. Потім 
додала: – Я дуже рада знайомству з вами. 

– А звідки Островерхова, – він під-
креслив її російське прізвище, – знає укра-
їнську мову? 

– Мій батько українець, і ми досить 
довго жили на хуторах біля Ніжина. Я 
дружила із селянськими дітьми... 

– На хуторах, значить? – Микола 
Карпович зупинив на Лізі погляд, ніби 
зважуючи якусь думку. – Ну, от, як 
візьму тебе до свого театру, то будеш на 
сцені Хуторна. Марусе, – звернувся він до 
дружини, – правда, чудовий псевдонім?  

– Так, – відразу погодилася Марія 
Костянтинівна, котра була явно задово-
лена результатами знайомства, – прізви-
ще поетичне і рідкісне. Є Лісна, 
Озерівна, а от Хуторної не чула..." [54]. 

"Пропозиція її [М. Заньковецької – 
Г. С.] і М. К. Садовського їхати разом до 
Полтави й організувати там театр була зустрінута нами із захоп-
ленням. Покидали ми свої роботи (я вчителювала), – згадувала 
Є. Хуторна, – і рушили всім нашим аматорським гуртком". За час 
репетицій і спектаклів ми так звикли до Заньковецької, що не могли з 
нею розлучитися... Ми, молодь, яка оточувала її, настільки захопи-
лися нею як артисткою і людиною, що, здавалося, якби вона сказала: 
"Ходімо на Північний полюс", – ми пішли б за нею без вагання" [55]. 

Актори театру 
М. Садовського: М. Горленко, 

Є. Хуторна (сидять), 
М. Дністрова, В. Василько 
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По-різному склалася сценічна доля цих акторів [56], але вони не 
пошкодували про свій вибір. Школа М. Заньковецької та М. Садов-
ського була своєрідним підґрунтям для їх подальшої мистецької 
праці. 

Театр М. Садовського, в трупі якого було багато ніжинців, дуже 
холодною, лютою, суворою зимою 1906–1907 рр. здійснив поїздку за 
маршрутом: Полтава–Миргород–Ромни–Ніжин–Житомир–Кам’янець-
Подільський–Могилів-Подільський. Зі своїми вихованцями гастро-
лювала і М. Заньковецька. В репертуарі були п’єси "Суєта", "Житей-
ське море", "Не так сталось, як бажалось", "Лісова квітка", 
"Безталанна", "Бурлака" та ін. 

10 вересня 1906 р. "Нежинская летопись" (№ 1) повідомляла, що 
у місті передбачаються гастролі М. Садовського і М. Заньковецької. І 
дійсно, взимку театр М. Садовського показав декілька вистав 
ніжинцям. 

 

 
 

Трупа першого стаціонарного театру М. Садовського 
 
 
О. Пулинець, який мав доступ до документів окружного музею в 

Ніжині, де зберігались і матеріали про М. Заньковецьку, писав: 
"Маємо дуже цікавий адрес М. К. від Ніжинської групи  
У. С.-Д. Г. П. та організації П. С.-Р. з 2 травня цього ж 1906 р., 
[адрес в розкішній обкладинці з трьохкольоровою (жовто-блакитно-
червоною) підкладкою. Маємо в музеї й окремо піднесені червону та 
жовто-блакитну стрічку] – цікаву тим, що вона є одним із рідкісних 
документів про реврух на Ніжинщині того часу, а також до деякої 
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міри свідчить про якісь зв’язки, що існували поміж М. К. і цим 
рухом" [57]. 

Ось цей текст адреса: 
"Від щирого серця дякуємо великій українській артистці за 

послугу, зроблену для нашого діла. І бажаємо, щоб її величний талант 
ще довго світив нашій бідній та безталанній Україні". 

Цей адрес наштовхує на думку про спілкування М. Занькове-
цької з революційною молоддю Ніжина. Існують перекази, що 
актриса віддала їм свій перстень, який подарував їй цар. Деякі спо-
гади свідчать і про те, що Марія Костянтинівна "була добре знайома з 
відомим на Ніжинщині есером – Василем Хвостом, селянином з 
с. В. Кошелівка, членом 2-ї Державної Думи. З початком реакції 
після революції 1905 року Марія Костянтинівна допомогла йому 
вступити касиром у тому театрі в Києві, де вона грала. Там Хвост і 
був, поки його не заарештували й направили до Сибіру" (із спогадів 
кошелівця М. Я. М.) [58]. 

У зв’язку з цим можна говорити про певні стосунки М. Занько-
вецької і з ніжинською "Просвітою" та її керівниками, зокрема з 
Олексієм Плющем, студентом Ніжинського історико-філологічного 
інституту, який був уже автором декількох романів і п’єс. 

Pнайомство з М. Заньковецькою, М. Садовським, театральне 
життя Ніжина, мабуть, якоюсь мірою наштовхнуло Олексія писати 
п’єси "Перед світанком", "Годі". Для письменника це був плідний, 
але складний період.  

Шкода, що життя 20-літнього Олексія Плюща трагічно обірва-
лося 12 червня 1907 р. Молодий письменник міг би активно проявити 
себе в театральному житті Ніжина. Марія Заньковецька завжди була 
уважна до талановитих молодих людей. 

У 1907 р. трупа М. Садовського приїхала у Київ. "Театр Това-
риства грамотності" (так називався театр М. Садовського) зупинився 
для постійного перебування у Троїцькому народному домі (нині це 
приміщення Театру оперети). 

Навесні 1907 р. після страшної зими та важких зимових гастро-
лей М. Заньковецька приїхала в Ніжин. Тут на неї чекала стара 
ненька, яку вона дуже любила.  

21–23 квітня 1907 р. у Ніжині в гостях у Марії Заньковецької на 
Великдень побували М. Садовський та Михайло Грушевський зі своєю 
дружиною. В своєму щоденнику вчений зробив запис: "На Великодню 
суботу вибралися ми до Ніжина. Разом їхали Дорошенки. Приїхали 
надвечір. Умістили мене гарно, я добре спав і приємно провів час. Дні 
були сонячні, гарячі. Ми повернулися другого дня. Неприємно було, 
що на один поїзд ми спізнилися, а другий спізнився, ми приїхали на 
ніч, Садовський страшно непокоївся, що не поспіємо на спектакль. 
Їхали назад ІІІ-ою класою, в дуже обкуренім вагоні" [59]. 
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До Києва зі Львова М. Грушевський приїхав, щоб взяти участь у 
з’їзді демократично-радикальної партії. Як свідчать щоденникові за-
писи, він виступав на ньому із декількох питань. 

Перебуваючи в Києві, М. Грушевський не міг не побачитися з 
Марією Костянтинівною, з якою він познайомився у Львові в березні 
1906 р., коли вона гастролювала разом із М. Садовським по Галіції. 
Записи академіка свідчать, що М. Заньковецька декілька разів бувала 
в їх сім’ї: "Перед обідом прийшла Заньковецька, а потім Садовський, 
Заньковецька просиділа аж до ночі, надійшов Франко ще; оповідала 
свої жалі на Тобілевичів – Карпенка й Саксаганського; проводжали 
ми її на трамвай; а Садовський пішов скорше на спектакль" [60]. 

Ця сторінка взаємин між відомим ученим і великою україн-
ською актрисою майже зовсім недосліджена. Серед паперів М. Занько-
вецької знаходяться і деякі документи (візитна картка М. С. Грушев-
ського, вітальні листи з ювілеєм від сестри, дочки, дружини вченого 
(1908, 1912, 1922 рр.). У листі Марії Сильвестрівни Грушевської, 
надісланого з Венеції від 21.IV–4.V.1908 р., повідомляється, що сім’я 
вченого повертається до Львова і Марію Костянтинівну запрошують 
поїхати разом в гори. "Отже, просимо ще раз Вас обох, Миколу Кар-
повича і Вас, дорога, приїздить, я думаю, що не пожалкуєте, бо наші 
гори дуже гарні... мабуть, з початком н. ст. августа прийдеться моєму 
у Чернігів на археологічний з’їзд, отже, можливо, що разом вертали б 
і було б дуже добре. Жду відповіді і цілую Вас сто разів. 

Ваша Мар. Грушевська. Чоловік посилає поклін" [61]. 
Спілкування М. Заньковецької з молоддю міста вилилося в орга-

нізацію аматорського гуртка, на якому почали працювати над першою 
виставою "Лісова квітка" за п’єсою Л. Яновської. Марія Костянти-
нівна виступила режисером. Вона відібрала для участі у спектаклі 
М. В. Качеровського, Юхима Скорохода, який мав гарний голос і 
добре співав, Галю Москвичову (Ніжинську), котра мала вже досвід 
роботи в театрі, бо грала з М. Заньковецькою ще з 1906 р., та ін. 

Вистави показували в Дворянському клубі. Їх було декілька. Вони 
мали великий успіх у глядачів міста. "Пригадую, після драматичних 
ролей раптом вже в поважному віці, – згадував І. О. Мар’яненко, – 
Марія Костянтинівна виконувала роль Зіньки, майже підлітка в п’єсі 
Яновської "Лісова квітка". Яка безпосередність, щирість, правдивість в 
поведінці і мові цієї дівчинки з лісу. Особливо інтонації – це була 
дійсно лісова квітка" [62]. 

Збереглася афіша 1911 р., яка сповіщала, що в суботу, 29 жовт-
ня, Ніжинським українським драматичним гуртком під орудою Марії 
Костянтинівни Заньковецької буде поставлена вистава "Безталанна" 
на користь бідних учнів ніжинської комерційної школи. В афіші 
також сказано, що М. К. Заньковецька є головним режисером. У 
виставі брали участь уже знайомі нам актори, а також аматори: 
А. З. Недоля (Іван, старий чоловік, москаль), Г. В. Ніжинська (Софія, 
його дочка), Л. В. Радецька (Ганна), І. Г. Байда (Гнат), М. П. Оста-
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пенко (Варка), Є. П. Зарицька (Параска), Є. П. Остапенко (1-ша дівчи-
на), П. В. Москвичова (2-uа дівчина), Ю. Г. Скороход (Омелько), 
М. М. Чернявський (Дем’ян), Г. Г. Карась (Степан), Є. Г. Гаєва (Явдо-
ха), Г. С. Чайко, М. Хоменко (старости). Розпорядниками вистави 
були М. В. Гомоляко та В. С. Манго. 

Вистава мала великий творчий успіх.  
У 1909–1916 рр. М. Заньковецька під-

тримувала тісні зв’язки зі студентською мо-
лоддю, керувала драматичним гуртком 
студентів Ніжинського історико-філологіч-
ного інституту. "Притягнули її до цієї роботи 
таким чином, – згадував активний учасник 
драматичного гуртка М. К. Волинський. – 
Якось в інституті влаштували вечірку. Вирі-
шили запросити на неї й Марію Костянти-
нівну. Послали до неї одного з студентів, 
українця родом, що цікавився українськими 
справами й добре розмовляв по-українсько-
му. На вечірку Марія Костянтинівна не при-
йшла, але знайомство з інститутським пред-
ставником, а потім через нього і з цілим 
гуртком, зав’язалося. Так поступово склався 
гурток молоді, куди входили вже не тільки 
студенти, а й сторонні аматори-артисти, спі-
ваки. Збираючись частенько в Марії Костян-
тинівни, молодь співала українських пісень, 
а потім виникла думка про організацію вистави... Їх було декілька, і 
всі вони користувалися величезним успіхом серед місцевої публіки". 

Восени 1911 р. на прохання аматорів містечка Кролевець (нині 
Сумщина), які створили ще в 1905 р. Драматичне товариство і мали 
своє приміщення для вистав, М. Заньковецька взяла участь у підго-
товленій ними виставі "Наймичка". Один вечір подарувала вона кро-
левчанам, зігравши Харитину. Панаса зіграв талановитий місцевий 
актор Іван Отрок. 

А 24 лютого 1912 р. М. Заньковецька дала згоду поставити п’єсу 
"Наймичка" в Ніжині. За собою вона залишила роль Харитини. На 
афішах було вказано, що вистава підготовлена Ніжинським україн-
ським гуртком за участю М. К. Заньковецької. Ролі виконували 
Діденко, Д. Р. Левченко, Г. В. Ніжинська, Г. М. Волков, М. В. Каче-
ровський, Н. Н. Крутько, Г. Г. Нестеренко, Ю. Г. Скороход, 
М. Д. Хоменко, С. П. Розанов та ін. Це були переважно аматори. На 
себе М. Заньковецька брала основний тягар, але добре розуміла, що 
без творчого ансамблю вистави не буде. Весь свій досвід вона намага-
лась передати своїм учням. У грі М. Заньковецької, згадував І. Мар’я-
ненко, "вражала її простота, щирість, безпосередність, правдивість і 
разом величезна глибина почуття при економії голосового звучання 

М. Заньковецька 
в ролі Харитини
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і пластичного виразу. Незважаючи на трагічну ситуацію в розвиткові 
образу, артистка внутрішньо ніби променіє якимсь сяйвом. Уся її роль 
наскрізь пройнята одним прагненням: знайти своє маленьке сирітське 
щастя серед чужих, черствих і байдужих людей. Таке трактування 
значною мірою рятувало роль від мелодраматичності, в яку легко 
впадали інші актриси. 

В діалозі я ловив себе на тому, що більше живу почуттям не 
своєї ролі, а ролі партнерші, особливо, коли вона якось по-дитячому 
зізнається, що любить Панаса. Тут було стільки переконливої і чистої 
віри в своє право на щастя!.." [63]. 

Знайдена М. Заньковецькою тональність у розкритті образу Ха-
ритини дала можливість показати трагічну долю сироти, яка теж, як і 
інші, хотіла мати своє щастя. 

У першій дії глядач бачить її пригніченою, знедоленою, бо 
кожний міг її образити, штовхнути, накричати, оскільки у неї немає 
батька-матері, а шинкар Борох і його дружина Рухля, у яких вона 
живе, тільки гримають на неї та ображають. Ось ми спостерігаємо, як 
ця дівчина-підліток передає хазяйці Рухлі курячі яйця, немов якусь 
дорогоцінність. У неї трусяться руки від нервового напруження, бо 
вона боїться, щоб бува не розбити їх. І далі бачимо її, як вона, "по-ди-
тячому зібравшись у клубочок", здригається під ударами шинкарки. 

М. Дрізен згадувала: "Важко забути сцену, коли шинкарка-
хазяйка женеться за бідною Харитиною, хоче побити її за розбитий 
посуд. Смертельний жах написаний на обличчі дівчини. Вона якось 
уся зщулилась у клубочок, ще хвилина – і вона впаде до ніг своєї 
мучительки" [64]. 

Скільки душевного болю в тих словах, які виголошує М. Занько-
вецька-Харитина, стримуючи ридання, в кінці дії: "Де ж мені в світі 
дітися?.. Господи! Пошли ти мені смерть... Бо як так жити, то краще 
отруїть себе, пропасти!.." І ці слова М. Заньковецька промовляє так, 
що глядач їх сприймає як стогін безнадії і смутку. 

Актриса була на сцені недовго, проте притягнула до себе увагу 
глядачів великою правдивістю гри. І, може, не стільки гри, скільки 
відтворюванням самого життя, насиченого прикростями й безпро-
світністю. Але людина, навіть у рабському стані, не може не мріяти 
про його зміну. І далі бачимо, як у Харитини з’являється надія, яка 
виникає несподівано і провокується лише одним маленьким, зовсім 
незначним словесним виразом. Наймит багатого хазяїна Цокуля Па-
нас привітно з нею вітається: "Здрастуй, Харитинко!" До неї ще ніхто 
так не звертався, і їй здалося, що хлопець полюбив її. Вона в підне-
сеному стані промовляє: "Він радий, що мене бачить: боже, яка ж я 
щаслива!" І, як свідчать глядачі того часу, обличчя у М. Заньковець-
кої-Харитини яснішало, в очах спалахувала надзвичайна радість – це 
радість взаємного кохання, – адже вона давно потай кохає Панаса 
[65]. Але Панас пригортає Марусю. "А я, дурна, зраділа, аж затру-
силась, думала – мене шукав!" Проте Харитина не втрачає надії. 
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Актриса дає глядачеві це відчути. Насамперед щирістю слів, які 
промовляє М. Заньковецька-Харитина: "Може, й він мене любить та 
соромиться... Скажу, їй-богу, скажу". І оця надія на щастя підштов-
хує її порушити сільські традиції, які забороняли дівчині першій 
освідчитися парубкові в коханні. 

І М. Заньковецька цей новий порив, це щире, безпосереднє 
почуття своєї героїні передає на підйомі. Глядач весь у напрузі, чекає 
цієї зустрічі героїв, хоче, щоб вона щасливо закінчилася, бо так 
хочеться всім, аби ця сирітка дійсно знайшла своє щастя в житті. 

Але доля пропонує їй лише важку роботу, яку вона виконує у 
шинкаря. Ось Харитина з’являється на сцені з відрами на коромислі. 
Цей вихід і стан героїні, розкритий М. Заньковецькою, запам’ятався 
багатьом глядачам. М. М. Синельніков згадував: "Її "Наймичка". – 
Тендітна, босонога дівчинка, з коромислом на маленьких плечах, з 
відрами, повними води. Тягар ноші згинає її мініатюрну фігурку – 
трохи не до землі. Похитуючись, вона перебігає вулицю. Цей німий 
вихід – сказав нам усе. 

"Наймичка". Трагедія дівчинки переживається так сильно, так 
яскраво, з таким жахом правди. Прекрасний талант артистки заволо-
дів нами. Ні найменшої фальші, ні переборщення, ні єдиного мелодра-
матичного моменту, все – жорстка правда. Вона увійшла в нашу 
душу. Немає "вистави". Перед нами – мистецтво" [66]. 

А ось другий епізод. Харитина несе до корчми в’язку соломи. 
Важко їй жити, але куди подітися сиротині. І майже немає надії на 
зміну своєї долі. І раптом багатий хазяїн Цокуль пропонує їй перейти 
до нього в господарство наймичкою. Вона ще не знає, що її колишній 
хазяїн Борох і новий – Цокуль торгуються, продають і купляють її. І 
Цокуль готовий дати великі гроші, щоб шинкар поступився Харити-
ною. Вона не знає і того, що у Цокуля були свої нечисті, підступні 
наміри. Але Харитині навіть не спадало на думку, що її чекало. Вона 
дивиться на свого нового хазяїна як на спасителя. І саме оця зміна в її 
житті, перехід у садибу Цокуля і наштовхують Харитину на інше 
сприйняття всього, що оточує її: "І Панас тут... Боже мій! Панас... 
Хоч бачитиму його щодня, і то буде з мене!.. Яке несподіване щастя!.. 
Та я не сирота, у мене й батько є?.. Одним один чоловік за все моє 
життя знайшовся, що забалакав до мене з такою ласкою, з такою 
прихильністю, що серце моє бідне розтопилось..." 

М. Заньковецька розкриває перед глядачем цей наповнений ду-
шевного щастя стан дівчини. І скільки ліризму, скільки чистоти і 
світлої надії в словах М. Заньковецької-Харитини, звернених до мате-
рі: "Може, за муки твої, мамо, мені Господь щастя посилає. Пора-
дуйся ж тепер зо мною, порадуйся! Поблагослови свою дитину на 
новому місці! Не вмру тепер в корчмі, як ти, безталанная, умерла..." 
Промовлялись ці слова із уст актриси, а перед глядачем виникав 
образ матері, яка вже не могла сприймати щастя дочки, бо зовсім 
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молодою, знівеченою життям, підірвавши своє здоров’я, пішла із 
цього світу. 

Із душі ллються слова радості і надії, світяться очі у героїні, а 
глядач уже знає, що мрії Харитини затьмарені безсовісними намірами 
Цокуля. Ця ситуація створює напругу в глядацькому залі, яка під-
тверджується розвитком подій у наступній дії. І хоча Цокуль одягнув 
Харитину у гарний одяг, дав їй ключі, доручив їй догляд за госпо-
дарством, глядач розуміє, що це тенета, павутина, в які втягує він її. 

У глядача сприйняття того, що відбувається на сцені, ніби 
роздвоюється. З одного боку, він бачить підступність дій Цокуля, про 
яку не знає Харитина, з іншого – довірливу поведінку дівчини, яка 
викликана зміною у її житті й ставленні до неї оточення. М. Занько-
вецька глибоко передає цей стан героїні, показує, як вона воскресає 
від того, що, нарешті, прийшло те щастя, про яке вона мріяла і яке 
дав їй "хрещений батько". Але швидко Харитина почала відчувати, 
що це щастя затьмарюється, бо коханка Цокуля наймичка Мелашка 
уже пустила плітки про те, що Харитина живе з хазяїном. У це 
повірив Панас і відштовхнув дівчину, яка зізнається йому в коханні. 

О. Суворін, який бачив цю п’єсу, так оцінював гру М. Занько-
вецької у цій сцені: "Наївність простої дівчини, щось миле, дитяче, я 
побачив тільки тепер. І як вона просто сказала Панасові, що кохає 
його, і як плакала вона, коли він грубо відштовхнув її! Це був дитя-
чий плач із схлипуванням, яке раз у раз приривалось під час розмови. 
Інакше, як по-дитячому, ця полохлива і наївна душа не могла плака-
ти, зворушливо-жалісно. Жодного фальшивого звуку, жодного жесту, 
які б суперечили цільно накресленому образу. Ось де справжній 
талант, ось де справжня акторська творчість..." [67]. 

Харитина втрачає те чисте кохання, в яке вона так вірила. 
Панас не повірив їй. І ось у цьому стані відчуття втрати чує вона: 
"Полюби мене, на злість йому! А я тебе люблю стократ більше, ніж 
Панас, я тебе буду шанувать..." Це слова Цокуля. Вони звучать в її 
вухах і тоді, коли вона залишається сама. Тремтить все її тіло, коли 
Цокуль доторкається до неї. Вона відчуває його підступність. Але вона 
мимоволі промовляє ті слова хазяїна, які залишились в її пам’яті: 
"На злість... і щаслива..." "І ось із самої глибини душі знайомою 
народною мелодією, якимсь віолончельним протяжним квилінням ри-
нули нарікання на Панаса, скарга на свою гірку долю. І, нарешті, під 
завісу проривається глибоке, приглушене ридання" [68]. В цьому 
риданні відчувається прощання з тим, у що так вірила в своїй уяві 
Харитина, на що сподівалась і чого не отримала. І вона звертається до 
тієї долі, яка раніш була їй так ненависна: "Вернись же до мене, моя 
пошарпана, знівечена доля, вернись і заспокой мою вимучену душу". 

У цьому стані вона втрачає дівочу тілесну чистоту. Цокуль 
домігся свого. Він заявляє, що втраченого вже не вернеш. "Що відбу-
лося далі на сцені, що створювала тут М. Заньковецька в образі 
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Харитини", – важко, навіть, уявити, бо "відбувалося справжнє чудо 
життєвої правди і творчої сили" [69]. 

"Зал наче завмер в єдиному почутті. Ноги холонули, по спині 
пробігав нервовий дрож. Так грати міг тільки великий талант" [70]. 

Заньковецька-Харитина з жахом і відчаєм повторює: "Минулого 
не вернеш..." Протягом великої сцени чути і муки, і гнів на себе й на 
весь світ, і якийсь розпачливий стогін, і безмежний жаль за тим, чого 
"не вернеш", – за втраченою радістю своєї дитячої чистоти... Нарешті 
в ній збуджується протест проти ґвалтівника. Вона випростується, 
голова її високо піднята, очі пашать вогнем, голос клекоче в грудях, з 
неймовірною силою вона жбурляє обвинувачення звідникові. І раптом 
зриває з себе намисто, дорогі дукачі, кидає їх катюзі-баламутові і 
прожогом, як несамовита вибігає з хати. Ми, актори, завмерли" [71]. 
Завмерли і глядачі, бо не чекали від тихої, забитої наймички такого 
протесту, а в ньому було все: і гнів, і образа, і гордість, і почуття того, 
що її не можна купити ні пишним вбранням, яке нагадує облуду, ні 
багатством, нічим, що йде від кривдника, який вкрав її чисті дитячі 
мрії, сподівання в хороших і добрих людей, в те, що і така, як вона, 
може бути щасливою. 

Ось тут М. Заньковецька своєю напруженою грою показує, що 
Харитина в цю коротку мить свого життя дорослішає. Вона зрозуміла, 
що далі поступатися не можна. І коли Мелашка за намовленням Цо-
куля говорить Панасу, що Харитина залишилася дівчиною і що 
Цокуль готовий за нього віддати її, і на це вже погоджується Панас, 
Харитина не може піти ще раз на зраду і чесно відповідає Панасу, що 
щиро його кохає, але вона вже не дівчина. Панасу не вистачає твер-
дості почуттів і розуміння невинності Харитини. Він відштовхує її. 

Остання сцена, коли Харитина перед тим, як самовільно піти з 
життя, звертається до образу своєї матері: "О, мамо, мамо! Чи бачиш 
ти, як я мучусь, чи чуєш ти, як стогне моя душа? Нащо ж ти мене 
породила, чом ти мене маленькою не втопила, а покинула поневіря-
тися між чужими людьми?.." – вражає такою трагічною правдою, 
емоційною напругою, чистотою почуттів, що не залишала байдужим 
нікого. М. Заньковецька уміла одним словом, одним жестом, внутріш-
ньою глибиною передати і велику скорботу, і смертельну тугу, і 
драматизм долі жінки, і віру її в майбутнє, в добро. За це актрису 
любили глядачі і платили їй своєю прихильністю та вдячністю.  

Виручені кошти за цю виставу, яку так щиро і тепло сприйняли 
глядачі, пішли на користь учнів ніжинської Грецької школи та 
незаможних студентів. У цей день молодь піднесла М. Заньковецькій 
адрес: 

"Горячо любимая Мария Константиновна! 
Чутким сердцем Вы всегда понимали молодежь, отзываясь на 

радости ее и горести, и сильнее бьются при Вашем дорогом имени 
юные сердца. 
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Нам же, нежинской молодежи, Вы особенно дороги и близки, и 
мы гордимся, что с особенным правом можем называть Вас "своею"… 
При Вашей чарующей игре, выражаясь словами нашего же великого 
нежинца-соученика, "стонут балконы и перила театров; все потряс-
лось сверху донизу, превратясь в одно чувство, в одного человека, все 
люди встретились, как братья, в одном душевном движении, и друж-
ным рукоплесканием гремит благодарный гимн…" Для истинных 
талантов не страшна грозная сила времени; они – вечно юны, они 
неизменно чаруют!! ... Ваше же золотое сердце, Вашу доброту и 
доступность, Вашу простоту в обращении и доброжелательность, – 
кому больше ценить, как не нежинской молодежи, для которой Вы 
много делали и делаете добра!" [72]. 

Збереглося фото, на якому М. К. Заньковецька поряд із членами 
українського драматичного гуртка Ніжинського історико-філологіч-
ного інституту: братами Петром та Миколою Волинськими, М. Карпе-
кіним, М. Гарецьким і М. Вишневським. Це були ті, з ким актриса 
часто спілкувалася. Брати Волинські згадували: 

"Попередні читки п’єс, розподіл ролей, обговорення, майбутніх 
постановок відбувалось найчастіше на квартирі Марії Костянтинівни, 
де ми часто бували і де звичайно відбувались самодіяльні концерти. 
Найбільше співали хором з "Десятків" Лисенка. Розучували їх тут же 
під керівництвом М. К. Заньковецької. Розучували й співали також 
соло, дуети, тріо. Найбільше це бували твори Глінки, Чайковського, 
Лисенка, Стеценка". 

Спілкування з М. Заньковецькою збагачувало молодь. Про це 
свідчать їх листи, адреси, які приходили чи вручались актрисі. В 
одній із них читаємо: "Счастлив тот, чья юность багата подобными 
впечатлениями!" 

Проживаючи в Ніжині, М. Заньковецька весь час виїжджала в 
різні міста: Харків, Москву, Новгород, знову Москву, ближче позна-
йомилася з акторами Малого і Художнього театрів. Вона багато 
гастролювала по Україні. Після виступів у різних містах у червні 
1913 р. актриса приїхала до Ніжина. "Повернулася із заробітків, – 
пише вона своїй подрузі Н. М. Лазурській, – і, можна сказати, – заро-
била, як Заблоцький на милі. Там обкрутили, там не доплатили – та з 
цим миритися можна, а те, що я на цих заробітках застудилася і 
розгвинтилася – це погано. А понад усе погано те, що й до призначе-
ного строку, тобто до 15 червня, не зможу приїхати. Бачиш, наш 
куточок став похмурим, і його треба лагодити так само, як і його 
власницю". 

На ремонт будиночка в Ніжині було витрачено усі гроші і на 
лікування уже не було за що їхати. 

У 1914 р. ніжинці готувалися відзначити 100-річчя від дня 
народження Т. Шевченка. Марія Костянтинівна запропонувала поста-
вити п’єсу "Назар Стодоля". Але царський уряд заборонив вшанову-
вати українського поета. Вистава так і не відбулася. 25 квітня 1914 р. 
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студенти все ж провели Шевченківський вечір, на якому прослухали 
доповідь, заспівали "Заповіт" та "Думи мої, думи мої", показали одну 
дію з п’єси "Назар Стодоля". 

 

 
 

М. Заньковецька зі студентами інституту 
 
 
29 листопада 1914 р. М. К. Заньковецька виступила в Ніжині у 

виставі "Суєта" в новій для неї ролі Тетяни Барильченко, яка вже 
більше підходила актрисі за віком. Якщо до цього часу ніжинці 
бачили її в п’єсі І. Карпенка-Карого в ролі Наталі, то тепер актриса 
грала літню жінку. Рецензент Н. Зоринь у статті "Театр и музыка" 
зазначав: "Счастливы нежинцы! Право счастливы! Хоть изредка могут 
они наслаждаться ярким, кипучим и многогранным талантом великой 
землячки своей, неувядаемой гордыни украинской земли. День ее 
выступления – культурный праздник нежинцев, и они с нетерпением 
ждут этого светлого дня" [73]. 

Збереглася афіша того часу, яка дає можливість пересвідчитися 
в тому, що М. Заньковецька не тільки грала у виставі, а й провела 
велику роботу з її підготовки [74].  

Рецензент з газети "Нежинская пчела" відзначав: "На сцені пані 
Заньковецька зовсім не така, яку ми знаємо і звикли її бачити. Тут 
вона ніби перероджується, перетворюється і вірно окреслюється, пред-
ставниця українського села з усіма її людськими слабкостями, думами 
і почуттями... Передача цього образу відзначається найглибшими і 
найвірнішими рисами, напрочуд влучно, навіть дрібниці не забуті, все 
ідеально точно, особливо був виконаний момент переживань Тетяни в 
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її тісному і незвичному вбранні, коли вона, щоб заспокоїти чоловіка, з 
непідробним гумором сказала: "Уже мені не завить", – слова, які 
потонули у вибусі сміху всього глядацького залу".  

Перехід М. К. Заньковецької до інших ролей, більш старшого 
віку розпочався ще в Одесі, коли там у 1915–1916 рр. гастролював 
театр "Товариства українських артистів за участю М. К. Занькове-
цької і П. К. Саксаганського під орудою І. О. Мар’яненка". 

"Протягом сезону 1915–1916 рр., – 
писав одеський літературно-гумористичний 
тижневик "Їжак", – М. К. Заньковецька ви-
ступила в ряді нових ролей в амплуа літніх 
і старих жінок, а ці ролі, в яких не було 
простору її могутньому темпераменту, її 
драматичному піднесенню, стали новим тор-
жеством її мистецтва. Сталося так, що, не 
знаходячи в них драматичного простору, 
артистка зосередила свою увагу на цілко-
витому перевтіленні себе в даний образ: 
вона нібито зрослася з даною особою, перей-
мала її життєве дихання, всю внутрішню 
суть, її "життєві турботи" (Гоголь), сприй-
мала той її життєвий "запал", який охоп-
лює серце і спрямовує волю. Ці нові літні 
ролі Заньковецької вражали незрівнянною 
майстерністю їх опрацювання, їх життєвою 
повнозвучністю і кінець кінцем їх драма-
тизмом" [75]. В цій же ролі М. Зань-
ковецька буде грати в Ніжині і пізніше, про 
що скажемо далі. 

М. К. Заньковецька дуже любила грати в "Наймичці". Тому, 
перебуваючи в Ніжині, вона знову повернулася до цієї п’єси І. Кар-
пенка-Карого. Але на цей раз вона виступила лише режисером. Роль 
Харитини вона доручила Галині Ніжинській, яка уже мала 
акторський досвід, бо грала в трупі М. Садовського разом із Марією 
Костянтинівною. К. Ф. Булигіна-Герасименко згадує: 

"Г. Ніжинська сповістила, що приїхала М. К. Заньковецька: 
буде у нас на репетиції. Я сильно хвилювалась. Ось коли я позна-
йомлюсь із знаменитою українською артисткою, яку я бачила у 
ранній молодості, яка змусила мене плакати над сумною долею Олени 
і Софії й ненавидіти глитая і злу свекруху Софії. Г. Ніжинська 
сказала, що Марія Костянтинівна буде режисерувати п’єсу. 

Ми репетирували. Моєго виходу ще не було. Раптом двері 
відчинилися і увійшла Марія Костянтинівна. Це була уже в літах 
дама, вся у чорному, з виразним, симпатичним обличчям. Особливо 
гарні були очі. Вона сіла в першому ряду і стала дивитись п’єсу. Я 
стояла за лаштунками ні жива ні мертва. Чую... Марія Костянтинівна 

Г. Ніжинська 
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робить зауваження відносно гри і дає вказівки, як грати. Тон у неї був 
незадоволений. Г. Ніжинська швидко йде за куліси (вона грала най-
мичку) і говорить мені, що Марія Костянтинівна незадоволена, гово-
рить, що п’єса іде в’яло. 

Мій вихід. Я боюсь виходити. Ноги у мене тремтять. Але вихо-
дити треба. Я на сцені. Граю. На сцені мене немає, є тільки Мелашка. 
Закінчила роль, іду за куліси. Підходить Скороход і говорить, що 
Марія Костянтинівна хоче зі мною познайомитись. Я підхожу до 
Марії Костянтинівни у великому збентеженні. Мені здавалося, що я 
грала дуже погано і про це скаже мені зараз Марія Костянтинівна. 
Але вона усміхається, подає мені руку і 
говорить, що вона задоволена мною, що у 
мене є талант, проте мені треба ще багато 
працювати над собою. Вказує мені на 
хороші моменти у грі і на недоліки..." 
[76]. 

У 1915–1916 рр. М. Заньковецька 
грала в "Товаристві українських артистів 
за участю М. К. Заньковецької і 
П. К. Саксаганського під орудою 
І. О. Мар’яненка" в Одесі (з січня до 
літа), в Києві (влітку) і знову в Одесі (з 
жовтня). 

Навесні 1916 р. Марія Костян-
тинівна повернулась у Ніжин. Збереглася 
програма, яка повідомляла, що у театрі 
Миколаївського саду "Товариство україн-
ських артистів за участю М. К. Занько-
вецької і О. К. Саксаганського" у неділю 
8 травня 1916 р. буде виставлена п’єса 
"За двома зайцями" М. П. Старицького. 
Марія Костянтинівна в цій виставі не 
брала участі, хоча у 1883 р. в Києві вона 
зіграла роль Проні Прокопівни. Але це 
була не її роль. П. Саксаганський писав: "Проню грала Заньковецька 
погано; вона не втілилась в цю дурноголову недоучку, форсила, і 
виходило, що Заньковецька сміється над якоюсь Пронею. Садовський 
Голохвастова не обдумав. П’єса успіху не мала" [77]. 

Очевидно, М. Заньковецька грала Проню і пізніше, але, як відмі-
чає Б. В. Романицький, "в ролі Проні Заньковецька наче трохи пере-
гравала, трохи ніби навіть комікувала, почувалося бажання надто вже 
гостро висміяти і засудити цей образ, і образ виходив якийсь мало 
переконливий" [78]. 

А тому цю роль вона передала Дарії Левченко, яку добре знала і 
разом з нею грала у виставі "Наймичка" ще у 1912 р. Вона бачила, 
що Дарія зможе зіграти цю роль. 

Афіша вистави "Наймичка" 
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Дарія Левченко народилася 1 квітня 1887 р. в сім’ї гречанки 
Ольги Гажієвої і українця Родіона Левченка. Після закінчення 
церковно-парафіяльної школи вона працювала телефоністкою і була 
залучена М. Заньковецькою до участі в аматорському театрі. Тут вона 
зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком Прокопом Сіриком, молодим 
робітником, який був родом з села Володькова Дівиця (нині Червоні 
Партизани), що недалеко від Ніжина. Його прізвище зустрічається на 
афішах вистав "Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" (1918), 
"Безталанна" (1919) та ін. 

Режисером вистави був 
П. К. Саксаганський. Він же зіграв і 
роль Голохвастова. Виконавцями 
інших ролей були Запорожець (Прокіп 
Свиридович Сірко), Г. Ніжинська (Яв-
доха Пилипівна), Гуляницька (Секлета 
Лимериха), Садовська (Галя), Бравина 
(Марта-торговка), Раїч (Устя) та ін. 
Диригентом у виставі виступив 
Є. Москвичов. 

На жаль, не розшукані інші афі-
ші програм вистав 1916 р., тому 
важко сказати, в яких спектаклях 
брала участь М. Заньковецька. 

"У 1916 році знову в Ніжин при-
їхала трупа Саксаганського, в якій 
була Марія Костянтинівна, – згаду-
вала К. Ф. Булига-Герасименко. – Я 
була на виставах і пішла відвідати її. 
Марія Костянтинівна мене впізнала, 
зустріла дуже привітно, згадала, як я 
грала Мелашку, і пожурила мене, що 
я не поїхала із Ніжина з якою-небудь 
трупою. Я їй сказала, що у мене троє 
дітей, жалко залишати. Я розповіла 
їй про своє невдале сімейне життя. 

"Я тебе, голубонько, заберу в 
свою трупу. У нас негарна героїня. Я 
тебе зроблю артисткою. Ти тала-
новита. Ми будемо ставити "Лиме-
рівну", ти розучи роль і будеш давати 
дебют у ролі Лимерівни", – говорила 

Марія Костянтинівна. 
Багато часу мені приділяла Марія Костянтинівна, і ми з нею 

розучили мою роль. Я грала так, як мені вдавалось грати, і не 
слухалась вже, що у мене не так виходить, як у неї" [79]. 

Програма вистави  
"За двома зайцями" 
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"Приходжу вечором до неї, – продовжувала згадувати К. Ф. Бу-
лигіна-Герасименко, – а у неї горить маленький нічник. Вона хвора і 
жаліється, що лежати нудно, а читати при цьому світлі не можна. 
Днів через два був день її народження. Який же подарунок піднести 
Марії Костянтинівні? У мене був гас. Я взяла літру гасу, завернула у 
білий папір, перев’язала стрічкою і понесла. Вітаю і даю подарунок. 
Вибачаюсь, що кращого немає. Марія Костянтинівна думала, що це 
одеколон. Понюхала, та як засміється. 

"Голубонько, це такий подарунок, що дай я тебе розцілую. 
Скільки я отримувала духів, а так не раділа, як зараз. Тепер це най-
кращі парфуми. Наллю лампу і буду читати". В місті тоді не було 
гасу. 

Я часто бесідувала з Марією Костянтинівною про свою любов до 
театру, ділилась з нею своїм горем, що за сімейними обставинами не 
можу стати справжньою актрисою. Вона переконувала мене залишити 
чоловіка, з яким я була нещаслива, дітей відвезти до матері і по-
святити своє життя мистецтву, яке повинно служити народу. Я жалі-
лася їй, що мені не так вдаються позитивні ролі, як негативні. Я 
краще зіграю Шкандибиху, ніж Лимерівну. 

"Ось Вас, Маріє Костянтинівно, глядачі люблять не тільки тому, 
що Ви граєте чудово, але і типи у Вас позитивні. Коли Ви грали 
Олену, Софію або Наймичку, то Вас так було жаль, а Варку, 
Мелашку, Цибулю, Глитая всі ненавиділи. А я якраз граю Варку, 
Мелашку чи Ганну (свекруху) із "Безталанної". Звичайно, Ви недо-
сяжні для мене, але мені теж хотілося б грати позитивні ролі, щоб 
глядачі мені співчували. Мені не хочеться грати старих і некрасивих, 
а мені вони більше удаються". 

Марія Костянтинівна стала переконувать мене, що необхідно 
грати ті ролі, які краще виходять, а не такі, щоб бути красивою і по-
добатись публіці. "Слід глядачам подобатися своєю грою, а не красою. 
Негативні типи треба так зіграти, щоб глядач їх зненавидів. Театр 
виховує людей. Все хороше в людині треба любити, а погане ненавиді-
ти і боротися з ним. Ось благородна мета театрального мистецтва". 

До цієї розмови я любила грати красивих, молодих і приваб-
ливих жінок, а від старих, некрасивих, поганих завжди відмовлялась, 
як і інші молоді актриси. Після подібних бесід я змінилась і грала 
всякі ролі" [80]. 

Постійне проживання М. Заньковецької у Ніжині, починаючи з 
1909 р., було насичене не тільки організацією театральних студій, 
підготовкою нових вистав, спілкуванням з творчою молоддю, але й 
особистим життям. Вона інтенсивно листувалася з М. Кропивни-
цьким, П. Саксаганським. Надходили листи і до неї. 

Хотілось би звернути увагу на непомітну листівку Олександра 
Олександровича Богомольця, відомого вченого-патофізіолога, майбут-
нього академіка, президента АН України, яку він надіслав до Ніжина 
25.ХІІ.1910 р.: "Нежин. Черниговской губернии. Ея Высокородию 
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Марии Константиновне Заньковецкой. Сучков переулок соб. дом. С 
Новым годом, дорогая Мария Константиновна, от всего сердца желаю 
Вам счастья, здоровья. Любящий Вас А. Богомолец" [81]. 

Слід зауважити, що М. Заньковецька і О. Богомолець знали один 
одного давно, ще по Ніжину. Як стверджує у своїх спогадах племінни-
ця актриси Г. Ф. Дядюша, початок дружби між родинами Адасов-
ських і Богомольців відноситься ще до початку ХІХ ст. "Олександр 
Михайлович, батько Олександра Олександровича, – пише Г. Ф. Дядю-
ша, – був у дружбі із Марією Костянтинівною, з її матір’ю, Марією 
Василівною. Її близько знав і Олександр Олександрович". "У дружніх 
стосунках М. К. була і з тітками вченого Єлізаветою та Марією, а його 
двоюрідна сестра Наталя Михайлівна Богомолець-Лазурська стала 
найближчою її подругою. О. О. Богомолець познайомив М. К. з своєю 
дружиною Ольгою Георгієвною" [82]. 

У Ніжині Богомольці мали садибу. Цей будинок зберігся до 
нашого часу. Тут у 1884–1904 рр. жив у родині матері майбутній 
учений. Саме тут і могла бувати Марія Костянтинівна, яка підтри-
мувала дружні стосунки з О. О. Богомольцем до кінця свого життя. 
На столі вченого в його робочому кабінеті стояла фотографія М. Зань-
ковецької, подарована актрисою вченому. Н. М. Богомолець-Лазур-
ська повідомляла М. Заньковецькій: "... На вокзал я приїхала і 
незабаром з’явився Сашко. Я йому передала карточку, а він дуже 
зрадів і морда була дуже задоволена, коли читав напис, а потім казав 
мені: "Дійсно у М. К. такі сумні очі – у неї, мабуть, дуже багато було 
тяжкого горя – і яка вона приємна – ця людина" [83]. 

У листопаді 1917 р. в Ніжині померла мати М. К. Заньковець-
кої – Марія Василівна [84]. Актриса була на гастролях у Полтаві, 
коли з Ніжина надійшла сумна телеграма про хворобу мами, їй було 
уже понад 80 років. Марія Костянтинівна дуже любила свою неньку, 
доглядала її. Як згадує Н. М. Лазурська, "Марія Костянтинівна була 
дуже приголомшена горем. Вона казала, що зі смертю матері відчула 
себе зовсім самотньою й нікому непотрібною... Під час неминучих 
клопотів, пов’язаних з хворобою і смертю матері, Марія Костянти-
нівна не береглася, і в день похорону, що відбувався в Ніжині, злягла 
сама у щонайжорстокішій гарячці. Лікарі визначили крупозне запа-
лення легень. Гірш за все було те, що у хворої з’явилася повна відраза 
до життя: вона відмовлялася приймати їжу і будь-яку медичну 
допомогу, зривала з голови лід, відкидала ліки. Родичі і друзі були у 
розпачі. Нарешті, лікарі вирішили запросити психіатра. Той визначив 
найсильнішу істерію, що робило становище хворої ще тяжчим. Надії 
на одужання було дуже, дуже мало". 

Саме в цей час, 30 листопада 1917 р., в Одесі актори, з якими 
М. Заньковецька створила трупу, вирішили відзначити її 35-річний 
ювілей сценічної діяльності. Це набуло широкого резонансу. Вирішено 
було відкрити в місті "Українське художнє товариство імені М. К. За-
ньковецької". Урочистості пройшли без артистки. Лише 15-го грудня 
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М. Заньковецька змогла відгукнутися листом до Н. М. Лазурської на 
цю подію: "Я ще лежу і не зовсім сприймаю чи відчуваю задоволення 
і тому не вмію належно висловити тобі вдячність за все те, що ви, 
друзі мої, робите для мене. Так, мої друзі, погано мені було настільки, 
що не знаю, як і вискочила. Від перевтоми – невростенія, потім 
застудилася на похороні мами і схопила крупозне запалення легень. 
Та яке! Як висловлюються лікарі, – важкий випадок. Я цілий місяць 
була недоумкувата, нічого не розуміла, нічого не усвідомлювала, 
навіть не впізнавала своєї кімнати. Ось кілька днів, як я почала 
розуміти, де я і хто зі мною, а тому не дивуйтеся, якщо в листі 
прочитаєте недоладне. Пише Аня, і вона, боячись мене роздратувати, 
пише так, як я кажу" [85]. 

Марія Костянтинівна змогла перемогти хворобу, хоча здоров’я її 
повністю уже не відновилося, бо було підірване величезною працею, 
спрямованою на розбудову українського театру, створенням на сцені 
напружених драматичних ролей, складністю сімейного життя. 

М. Заньковецька пережила всі політичні катаклізми. 
В цих складних умовах революції та громадянської війни про 

розвиток культури не могло бути й мови. Змінюється ситуація лише 
після встановлення радянської влади. Ф. Д. Проценко згадував: "З 
моменту закріплення в Ніжині радвлади (листопад 1919 р.) і весь час 
громадянської війни (початок 1922) місцеві мистецькі сили орга-
нізовуються в окремі групи, удержуються і закріпляються за відділом 
народної освіти з метою обслуговування масових компаній державного 
і громадського порядку. Утворюється народний хор, перетворений в 
академічний (50 чол.), симфонічний оркестр (25 чол.), колектив 
української трупи (30 чол.). Всі вони вступають в лави спілки Робми-
са, за планом і завданням народної освіти обслуговують різні ударні 
компанії в місті і по селах Ніжинщини, військові частини, конфе-
ренції і тилові частини 14 дивізій та станції Бобрик під час наступу 
поляків на Київ і т. д." [87]. 

Громадськість знала про те, що М. Заньковецька жила в Ніжині, 
а тому сюди надходили листи, телеграми, повідомлення про надання 
її імені різним організаціям. Так, із Козельця, де вона одного разу 
гостювала, повідомляли, що 6 серпня 1917 р. в місті засновано Літе-
ратурно-артистичне товариство ім. М. К. Заньковецької, яке ставить 
за мету розвиток і популяризацію українського мистецтва шляхом 
організації вистав, концертів, виставок, читання лекцій з історії укра-
їнської літератури тощо. "Називаючи Товариство Вашим іменням, – 
писали активісти з Козельця, – установці його хотіли виразити 
почуття глибокого поважання й любови до своєї землячки, як одного з 
найталановитіших діячів рідної умілості, якою погоржується не тіль-
ки Україна, але і ціла Росія. 

Згідно однодушно вираженому бажанню всіх членів Товариства, 
просимо Вас прийняти звання першого почесного члена нашого 
товариства". 
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Живучи в Ніжині, М. Заньковецька допомагала місцевим амато-
рам здійснити деякі постановки. 7 квітня 1918 р. була влаштована 
вистава "Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" М. Старицького. У 
ній були зайняті Є. С. Боровиченко (Вустя Шурай), Д. Р. Коханська 
(Маруся), П. Ф. Сірик (Грицько Шандура), Є. А. Тарновська (Дарина), 
Д. М. Милович (Хома), Ф. В. Суярко (Потап), П. В. Маркова (Галина 
Шеньова), Ф. А. Павленко (Дмитро), Р. І. Холопцева (Степанида). 
Керівником хору був Н. А. Садовський. Кошти пішли на користь 
дітей померлого активного учасника української театральної трупи 
Ніжина Юхима Гнатовича Скорохода (1890–1918). 

Ф. Д. Проценко в своїх спогадах вка-
зує, що Ю. Скороход у 1905 р. опинився в 
лавах революційного руху ніжинської 
молоді. Після революції 1905 р. активна 
група артистів ніжинського Нарбуду про-
довжувала театральну справу під орудою 
Ю. Скорохода, залучаючи в свої ряди нові 
таланти із робітничого середовища. Сам 
Ю. Скороход (Чоботар) уперше виявив свій 
драматичний хист теж у Нарбуді, викону-
ючи ролі коханців і залицяльників. Осо-
бливо колоритно запам’ятався він 
ніжинцям у ролі Андрія у "Запорожці за 
Дунаєм", у "Безталанній" зіграв Омелька, 
в "Суєті" – сільського вчителя Демида 
Короленка. М. Заньковецька цінувала його 
талант. 

У 1918 р. в Ніжині був організований 
народний театр "Українська трупа під ору-
дою М. К. Заньковецької". В цьому великій 
артистці допомагав Федір Данилович Про-
ценко (1866–1942), активний учасник 
музичного та театрального життя у Ніжині. 
Він мав гарні організаторські здібності, 
сильний голос. Ще у 80–90-х рр. він 

познайомився з Марією Костянтинівною, а також акторами труп 
М. Садовського, М. Старицького, М. Кропивницького, І. Тобілевича, 
які бували на гастролях у Ніжині. Ф. Проценко брав участь у "субо-
тах" М. Коцюбинського. Грав разом із М. Заньковецькою у виставах 
"Суєта", "Наталка Полтавка", "Тарас Бульба" та ін. "Вся його постать 
високого зросту чоловіка з великими вусами українця так і просилася 
на сцену, щоб грати без гриму чи то виборного Макогоненка, чи то 
Карася" [86]. 

Ю. Скороход у ролі Андрія  
в опері "Запорожець  
за Дунаєм" 
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Ф. Проценко багато сил віддав справі пропаганди українського 
мистецтва, національної культури, яка в той час заборонялася і 
переслідувалася самодержавством. У своїх спогадах він писав: "Огля-
даючись на минуле мого життя, мушу сказати, що з юнацьких років 
(початок 80-х) я захоплювався мистецькою справою, брав участь у 
аматорських виставах і концертах (з 1886 р.), був активним членом 
Ніжинського музично-драматичного товариства (з 1888 р.), а згодом 
став уповноваженим Всеросійського театрального товариства (1905–
1918 рр.), агентом Московського товариства драматургів і компози-
торів (1907–1918) та уповноваженим Всеукраїнського музичного 
товариства ім. Леонтовича (нині ВУТОРМ) (з 1927 р.) і таким чином 
мав офіційні стосунки і був у курсі різних театральних, музично-
співочих та літературних подій на Ніжинщині" [87]. 

У 1893 р. Ф. Д. Проценко заснував при 
Народному домі мішаний хор, вів вокальну 
студію, з якої вийшли потім відомі актори 
Г. Ніжинська, І. Росін, Ю. Милович, В. Ор-
лов, Ю. Скороход та ін. 

В 1905 р. Ф. Д. Проценко організував 
струнний і вокальний квартети. Репетиції 
проводили в помешканні керівника по Волос-
ному (нині Шкільному) провулку № 3. У 
Ф. Д. Проценка було чотири сини (Микола, 
Володимир, Андрій і Сергій) і кожен з них 
грав на якомусь інструменті, а також форте-
піано. "По суботах у Проценків влаштову-
валися домашні концерти, в яких брали 
участь до 25 учасників – музикантів і співа-
ків. Господар одягав вишивану сорочку під 
сюртук і співав у супроводі фортепіанного 
тріо "Коли розлучаються двоє" М. Лисенка, 
"Не искушай" М. Глінки [88]. У будинку 
Ф. Д. Проценка виконувалася "Ave Maria" 
Й. Баха. 

До складу струнного оркестру, крім 
Ф. Д. Проценка (альт), входили І. М. Княгинін (перша скрипка), 
М. Ф. Проценко, а згодом А. Ф. Проценко (друга скрипка) [89], 
С. В. Вільконський (віолончель) [90]. 

Ф. Д. Проценко брав активну участь у роботі Ніжинського 
музично-драматичного товариства, членом якого був з 1888 до 1916 р. 
Він входив і до його правління. 

2 листопада 1913 р. Ф. Проценко поставив спектакль "Женитьба 
Белугина" (за п’єсою О. Островського та М. Соловйова). Сам режисер-
постановник зіграв головну роль Гаврила Пантелеймоновича Бєлугіна, 
його дружину Настю Петрівну – Р. І. Сиркіна, дуже виразна актриса. 
У виставі "Орел" (за комедією Ф. Червінського) Ф. Проценко зіграв 

Ф. Проценко 
 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 395 

роль лікаря Ященка (березень 1913 р.). Грав він, мабуть, і в інших 
виставах, які готували члени Товариства, і, зокрема, у спектаклі 
"Мертвые души" (за поемою М. Гоголя), про який читаємо в анонсі на 
одній із програм 1913 р. 

 

 
 

Сім’я Ф. Проценка 
 
 
Слід додати, що Ф. Проценко проявив себе в цей час і як уповно-

важений ради Російського театрального товариства (1905–1918 рр.), а 
також як агент Товариства драматичних письменників та оперних 
композиторів (1907–1922 рр.). Інтенсивна аматорська діяльність 
Ф. Проценка проводилась і після Жовтневої революції 1917 р.  

1918 р. за рішенням Ніжинського ревкому в місті був органі-
зований народний театр із двома секціями. Ф. Д. Проценку запропо-
нували очолити українську секцію, російською керували П. Є. Петров 
та М. Є. Мізін. 

Ф. Д. Проценко запросив у трупу М. К. Заньковецьку. Марія 
Костянтинівна запропонувала йому викликати до цього театру в 
Ніжин із Полтави молодого талановитого актора Бориса Романи-
цького, який і став режисером, а також акторів Т. Садовську-Тимків-
ську, А. Ратмирова (Тимківського), А. Остерського, В. Сосницьку. 

З Борисом Романицьким Марія Костянтинівна познайомилася в 
Києві, коли він після закінчення Музично-драматичної школи М. Ли-
сенка в 1915 р. на запросини П. Саксаганського увійшов до групи 
"Товариство українських акторів під орудою І. Мар’яненка за участю 
М. Заньковецької та П. Саксаганського". 
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М. Заньковецька з ніжинськими акторами-аматорами після вистави 
 
 
Саме тут М. Заньковецька допомогла йому закріпитися, пізнати 

театральне життя. Б. Романицький згадував: одного разу у нього не 
виходила роль професора у виставі П. Куліша "Огнений змій", і Марія 
Костянтинівна почала читати з ним роль. "Вона читає, захоплюється, 
а я слухаю і почуваю, що сльози мені здавили горло і вже не вмію 
сказати, від чого більше сльози, чи від жалю до професора, ніжну 
муку якого так захоплююче виявила в читанні Заньковецька, чи від 
радості, що я відчув цього професора, бо дійсно я вже став почувати, 
що я його "схопив" [91]. 

Працюючи в трупі і виступаючи партнером М. Заньковецької, 
Б. Романицький зумів взяти в неї та інших корифеїв усе краще. 
Марія Костянтинівна неодноразово підкреслювала: "Не лише відчути 
роль, але й зрозуміти її, зробити її для себе близькою, знайти і 
зрозуміти найменші душевні злами, навіть нюанси, жити в уяві своїй 
всіма переживаннями свого персонажа, захопитися ним, полюбити 
його, побачити його своїм внутрішнім зором, – одне слово, вжитися в 
роль..." [92]. 

М. Заньковецька розповідала Н. М. Богомолець-Лазурській про 
свою роботу з Б. Романицьким: "Ось ми зараз сидимо і все робимо 
просто, розмовляємо натурально; і на сцені треба себе так тримати. А 
учні театральних шкіл навіть у житті розгублюють цю простоту, а на 
сцені замість жестів якісь візерунки викручують руками, туляться до 
стінок, натикаються на меблі. Коли я скажу Борі: "Садовський в цій 
ролі ніколи не зловживав жестом", Боря відповідає, що він не хоче 
копіювати Садовського. Але справа тут зовсім не в копіюванні, а в 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 397 

чудовому взірцеві. Адже Садовський і Саксаганський – світові акто-
ри, – все в них просто, сильно, красиво, – голос, жест, вимова. А Боря 
був дуже здібний хлопець. От я й муштрувала його, навіть по руках 
била, щоб відучити від негарних жестів. Бувало і він плаче, і я плачу, 
а от ще побачите, який з нього актор вийде" [93]. 

Марія Заньковецька цінувала Б. Романицького, пишалася своїм 
учнем, називала його: "Ти ж моє дітище любиме й найбільш тала-
новите" [94], "Ти ж орлятко з мого гнізда" [95]. 

Борис Романицький не міг 
відмовити М. Заньковецькій, сво-
єму вчителеві й покровителю, і 
приїхав зі своїми партнерами до 
Ніжина. 

Подібну школу М. Занькове-
цької пройшла і Тетяна Садов-
ська-Тимківська, В. Сосницька, 
Дмитро Грудина та інші молоді 
актори. "Вона ж прекрасно вміла 
підтримувати бадьорість у своїх 
слабкодухих учнях" [96]. 

Ф. Д. Проценко зібрав міс-
цевих аматорів, організував хор, 
оркестр. Через деякий час була 
поставлена п’єса "Наталка Пол-
тавка", в якій взяла участь і 
М. Заньковецька, зігравши уже тут Терпилиху. Як свідчать сучас-
ники, М. Заньковецька захопила всіх своєю грою цієї ролі, бо увесь 
зал був "овіяний якимсь сумом і світився материнською любов’ю до 
дочки, ладної віддати своє щастя за теплий спокій для старої матері" 
[97]. Великим успіхом користувались також вистави "Гетьман Доро-
шенко", "Казка старого млина", "Молода кров", "Циганка Аза", 
"Запорожець за Дунаєм". У спектаклях брали участь аматори 
Ф. Д. Проценко, Д. Я. Грудина-Коваль та ін. [98]. 

До нас дійшли афіші того часу. Із однієї з них довідуємося, що 
1918 р., 11 червня, в понеділок, в Шевченківському саду, в примі-
щенні місцевого народного театру, Українська трупа під керівництвом 
Марії Костянтинівни Заньковецької буде показувати виставу "Суєта" 
(комедія І. Карпенка-Карого). Роль Тетяни зіграла Марія Костян-
тинівна. Разом з нею у виставі були зайняті Ф. Проценко (Макар 
Барильченко), А. Ратміров (Михайло), А. Бородавка (Карпо, а також 
Акіла Акілович), Б. Романицький (Іван, а також генерал Сорока-
тисячников), Андрієвський (Петро), Т. Садовська (Василина), Д. Гру-
дина (Демид Короленко), Є. Тарнавська (Явдоха), Ухо (Сергій Гупа-
ленко), Ф. Суярко (Гупаленко, унтер-офіцер), Сосницький (Терешко 
Сурма), Лесючевська (Наташа), К. Булигіна (Аделаїда), Аксьонова 
(Дарина), Сладковський (Ваня). Постановку здійснив Б. В. Рома-
ницький. 

Б. Романицький, О. Корольчук (вгорі), 
Ф. Левицький, В. Яременко. 1927 
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Раніше в цій п’єсі, як ми 
вказували вище, М. К. Занькове-
цька грала роль Наташі, дружини 
Михайла – вчителя гімназії. 
Тепер ніжинці її побачили в ролі 
Тетяни, матері Михайла, простої 
селянки. В. С. Василько, який 
бачив Марію Костянтинівну в цій 
ролі, згадував: "Перше враження 
– образ світиться материнською 
любов’ю. Це глибоко типове 
втілення всього, що ми вкладаємо 
в слово "мати". Це українська, 
селянська мати. Проста, тиха, 
тепла, ласкава селянка. Друге, що 
спадало на думку, коли 
порівнювати Марію 
Костянтинівну з іншими виконав-
цями цієї ролі, – глибина образу. 
У виконанні М. Заньковецької об-
раз Тетяни набирав великої 
поетичності, чого зовсім не було у 
попередніх виконавиць... 

У п’єсі "Суєта" ми зустріча-
ємося з Тетяною в день великої 
радості – приїжджають її сини. 
Тетяна щаслива, вона вся сві-
титься цією радістю, і тому ніщо 
не може засмутити її, навіть 
зіпсовані Василиною печериці. 
Усіх вона любить великим 
материнським серцем, але Марія 
Костянтинівна відтіняє, що до 
Карпа, Василини, Явдохи, Івана 
вона звикла, вони тут, з нею, а от 
приїхали вчені сини Михайло і 
Петро – і вона трохи ніяково себе 
почуває, ніби "квочка, що вивела 
каченят". Багато дечого вона вже 
не розуміє. Її фраза "все не так, 
як у людей" у Марії Костянти-
нівни набирала якогось болісного 
звучання, але перспектива мати 
онуків примиряла Тетяну з усіма 
новими порядками в майбутній 
панській родині Михайла. 

Афіша вистави 
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Початок третьої дії звучав драматично. Сцена приїзду Петра з пиш-
ною дружиною ще більш вражала Тетяну, і вона якось в’янула на 
очах. 

Сцена четвертої дії у виконанні Заньковецької була зразком 
акторської досконалості. Тетяна у місті. Одягнена по-святковому, у 
плахті. Вона зачарована приміщенням, до всіх привітна, але не все 
розуміє, що тут діється, все якось не так, як вона собі уявляла. Усі 
якісь чужі, далекі. Нарешті знайомство з Наташею. "Невістка-ца-
риця". Тетяна радісно приголомшена, що у Михайла така красуня 
дружина. Вона зразу підпадає під вплив її чарівності. Мати на все 
згодна, аби дітям було приємно. Вихід Тетяни-Заньковецької у сукні 
старої пані, зашнурованої у корсет, – це класичний зразок трагіко-
медії. Безпомічні, здивовані, благальні очі, які ніби завмерли у 
великому здивованні, що таке можливе на світі. Корсет усе змінив: 
постать Тетяни стала рівною, навіть трохи відкинутою назад, що 
надало їй суто комічного вигляду. Різко змінилася хода: руки роз-
ставлені, ніби шукають опори, ноги ступають нетвердо, немов на 
льоду. Здавлена корсетом діафрагма різко змінила дихання старої 
селянки, мова її стала якоюсь глухою, уривчастою, штучною. Не 
дивно, що й власний чоловік не впізнав її з першого погляду. 

Перед глядачем – справжня мучениця. Одне завдання у Тетяни – 
витерпіти оці муки, оці страждання для дітей, бо так же просила 
невістка! Одначе вона чим далі, тим гірше себе почуває, і Занько-
вецька чудово передає це. Голова у Тетяни крутиться, бо жінці не 
вистачає повітря. Після довгих мук вона не витримує, переляк нарос-
тає і нарешті – її знамените "Умираю!" В усій цій ніби водевільній 
сцені Марія Костянтинівна не допускала жодного комікування, була 
щира до кінця. 

Коли Тетяна поверталась на сцену знову у своєму селянському 
вбранні, вона ставала якоюсь маленькою-маленькою, ніби винна у 
чомусь. Почуття сорому і за себе, і за людей гнітить стару. Вона зараз 
безпомічна в цьому оточенні, вона билинка в полі, вона тріска на 
житейському морі. 

Фінал ролі мінорний – ставало жалько цих двох хороших ста-
рих" [99]. 

М. Заньковецька завжди дивувала ніжинців новими ролями і 
майстерністю їх трактування. Збагачувались її майстерністю і ті, хто 
знаходився з нею поруч. Вона їх вчила не тільки як режисер, але і їх 
товариш по сцені, який мав більший досвід, знав краще життя. Її 
виконання ролі – це був сценічний приклад, особлива школа майстер-
ності, яка вчила творити життя на сцені. 

Ніжинська трупа показала не тільки виставу "Суєта", а й "Ци-
ганку Азу" (14 червня), "Запорожець за Дунаєм" (неділя, 17 червня). 
На жаль, афіші не збереглися, і ми не знаємо, яка участь у них 
М. Заньковецької.  
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З М. Заньковецькою Тетяна Федорівна Садовська-Тимківська 
(30.XII.1888(11.І.1889), Чернігів – 28.ІІІ.1991, Київ) познайомилась і 
працювала, коли влилася в "Товариство українських артистів під 
орудою І. Мар’яненка за участю М. Заньковецької та П. Саксаган-
ського" у 1915–1916 рр., а потім у 1919–1922 рр. разом виступали в 
Народному театрі у Києві. З 1929 р. актриса перебувала у Другому 
державному українському театрі під керівництвом ніжинця А. Рат-
мирова. 

Добре були зустрінуті глядачами створені нею образи – Проня 
("За двома зайцями"), Маруся ("Маруся Богуславка") та ін. 

Серед виконавців чимало й інших знайомих акторів та аматорів. 
Дмитра Грудину Марія Заньковецька помітила по сусідству на Мига-
лівці ще десятирічним хлопчиком і привела на сцену. А за ним прий-
шла і його сестра Женя, яка співала, немовби соловейко. Так посту-
пово збільшувалась кількість "пташенят" із славного гніздечка 
М. Заньковецької. 

П. К. Саксаганський писав до актриси 
листи у Ніжин і переконував її, що настав 
час зайнятися створенням нового Державного 
українського театру у Києві. Ця ідея 
зацікавила Марію Костянтинівну, і вона 
2 липня 1919 р. поїхала до Києва. У Ніжині 
було неспокійно. Місто захоплювали то 
денікінці, то німці, то білі, то червоні, влада 
переходила до рук різних воюючих армій, 
угрупувань. Здоров’я погіршувалося, і вона 
зібралася їхати в Київ, а потім Одесу. 

Разом із М. К. Заньковецькою з Ніжина 
поїхали актори Б. Романицький, Т. Садов-
ська, А. Ратмиров (у 20-х рр. він був 
керівником Другого держукртеатру) та ін. 
Поїхав і Д. Грудина. У липні 1919 р. вона 
писала до Лазурських в Одесу про своє жит-
тя: "Милі, дорогі й рідні мої душі Володимир 
Федорович і Тасик! Ні, що не кажіть, а 
фатум, чи не знаю що, переслідує мене. Мало 
не п’ять років я збираюся полікуватися на 
Лимані і все не вдається. 

Так уже я налагодилася добре, мріяла, як житимемо з тобою, 
мій Тасик, поговоримо про все, як би ти пожаліла, приголубила мене 
самітну і ось тобі! Я зібралася було ще 1-го червня, раптом серце 
застрибало, затанцювало, підскочила температура і ... лікар сказав: 
"Я вас не відпущу, поки не буде нормальна температура", а темпе-
ратура не слухається, серце не заспокоюється, тому що я злюсь і 
хвилююсь, що не можна мені їхати. Так прокрутилася в Ніжині цілий 
місяць. Нарешті другого липня виїжджаю з Ніжина. Заїжджаю в 

Д. Грудина 
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Київ добути квитки до Одеси і ... знову нездужаю, і знову лікарі. 
Вони повідомили мене, що до Одеси мені їхати не можна, – там жарко 
і для мого серця не корисно, ванни приймати також не можна. 
Сердилась, плакала, лаяла все на світі, а все ж довелося скоритися... 
І ось я служу, не скажу, щоб почувала себе добре, а чому?! Певно 
навіть, і після страшної хвороби я ходжу ногами, а не головою!..  

Живу у Володі Карнаухова, у квартирі покійної Ліди... Я 
забрала своїх до себе і живемо ми всі комуною, Боря [Романицький –
Г. С.] зі своїм братом, Митя, Таня Садовські з чоловіком і Третяков 
[Третяків-Сосницький Олександр – Г. С.]. Ходимо разом на репетицію, 
на спектаклі, стомлюємося пекельно, бо чотири кінці на день станов-
лять 8 верст... Багато є фантазій, ще багато б написала, та руки 
болять, а тому обнімаю і цілую міцно, міцно, як люблю! Усіх, усіх і 
вас і дітей люблю" [100]. 

З 1919 до 1921 р. М. Заньковецька була артисткою Державного 
народного українського театру в Києві, який з 1922 р. носить її ім’я. 
В цей час вона створила прекрасні образи Терпилихи в "Наталці 
Полтавці" та Есфір у трагедії німецького драматурга К. Гуцкова 
"Уріель Акоста". Есфір – це для актриси був новий образ, в новому 
матеріалі, і вона зуміла глибоко передати трагічну долю героїні. 

25 липня (у неділю) 1920 р. інструкторський відділ Всеукраїн-
ської профспілки працівників мистецтва влаштував День українського 
актора. Увесь чистий прибуток пішов на культурно-організаційні 
справи та на поповнення фонду ім. М. К. Заньковецької. Марія 
Костянтинівна взяла участь у виставі "Наталка Полтавка", а Д. Гру-
дина – в "Невольнику". На жаль, молодий актор не зміг тоді повністю 
присвятити себе театру. Його як колишнього члена Центральної ради 
Надзвичайна комісія запідозрила в участі залізнично-шляхового по-
встання петлюрівського комітету, хоча він із 1920 р. був уже членом 
Української комуністичної партії. І Дмитро Грудина знову повернувся 
у рідне місто, де 1922 р. створив і очолив у Ніжині Державну драма-
тичну студію імені М. Заньковецької, яка повинна була готувати 
кадри для "зразкового драматичного театру". 

Театральне життя у Ніжині активізувалося, про що свідчать нові 
вистави, підготовлені Д. Грудиною та О. Олександровим. 

Хотілося би декілька слів тут сказати про видатну камерну 
співачку Марію Феофанівну Шекун-Коломійченко (1892–1938), яка 
після гастролей по Україні приїхала до своїх батьків у Ніжин разом із 
чоловіком Федором Коломійченком. Познайомилися вони в селі Про-
хори Ніжинського повіту, де Марія Шекун, дочка військового лікаря 
Феофана Шекуна, гостювала у родичів, приїхавши до Ніжина у серпні 
1911 р. з Єлисаветграда. Перше знайомство переросло в дружбу, а 
потім і кохання. Через рік Марія Шекун, яка мала дивний голос – 
лірико-драматичне сопрано, стала студенткою Московської консер-
ваторії. А Федір Коломійченко вже навчався у Московському комер-
ційному інституті. У 1915 р. вони побралися. 
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Федір Коломійченко був знайомий із М. Заньковецькою, про що 
свідчить його новорічна листівка в Ніжин 1913 р., у якій він вітає 
"Ея Високоблагородію Марию Константиновну Заньковецкую" з 
1914 р. і бажає, "щоб у цьому році ми знов зустрілись у Москві. 
Будьте здоровенькі. З великою до Вас повагою Федір Коломійченко. 
P. S. Привіт Марусі по Ніжину" [101]. 

Ця листівка свідчить про зустрічі студента Ф. Коломійченка в 
Москві з М. Заньковецькою під час її гастролей. Українці в Москві 
групувалися в музично-драматичному товаристві "Кобзар". Тут бувала 
і М. Заньковецька, яку палкими промовами вітав Симон Петлюра. 
Тут могла бути і М. Шекун. 

Приписка в листівці "Привіт Марусі 
по Ніжину" теж наштовхує на роздуми: 
Хто ця Марія? Може бути і Марія Шекун, 
яка приїхала в Ніжин на зимові каніку-
ли. Але як би там не було, долі двох 
артисток – великої і знаної і молодої і 
талановитої перетинаються на ніжинській 
землі. Після гастролей у Харкові 1921 р. 
газета "Комуніст" писала: "Українська 
драма мала Марію Заньковецьку, і вона 
створила цю драму... Тепер ми маємо 
Марію Шекун, і сміливо можемо сказати, 
що українська опера, українська музика 
буде створена цією артисткою". 

Цю високу оцінку М. Шекун-Коло-
мійченко здобула завдяки своєму пре-
красному голосу і великій працездатності. 
Вона присвятила себе пропаганді україн-
ської пісні й української музики. Разом зі 
своїм чоловіком 1919 р. здійснила поїздки 
по Галіції, а потім Італії. Федір Коломій-
ченко перед виступом Марії Феофанівни 

говорив вступне слово про українську музику, про вітчизняних компо-
зиторів М. Лисенка, Д. Січинського, П. Синицю, О. Нижанківського, 
Л. Ревуцького, К. Стеценка, Я. Степового. І це підтверджувалося 
чудовим співом артистки. 

У 1920 р. через Польщу й Галичину подружжя повернулося до 
Києва. Але складні події того часу змусили їх залишити Київ і 
поїхати в інші міста: Харків, Одесу, Херсон, Житомир. 

У серпні 1922 р. Марія Шекун-Коломійченко дала три концерти 
у Ніжинському театрі, один – у школі села Прохори, рідному селі 
Федора Коломійченка, а також у театрі на станції Крути [102]. Висту-
пила вона і в концерті, організованому Державною драматичною 
студією ім. М. К. Заньковецької, про який ми згадували вище. 

Після гастролей, які проходили в різних містах України і які 
високо оцінювалися слухачами й музичною критикою, бо це була 

М. Шекун-Коломійченко 
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"співачка великого масштабу, дуже музикальна, емоційна, з доброю 
дикцією, її голос ... лірико-драматичне сопрано красивого тембру 
великого діапазону з вільними верхніми нотами (до, до-дієз) і 
соковитими у нижньому регістрі" (Михайло Казневський) [103], 
поверталася до Ніжина, бо у батьків залишала свого сина Юрка, і 
кожного разу вона давала концерти (березень 1924, лютий 1925 р.). 

Виступала співачка в Москві, Ленінграді, Білорусії, Грузії, Узбе-
кистані... І скрізь вона була полпредом української музики, хоча в її 
репертуарі були і твори світової класики. "Заслуга М. Шекун-Коло-
мійченко, – писала "Правда", – що вона знайомить нас з кращими 
творами чисто української музики". 

У 1929 р. заарештували і засудили у "Справі СВУ" Федора 
Коломійченка (який супроводжував дружину й виступав перед її 
концертами під прізвищем Хведір Жук). У зв’язку з погіршенням 
стану здоров’я Марія Шекун-Коломійченко переїхала у Феодосію, 
куди ж із Ніжина перебралися її батьки з сім’єю молодшої сестри. А 
23 вересня 1937 р. співачку заарештували, звинуватили в шпигун-
ській діяльності і 3 березня 1938 р. розстріляли. Так загинула видат-
на українська актриса. "Минули десятиріччя, – згадував М. Казн-
евський, – а я з якимсь особливим болем думаю, що талановита 
українська співачка Марія Феофанівна Шекун-Коломійченко як 
яскрава комета промайнула на музичному небосхилі... і згасла. А 
шкода! Дуже шкода!" [104]. 

 

 
 

Шекун-Коломійченко з чоловіком (поряд) 
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Як свідчать ніжинські афіші 20-х рр., серед акторів-аматорів 
зустрічається прізвище Шекун (виконавець ролі полковника Яненка в 
трагедії "Гетьман Дорошенко") [105] та Г. Шекун, викладач ритмо-
гімнастики та танців Державної драматичної студії ім. М. К. Занько-
вецької [106] і учасниця концерту [107]. Можливо, це батько та сестра 
Галина Марії Шекун-Коломійченко. Але це питання вимагає ще 
додаткового дослідження. Проте можна з упевненістю стверджувати, 
що співачка була добре знайома з багатьма ніжинцями, учасниками 
культурного життя в місті Раїсою Холопцевою, Дмитром Грудиною, 
Олександром Олександровим, Михайлом Глєбовим та ін. 

У 1922 р. Україна урочисто відзначила 40-річчя сценічної діяль-
ності М. К. Заньковецької. Їй першій в Україні було присвоєно ім’я 
Народної артистки республіки. 

До Києва прибула і делегація з Ніжина у складі Ф. Д. Проценка, 
Т. А. Агре та двох дівчат із села Заньки. 

"Дівчата привезли любій ювілярці гостинця: коровай і червоні 
яблука на двох підносах, покритих рушниками, – згадував Ф. Д. Про-
ценко, – а ми, ніжинці, – срібний столовий і кавовий набори. Побачи-
вши земляків, Марія Костянтинівна схвилювалася до сліз, і це, 
дійсно, був момент зворушливий, публіка відповідала на це бурхливи-
ми і довгими оплесками, оркестр-тушем". Славній землячці ніжинці 
вручили і адрес такого змісту: 

"Вельмишановна землячко 
Маріє Костянтинівно! 
Ніжинська політосвіта, високо ставлячи Ваші заслуги на ниві 

українського театрального мистецтва протягом сорока літ і розгля-
даючи цей період розвитку українського театру, свідчить той 
неодмінний факт, що Ваш сценічний геній був причиною того надзви-
чайного піднесення нашого театру, якого він досягнув у наші часи, і 
цим Ви стали на захист українського народного театру з його 
творчістю та поезією. 

У плеяді корифеїв української сцени Ваш талант сяяв таким 
яскравим сяйвом і так зі сцени освітлював глядачам правду і кривду 
життя, що захоплював їх до найвищого екстазу, а ті утиски і 
пригнічення українського театру, культури й письменства, які чини-
лися царським режимом, блякли в промінні Вашого генія. 

Нелегко було Вам добувати дозвіл царської влади показати 
дійсне українське театральне мистецтво в такому центрі, як Петер-
бург. І тоді передова критика і корифеї критики і літератури схилили 
голови перед Вашим генієм і визнали в пресі, що Ваш талант сяє 
яскравіше, ніж талант всесвітньої Сари Бернар і Дузе. 

Промені Вашого сценічного генія освітлювали не тільки Україну 
і Росію, але й закордонні країни. Коли старий режим накладав 
ланцюги на існування української мови і культури, Ви своїм талантом 
зі сцени підвищували культурний рівень трудового і селянського 
громадянства, а в часи пролетарської революції і зміцнення Радян-
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ської влади, коли інші культурні сили покидали територію Радян-
ської республіки, Ви не тільки не покинули своєї праці, але й до 
цього часу проводите її. 

Тепер настав час, що цей тернистий шлях, на якому Вам дове-
лось працювати все життя, розцвітає рожево-барвистими квітами на 
радість і щастя українського люду, що 
стоїть на шляху визволення від напасни-
ків української культури, яка в недале-
кому майбутньому займе рівне і пошанне 
місце серед культур усього світу. 

У день ювілею сорокалітньої невси-
пущої Вашої праці на піднесення україн-
ського театру вас громадянство України і 
Росії, яке було захоплене Вашим чарівним 
талантом, схиляється перед Вами і вша-
новує Вас у це свято. Ми, ніжинці, – Ваші 
земляки, що часто захоплювались Вашою 
грою у Ніжині до краю екстазу, і в сей 
урочистий день приєднуємось до вшану-
вання і щиро бажаємо Вам здоров’я і сил 
на довгі роки для продовження культурної 
праці на славу українського театру і на 
користь народу. 

Слава славетному корифею україн-
ського театру Марії Костянтинівні Занько-
вецькій" [108]. 

Було привітання і від селян села 
Заньки: 

"Вітаємо Тебе, наша славо, наша гордість, вітаємо й дякуємо 
Тобі за те, що Ти не передражнювала нас, не виявляла нас смішними 
та дурними, а показувала всьому світові, що ми такі ж, як і всі люди.  

Прийми ж за це нашу подяку і бажання, щоб Ти ще жила довгі, 
довгі роки". 

Уряд України прийняв постанову: 
"На ознаменування сорокарічної сценічної діяльності Марії 

Костянтинівни Заньковецької та її заслуг перед Українським театром, 
Рада Народних Комісарів ухвалила: 

Надати Марії Костянтинівні Заньковецькій звання Народної 
артистки республіки. 

Театр кол. Троїцький Народний Дім у Києві іменувати надалі 
"Театр імені М. К. Заньковецької". 

Визнати за М. К. Заньковецькою право на підвищену довічну 
пенсію і запропонувати НК Соцзабезу і Наркомпросові встановити 
розмір такої". 

15 грудня 1922 р. М. К. Заньковецька останній раз виступила на 
сцені. Без гіркоти і болю не можна читати її лист "До адміністрації 

М. Заньковецька в ролі Зіньки 
на ювілейному вечорі
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державного народного театру", в якому вона дякує старому і новому 
колективам за спільну працю й підтримку і за добре до неї ставлення, 
але, "на превеликий жаль, моя старість, – пише М. К. Заньковецька, – 
вічні хвороби, які так мене покохали в останній час, а головне весна і 
її нерозлучні спільники вогкість і болото, віддалення мого помеш-
кання від театру, – все це примушує мене одмовитись з подякою від 
запропонованої честі бути в складі нової трупи. Нема в мене бувших 
енергії, сили і працездатності, а примушувати моїх colleg по амплуа 
грати крім своєї і мою чергу в виставах, зловживати їх терпінням і 
ласкою, – лічу надалі недопустимим і нахожу потрібним врешті 
покласти кінця. 

Дякуючи ще раз від щирого серця всім і за все, шлю своє 
останнє: 

Простіть і прощайте! 
М. Заньковецька  
1.ІІІ.1922 р., м. Київ" [109]. 
Щоправда, в 1923 р. вона ще знялася в фільмі "Остап Бандура" 

(реж. В. Р. Гардін), створивши образ матері, і після цього вже не 
брала участі ні в театрі, ні в кіно. Жила в родині своєї племінниці 
Н. О. Адасовської-Волик, тяжко хворіла, але цікавилася театральним 
життям. 

 
 

 
 

Кадр із фільму "Остап Бандура": 
М. Заньковецька (зліва) у ролі матері 

 
 
У червні 1923 р. трупа Українського народного театру 

ім. М. К. Заньковецької на чолі з його керівниками О. Корольчуком і 
Б. Романицьким, яка чотири місяці гастролювала в Чернігові, відвіда-
ла місто Ніжин, батьківщину актриси, ім’я якої носив театр. Та й 
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Борис Романицький зовсім ще недавно тут виступав разом з Марією 
Костянтинівною, і йому хотілося пересвідчитися, продемонструвати 
перемогу: театр М. Заньковецької, про який так мріяла актриса, – 
створено. У ці дні Марії Костянтинівни не було в місті, вона знахо-
дилася ще в Києві. 

Заньківчани показали ніжинцям п’єси "Анатема" Л. Андрєєва, 
"Чорна пантера" В. Винниченка, "Кін, або Геній і безпутство", 
"Хамка" Константинова. Відбувся бенефіс актора і постановника 
В. Н. Беляєва в п’єсі "Підступність і любов". Серед акторів театру, на 
жаль, не було М. Заньковецької. 

Керівники театру робили все, щоб створити новий репертуар, а 
для нього набирали і молодих акторів. Якщо, за словами Б. Романи-
цького, режисера й актора театру, "попередній київський етап був 
найбезбарвніший і ідеологічно досить туманний", то в Чернігові 
"театр, відчувши в собі перемогу молодих сил", почав "переживати, 
так би мовити, внутрішню революцію" [110]. Ніжинський репертуар 
заньківчан свідчив про його пошуки в нових умовах функціонування 
театру.  

"1924 р., поклавши всі сили на розквіт і піднесення україн-
ського театру до рівня європейського, – згадував Ф. Д. Проценко, – 
знесилена, хвора Марія Костянтинівна переїхала до Ніжина і жила 
тут до 1926 року" [111]. 

Справи українського театру турбують її і тут. У Харкові держ-
театр святкував сторіччя "Наталки Полтавки", і Марію Костянтинівну 
запросили до участі в святі. Це було в 1924 р. Але вона ще була 
настільки слабка і хвора, що про поїздку до Харкова не можна було й 
говорити. Ф. Д. Проценко пообіцяв їй зробити таке свято в стінах 
Ніжинського інституту народної освіти, де він працював керівником 
студентського театру та хору. Проте через хворобу Марії Костянти-
нівни і цей захід не відбувся. Лікар І. С. Случевський, якого М. Зань-
ковецька називала "мій любий козаче", не дозволив їй збуджуватись і 
хвилюватися. 

Трохи одужавши, Марія Костянтинівна спілкувалася з представ-
никами громадськості, керівниками мистецьких колективів Ніжина. 

На початку 20-х рр. театрально-мистецьке життя в Ніжині було 
різноманітним. Існували різні музичні колективи, театральні трупи: 
українська, російська, єврейська. Творчі сили були такі, що давали 
можливість М. Глєбову поставити опери "Травіата", "Євгеній Онєгін", 
а Б. Вержиківському організувати симфонічний оркестр, який міг 
виконувати складні твори Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, А. Двор-
жака, М. І. Глінки, М. В. Лисенка та інших композиторів. 

Щоб підтримати своїх товаришів по сцені, в Ніжин приїжджали 
і професійні актори, які раніше грали тут на аматорській сцені. Так, у 
суботу 10 лютого 1923 р. в драматичному театрі вперше в місті була 
поставлена історична трагедія "Про що тирса шелестіла" С. Черка-
сенка, в якій взяла участь Г. В. Ніжинська. Вона зіграла в спектаклі 
роль Катерини. Інші ролі виконували А. Остерський (Іван Сірко), 
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П. Зубова (Софія), А. Литовка (Устина), 
О. Зеленевська (Оксана), Ткаченко (Леся), 
Шекун (Гедзя), Крачковський (Перепелиця) 
[112]. 

У 1923 р. керівником драматичного 
колективу в Ніжині після Ф. Д. Проценка 
став О. К. Олександров, який пізніше пра-
цював режисером у театрі імені М. К. Зань-
ковецької, а потім І. Я. Грудина та Г. Т. Ла-
бинцев. Хором керував О. О. Мизько. 

О. К. Олександров був помітною фігу-
рою в театральному житті Ніжина. Як керів-
ник російської трупи він здійснив чимало 
яскравих постановок. Серед них помітними 
були вистави за п’єсами О. Островського 
"Без вины виноватые", "Женитьба Бальза-
минова", "Черные вороны", Л. Толстого 
"Власть тьмы", Октава Мирбо "Дурные 
пастыри" та ін. 

Помітною в цій трупі була, крім 
О. Олександрова, Р. І. Сиркіна, яка успішно 
зіграла Марину Тимофіївну ("Дядя Ваня" 
А. Чехова), ключницю ("Трудовой хлеб"), 
графиню ("Желанный и нежданный" Риш-
кова), Авдотью ("Журналисты"). 

Російська трупа не припиняла свого 
існування, про що свідчать реклами, заявки, 
оголошення. Так, у травневі дні 1926 р. були 
показані вистави "Ревизор" М. Гоголя (2, 
6 травня), "Слесарь и канцлер" А. Луначар-
ського (3 травня), "Мадам Сан-Жен" В. Сар-
ду, "Псиша" С. Бєляєва, "Хорошо сшитый 
фрак" П. Федорова, "Две сиротки" Деку-
рсель, "Кот в сапогах" Собольщикова. 

Марія Костянтинівна любила музику, 
добре її знала, а тому відвідувала виступи 
ніжинського симфонічного оркестру, яким 
керував композитор Болеслав Леонардович 
Вержиківський (1980–1928). У Ніжині він 
жив із 1907 р., відкрив перший у місті кіно-
театр, пристосувавши для цього приміщення 
трьох квартир. Пізніше був прибудований 
ще один зал для кіносеансів. Після Жовт-
невої революції 1917 р. кінотеатр був націо-
налізований. Б. Л. Вержиківський працював 
у ньому другим піаністом. 

Р. Сиркіна у ролі Ключниці 
 

Р. Сиркіна у виставі  
"Дядя Ваня" 
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У 1920 р. композитор із місцевих музикантів організував симфо-
нічний оркестр і став його диригентом. Оркестр виконував твори 
М. І. Глінки, М. В. Лисенка, С. С. Гулака-Артемовського, Л. ван 
Бетховена, В. А. Моцарта, А. Дворжака та ін. 

У 1923 р. оркестр під керівництвом Б. Л. Вержиківського 
підготував опери "Травіата", "Євгеній Онєгін" та ін. В архіві зберегло-
ся прохання Б. Вержиківського до Окрвиконкому дозволити в Народ-
ному домі показати 25 лютого та 3–7 березня вистави та уривки з 
опер "Фауст" (1 акт), "Віяло з мережива", "Бідний Федя", "Цар-
ахромай" [113]. 

У липні 1923 р. Б. Л. Вержиківський брав активну участь у 
підготовці комічної опери під керівництвом В. Е. Ратмирова. У 
виставі були зайняті актори різних ніжинських театрів. 

Спілкування М. Заньковецької з Б. Л. Вержиківським мало ви-
вчене. Потрібні додаткові зусилля, щоб висвітлити і цей бік творчого 
життя міста. 

Б. Л. Вержиківський викладав у інституті, а в 1928 р. виїхав до 
Варшави. Його бібліотека нот (3 тис. примірників) перейшла у влас-
ність ВУФКУ. 

1925–1926 рр., в час останнього проживання М. Заньковецької в 
Ніжині, були помітними в театральному житті. Як свідчать архівні 
матеріали цього часу, репертуарна комісія Окружного політвідділу 
освіти дозволила 1 травня 1925 р. колективу українсько-російської 
трупи ставити п’єси "Над безоднею" та "У тієї Катерини" Я. Мамон-
това, "Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненка, "Наталка 
Полтавка" І. Котляревського, "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Ар-
темовського, "Глитай, або ж Павук" М. Кропивницького, "Наймичка" 
І. Карпенка-Карого, "За двома зайцями" М. Старицького, "Майська 
ніч" М. Лисенка, "Одного разу вночі" Ю. Феддерса, "Сміх і горе" 
О. Неверова, "Злодій" О. Мірбо та ін. 

Додатковий дозвіл на постановку п’єс у Ніжинській окрузі був 
наданий ще у травні 1925 р. Крім зазначених вище, в списку були 
"Циганка Аза", "Мазепа", "Не судилось", "Ой, не ходи, Грицю...", 
"Сорочинський ярмарок" М. Старицького, "Базар" В. Винниченка, 
"97" М. Куліша, "Украдене щастя" І. Франка, "Душогуби" І. Тогобоч-
ного, "Невольник" М. Кропивницького та ін. 

Репертуар драматичних колективів Ніжина з кожним роком 
розширювався. Крім класичних п’єс, характерних для репертуару 
українських театрів ("Маруся Богуславка", "Лимерівна", "Циганка 
Аза", "Мазепа", "Ой, не ходи, Грицю", "Ніч під Івана Купала", "Май-
ська ніч", "Сорочинський ярмарок", "Богдан Хмельницький", "Зако-
лот" – і в цьому відборі відчувається допитливе око Марії Занько-
вецької, бо в переважній більшості вистав вона раніше грала сама і це 
були кращі твори української драматургії), українська трупа м. Ніжи-
на підготувала і вистави сучасних авторів: "Вирок", "Юрко Домбиш", 
"Товариш", "Горіх", "Підземна Галичина", "Чорна пантера", "Родина 
сліпих щіткарів", "Яд", "Стенька Разін" тощо. 
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Поряд з такими діячами культури Ніжина, як Ф. Проценко, 
Д. Грудина, Б. Вержиківський, з якими Марія Заньковецька постійно 
підтримувала творчі та й особисті зв’язки, був і Володимир Едуар-
дович Ратмиров.  

У 20-х рр. В. Ратмиров проводить в Ніжині велику роботу з 
організації і проведення вистав, концертів. У 1923 р. він очолив 
колектив комічної опери, у виставах якої брали участь актори різних 
театрів. Завідувачем музичною частиною був Б. Л. Вержиківський. Із 
серпня 1924 р. трупа Комічної опери влаштувала спектакль "Гейша", 
виручка від якої пішла на користь Повітряних сил країни. 

Після від’їзду Д. Грудини В. Ратмиров 
підтримав ініціативу Василя Степановича 
Карамазова про відкриття в 1923 р. при театрі 
в Ніжині студії-майстерні для підготовки пра-
цівників мистецтва. Вона нагадувала студію 
ім. М. Заньковецької, яку організував у 
1922 р. Д. Грудина. В архіві залишився про-
ект оголошення цієї студії, де вказані її 
відділи й основні напрямки роботи: 

"Драматичний – мимограма, історія 
театру, режисура, дикція, грим – Ратмиров 
Володимир Едуардович. 

Балетний – пластика, мимопластика, 
ритмічна гімнастика, танці – Леаль Ольга 
Олександрівна. 

Хоровий клас – загальна теорія музики, 
сольфеджіо, історія народної пісні російської і 
української, її особливості, постановка і 
виконання народної пісні і оперних хорів – 
Карамазов Василь Степанович. 

Клас сольного співу – гімнастика дихан-
ня, постановка голосу, вокалізи і сольного 

виконання романсів і арій – Орлов Вадим Ілліч. 
Рояль – Кобець Вікторія Миколаївна" [114]. 
Курс занять був розрахований на 6 місяців. Починалися заняття 

з 2 лютого 1923 р. 
Довідка про роботу Ніжинської студії драматичного мистецтва 

від 3 березня 1924 р. [115] засвідчила, що в ній навчалися переважно 
селяни. Студійцям наочно роз’яснювали правила гримування, уміння 
триматися на сцені, виразно читати текст тощо. Навчання в студії 
було безкоштовним. Існувала студія на ті гроші, які заробляли від 
постановки вистав. 

У період проживання М. Заньковецької в Ніжині в 20-х рр. теат-
ральною справою займався уповноважений Літнього театру в Шев-
ченківському парку Михайло Петрович Анохов, організаційно-вироб-
ничою діяльністю – П. П. Єремко, І. А. Грудина, А. І. Нестеренко, 

Портрет М. Заньковецької. 
Худ. А. Фомін 
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А. Коробчевський, І. А. Хатван, І. В. Неізвестний, Кремер, В. І. Бо-
гарж, Д.Гутько, В. Е. Ратмиров. Уповноваженим з питань театрів 
ніжинської політосвіти був Олександр Романович Маслак, а головою 
Окружної репертуарної політосвіти – Григорій Семенович Смислов. 
Пізніше цю посаду обіймали й інші особи, зокрема Володимир 
Федорович Проценко. 

Як бачимо, театральне життя Ніжина 20-х років було насиченим 
і багатогранним. М.Заньковецька знала про заходи, які готувалися, 
але найбільшою її турботою було створення стаціонарного зимового 
театру, і вона неодноразово зверталася з цією пропозицією до керів-
ників міста. 

М. Заньковецька навічно увійшла в історію України і нашого 
Поліського краю як визначний діяч театрального мистецтва і відда-
ний Батьківщині громадянин. 

 
ТЕАТР У НОВГОРОДІ-СІВЕРСЬКОМУ ТА ПРИЛУКАХ 
 
Не лише в Ніжині на початку ХХ століття активізувалося теат-

ральне життя. Аматорські колективи зароджувалися також у 
Новгороді-Сіверському, Прилуках, Козельці та інших містах. З ними 
пов’язані імена Марії Заньковецької, Іллі Уралова, Миколи Яков-
ченка, Івана Бровченка, членів родини Оршанових-Лучицьких та 
багатьох інших. 

На початку ХХ ст. в театральному житті 
Новгорода-Сіверського. визначальну роль відіграв 
Анатолій Анатолійович Ассінг, місцевий житель 
із інтелігентської сім’ї, який після закінчення 
місцевої гімназії і навчання в Московському уні-
верситеті все подальше своє життя присвятив 
театрові у рідному місті. У 1905 р. він створив 
колектив, який назвав "Новгород-Сіверський ху-
дожній театр". Це був музично-драматичний 
колектив місцевих любителів театральної справи. 
Але перед ним А. Ассінг ставив великі вимоги і 
визначав високу мету. Для першої вистави була 
обрана п’єса Г. Ібсена "Брандт", над якою колек-
тив працював довго. Збереглася афіша цього 
театру від 20 травня 1910 р. про постановку п’єси 
у новому Літньому театрі. У ній був названий і 
весь склад трупи: І. М. Декор, М. Г. Ірицька, 
Є. В. Корецька, К. А. Ординська, Н. С. Ростовцева, 
Н. К. Смірнова, Г. В. Агуров, А. А. Баров, 
А. Ф. Зенченко, Н. В. Лопатін, С. М. Сапунов, І. І. Саламатін, С. І. Сер-
геєв. Декоратор Н. М. Волков. Адміністратор А. А. Ассінг. 

А. Ассінг розумів, що без підтримки професіоналів театр не 
зможе готувати вистави на високому рівні. Тому він як прихильник 

А. Ассінг 
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Московського художнього театру домовився з керівництвом про вико-
ристання на літніх канікулах у Новгороді-Сіверському студентів 
студій Художнього та Камерного театрів. У цьому випадку вико-
ристовувався московський репертуар. Із Москви привозили костюми, 
а місцеві художники Микола Волков та Василь Назаренко малювали 
декорації, використовуючи ескізи московських. 

У 1911 р. А. Ассінг запросив на гастролі групу випускників 
"Курсів драми Адашева" у складі Євгена Вахтангова, Михайла Чехо-
ва, Коренової, Лідії Дейкун, Серафими Бірман, Софії Гіацинтової, 
Івана Берсенєва, Аліси Коонен, Олександра Таірова, Олексія Дикого, 
Івана Аркадіна, Михайла Гаркаві та ін. Як бачимо, серед них – у 
майбутньому видатні актори та діячі театру, які прославили росій-
ський театр майстерно створеними образами на сцені та постановками 
вистав. Це була група акторів, які разом виступили у виставах і 
показали новгород-сіверцям справді високе класичне мистецтво. Деякі 
з учасників, зокрема Є. Вахтангов, проявили себе і як режисери [1]. 

 

 
 

Трупа театру в Новгороді-Сіверському 
 

 
 
Це був дуже пам’ятний для групи приїзд до міста на Десні. 

Серафима Бірман згадувала: "Ми були тоді молоді, дуже горіли 
любов’ю до театру і були переповнені творчих сподівань… Любий 
Анатолій Анатолійович допоміг цю любов і ці сподівання закріпити в 
нас. Нам легко і радісно працювалося з ним. Тут в далекій провінції, 
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ми знайшли людину рідну, нам близьку, яка розділила з нами усі юні 
мрії. Він багато зробив для нас в ті дні" [2]. А. Ассінг у цей час  
виступив і як адміністратор театру, імпресаріо, меценат. Він намагав-
ся зробити все, щоб театральній трупі працювалося добре, творчо. 

У 1911 р. Є. Вахтангов поставив у Новгороді-Сіверському 
вистави: "Доктор Штокман" Г. Ібсена, "Огни Ивановой ночи" 
Г. Зудермана, "У царских врат" К. Гамсуна, "Иван Миронович" 
Є. Чирикова, "Снег" Пишбишевського, "Самсон и Далила", "Грех", 
"Зиночка", "Ночка", водевіль "Сосед и соседка" та ін. Це було 
пам’ятне літо як для жителів міста, так і аматорів. 

Під керівництвом А. Ассінга в місті продовжував працювати 
Художній театр, у якому грали П. Декор, М. Ірицька, М. Корицька, 
Г. Агуров, Н. Лопатін та ін. [3]. 

А. Ассінг та керівництво Художнього театру міста вирішили 
запросити для роботи в театрі відомого актора МХТу Іллю Уралова. У 
зв’язку з тим, що акторові необхідно було поправити здоров’я, він дав 
згоду на переїзд до Новгорода-Сіверського. Так видатний актор Ілля 
Уралов, відомий виконавець ролей Двоєточія ("Дачники"), Чепурного 
("Дети солнца"), обидві – М. Горького, Варлаама ("Борис Годунов" 
О. Пушкіна), Городничого ("Ревизор" М. Гоголя) та багатьох інших, 
з’явився у місті на Десні. 

Познайомившись з акторами Новгород-Сіверського художнього 
театру, Ілля Уралов запропонував включити до репертуару декілька 
п’єс. Спочатку він ставить у Новгороді-Сіверському три п’єси, в яких  
сам зіграв головні ролі. Це були "Ревизор" М. Гоголя, "Не все коту 
масленица" О. Островського та "Дети солнца" М. Горького. Разом з 
ним працювали А. Ассінг, В. Волков, А. Лосовська, Т. Милорадович, 
А. Назаренко, Н. Нечипоренко та ін. 

І. Уралов декілька років підряд приїжджав влітку до Новгорода-
Сіверського і ставив з місцевими акторами нові вистави. За порадою 
І. Уралова А. Ассінг здійснив для зимового сезону 1918 р. постановку 
циклу вистав за творами А. Чехова, в яких брали участь актори 
місцевого театру. З успіхом були зіграні "Медведь", "Предложение", 
"Юбилей". Крім цього, були поставлені україномовні п’єси П. Василь-
ченка "На перші гулі" та В. Овчинникова "На Україні". 

У 1919 р. І. Уралов остаточно переїжджає до Новгорода-
Сіверського і створює в місті Радянський драматичний театр. Трупа 
була сформована як із досвідчених акторів (І. Спаський, А. Третяков, 
А. Козакова, П. Козаков), так і молоді (Цирліна, Сіяльська, Моро-
зенко, В. Журавльов, К. Ніротморцева та ін.). До трупи увійшли 
дружина та дочка І. Уралова – Е. Уралова і В. Шелест. 

Протягом сезону 1919–1920 рр. у Радянському драматичному 
театрі були поставлені п’єси на революційну тематику. Театр і його 
керівник працювали наполегливо і розширювали репертуар. За перші 
півроку 1920 р. було підготовлено і поставлено 23 п’єси. Вихований на 
класичному репертуарі, І. Уралов включив п’єси М. Гоголя "Ревизор" 
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і "Женитьбу", О. Островського "Бедность не порок", "Не все коту 
масленица", "Женитьба Валугина", "Гроза", "Лес", М. Горького "На 
дне", "Мещане", "Старик", Л. Андрєєва "Дни нашей жизни", І. Турге-
нєва "Нахлебник и провинциалка". 

Крім І. Уралова, в театрі працював режисером також І. Спась-
кий, який ставив п’єси зарубіжних драматургів. 

І. Уралов створив у Новгороді-Сівер-
ському професійний театр, який працював 
за всіма законами подібних колективів. 
Трупа складалася з 20 акторів, які напо-
легливо працювали, про що свідчить 
кількість їх щомісячних виступів. Незва-
жаючи на те, що кожного тижня йшли 
вистави, І. Уралов вимагав від акторів 
цілковитої віддачі, розуміння того, що 
вони творять на сцені, що вони відсто-
юють, чим живуть їх герої і заради чого. 
Режисер вимагав від акторів відтворення 
життя на сцені. 

І. Уралов звертався і до українського 
репертуару. У театрі була поставлена п’єса 
І. Котляревського "Наталка Полтавка". У 
цій виставі він грав роль то Виборного, то  
Возного. 

У всіх ролях І. Уралов майстерно 
створював життєві типи персонажів. Набу-
тий у столичних театрах досвід він переніс 
і на периферійну сцену, піднімаючи її до 
професійного рівня. 

На жаль, 16 жовтня 1920 р. на репетиції п’єси Л. Толстого 
"Плоды просвещения" Ілля Матвійович Уралов пішов із життя [4]. 
Новгород-Сіверський виконавчий комітет Рад прийняв постанову про 
увічнення пам’яті актора. Його ім’ям названо Новгород-Сіверський 
драматичний театр та вулицю в місті. Крім цього, село Олтар було 
перейменоване на Уралове (нині Сумська обл.). 

Театр імені І. М. Уралова очолив учень і друг засновника 
В’ячеслав Журавльов, який грав після Новгорода-Сіверського на сцені 
Московського державного українського театру та в інших театральних 
колективах [5]. 

З листопада 1920 р. розпочався новий етап розвитку Новгород-
Сіверського театру. Змінювалися режисери і актори, репертуар. У 
1923 р. театр очолив відомий український режисер І. Л. Сагатов-
ський. У трупі були молоді, в майбутньому відомі актори Л. Лучи-
цький, К. Лучицька, Г. Ніжинська, О. Шан-Гирей, П. Бойченко, 
І. Захаренко, І. Киктенко, Р. Коломієць, М. Миненко, Н. Спіраєва, 
О. Уралова, Л. Шевченко, М. Натусь, О. Наронович, М. Образенко, 

І. Уралов в ролі Городничого  
у виставі "Ревізор" М. Гоголя 
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В. Силич, В. Федоріна та ін. Театр ім. Уралова проіснував до  
30-х рр. [6]. 

На початку ХХ ст. активним було і театральне життя в 
Прилуках. На околиці міста в Кустівцях професійний актор і режисер 
І. М. Ярошенко організував театр. До його репертуару були включені 
вистави "Наталка Полтавка", "Сватання на Гончарівці", "Шельменко-
денщик", "Безталанна", "Наймичка", "Суєта", "Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть", "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Глитай, або ж 
Павук", "Назар Стодоля" та ін. В усіх цих виставах раніше неодно-
разово грав І. М. Ярошенко і репертуар відповідно підбирав як під 
себе, так і тих хлопців і дівчат, з якими треба було працювати. Актив-
ним учасником театрального життя та помічником режисера, актором 
став Іван Бровченко, який пов’яже все своє життя з Прилуцьким 
театром і пізніше  буде його керівником [7], заслуженим артистом 
України. 

 
 

 
У 1914 р. до Прилук приїхала відома актриса Євгенія Петрівна 

Базилевська, яка в 1895–1899 рр. пройшла школу М. Садовського та 
П. Саксаганського, й організувала в місті власну трупу. Весь бурхли-
вий час революції і громадянської війни вона прожила в місті, 
продовжуючи театральну справу. 

І. Бровченко 
 

Актриса Кохановська 
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У 1918 р. вона знову організувала театр, до якого увійшли 
антрепренери Рудіков, Пономаренко, його дружина Кохановська та 
інші актори, а також талановита молодь: майбутній народний артист 
України Микола Яковченко, Уляна Костяна, подружжя Зрубів, Марія 
Романченко, Немченко та ін. 

Таким чином, театральне життя на Чернігівщині у ХІХ – на 
поч. ХХ ст. відзначалося багатогранністю творчих колективів і 
наявністю видатних акторів, які навічно увійшли до літопису теат-
рального життя України, збагатили його своєю мистецькою майстер-
ністю і підтвердили талановитість українського народу. 

 
 

 
 

М. Заньковецька серед аматорів Ніжина
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО  

ЧЕРНІГІВЩИНИ 
ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 
 
 
Значне місце серед різних видів художньої культури ХІХ – 

початку ХХ ст. займає музичне мистецтво. У 10–50-х рр. воно в 
основному розвивалося в садибах та при магнатських дворах. 
Вельможне панство Чернігівщини намагалося зробити свій палац 
привабливим для відвідувачів, гостей не лише зовнішнім виглядом, а 
й внутрішнім наповненням, розважальними елементами життя. Тому 
в садибах було поширене домашнє музикування, влаштування 
музичних вечорів, на яких виконувалися різні твори самими 
господарями чи гостями, а то й запрошувалися відомі музиканти чи 
композитори. 

Господарі деяких садиб, особливо вельможні дворяни та багаті 
поміщики мали домашні колективи, які складалися з талановитих 
кріпаків та дворових селян, що демонстрували свою майстерність, роз-
важаючи гостей. Зароджувалися такі колективи ще у XVІІІ ст. у сади-
бах гетьманів та наближених до них осіб і в подальшому функціонува-
ли на початку ХІХ ст. у дворянських родових маєтках. Як свідчать 
"Статистические сведения о Малороссии", які були видані з ініціативи 
губернатора Чернігівщини князя О. Куракіна, у панських садибах 
переважали інструментальні колективи, хоча були і симфонічні та 
змішані (струнно-духові та струнно-рогові). Так, у поміщика Ф. Рако-
вича в селі Радьківка Прилуцького повіту було 23 музиканти-кріпаки. 
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До тридцяти осіб було в оркестрі поміщика П. Г. Галагана у селі 
Дігтярі [1]. Із 16 осіб складався оркестр у садибі В. В. Гудовича в селі 
Івайтеньки (біля Почепа), до 20 – у В. В. Кочубея у селі Ярославка та 
у полковника О. М. Будлянського у селі Чемери Козелецького повіту. 

Для керівництва такими оркестрами запрошувалися музиканти, 
які закінчували консерваторії, музичні школи. Так, оркестром у селі 
Дігтярі керував випускник Празької консерваторії Домінік Краузе. 
Деякий час тут працювали німець Л. Шпора, поляк К. Лікінський. 
Саме тому дігтярівські музиканти виконували твори відомих компо-
зиторів Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, Г. Берліоза, Ф. Шуберта, а 
також деяких місцевих композиторів. У репертуарі були твори і 
російських композиторів О. Аляб’єва, О. Варламова, О. Даргомиж-
ського, М. Глінки. Особливе місце належало романтичним творам. 
Найчастіше у садибному та сімейному музикуванні першої половини 
ХІХ ст. надавали перевагу інструментальним жанрам – увертюрі, 
фантазіям, ноктюрнам, дивертисментам, а у вокальному виконанні – 
романсам, аріям та каватинам з популярних опер [2]. 

При цьому слід відмітити, що у репертуарі деяких виконавців 
проявлялася зацікавленість до національного репертуару. Так, у сади-
бі М. Марковича виконувалися романси на слова Т. Шевченка "Нащо 
мені чорні брови" ("Сирітка"), а також "Не плач, не плач", музику до 
яких написав господар садиби, а в Качанівці звучали романси на сло-
ва В. Забіли і на музику М. Глінки "Не щебечи, соловейку" та "Гуде 
вітер вельми в полі". 

Крім оркестрів, у садибах були і 
хори, співацькі та вокальні капели. До-
слідники відзначають хорову капелу у 
садибі колишнього гетьмана Кирила Розу-
мовського та його сина Андрія Кирило-
вича, який був дипломатом у Австрії, 
захоплювався музикою, був чудовим ви-
конавцем окремих творів, дружив з ком-
позиторами В. А. Моцартом, Й. Гайдном, 
Л. ван Бетховеном, який присвятив Розу-
мовському три квартети. Хорову капелу, 
що складалася з талановитих селян-кріпа-
ків, він перевів до Відня. Тут же працю-
вали і музиканти струнного квартету під 
керівництвом І. Шупанціга [3]. 

Садибна музична культура пов’язана 
також з діяльністю видатного російського 
композитора Михайла Івановича Глінки, 
який 15 травня 1838 р. разом з учителем 

співів Дмитром Микитовичем Палагіним, дядьком унтер-офіцером 
Григорієм Прокоповичем Саранчиним та слугою Яковом Ульяновичем 
Нетоєвим, що виконував обов’язки камердинера й одночасно був 

М. Глінка 
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прекрасним віолончелістом і контрабандистом, з’явились на Черні-
гівщині. Разом з М. Глінкою виїхав на побачення з рідними і співак 
Придворної капели Нафанаїд Никифорович Шеінов, який був родом із 
Качанівки. 

Метою приїзду  М. Глінки було набра-
ти до Придворної капели, якою керував у 
С.-Петербурзі, нових співаків, хлопчиків  
9–11 років. Він відвідав Новгород-Сівер-
ський, Глухів, Кролевець, Батурин, Черні-
гів, Ніжин, прослухав церковні та єпископ-
ський хори, відібрав декілька хлопців і 
разом з ними переїхав до свого доброго зна-
йомого Г. С. Тарновського, господаря Кача-
нівки. 

Залишивши дітей під наглядом дядь-
ка, М. Глінка продовжив пошук талантів у 
Ромнах, Полтаві, Харкові, Ізюмі, а потім у 
Переяславі і Києві. Ці поїздки були досить 
вдалими. У Києві він помітив 25-літнього 
юнака з прекрасним голосом. Його баритон 
вражав своєю насиченістю і багатством. І 
М. Глінка домігся дозволу у митрополита 
забрати його до С.-Петербурга. Це був 
Семен Гулак-Артемовський, якому компо-
зитор допоміг згодом отримати музичну 

освіту в Європі і стати про-
відним співаком Петербур-
зького оперного театру та 
автором знаменитої опери 
"Запорожець за Дунаєм". 

М. Глінка у Качанів-
ці писав оперу "Руслан і 
Людмила". Лібрето до неї 
допомагав складати Мико-
ла Маркович (Маркевич), 
відомий український істо-
рик, письменник, етнограф 
і музикант. Вони були доб-
ре знайомі, бо вчилися 
разом у Благородному пан-
сіоні у Петербурзі, захоп-
лювалися музикою, пое-
зією. М. Маркович складав 

вірші українською і російською мовами, у 1831 р. надрукував збірку 
поезій "Українські мелодії", в основу яких були покладені народні 

С. Гулак-Артемовський 
 

М. Глінка працює над оперою  
"Руслан і Людмила". Худ. І. Рєпін  
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перекази та повір’я. Пізніше він видав збірник музичних творів 
"Українські народні наспіви" (це обробка українських народних 
пісень для фортепіано) (1840). М. Маркович прекрасно знав народну 
музику, записав сотні українських пісень, ділився своїми надбаннями 
з М. Глінкою, який вбирав усе це і використав у своїй опері "Життя 
за царя" ("Іван Сусанін"), а також в "Руслані та Людмилі". 

М. Глінка успішно працював над оперою, і уже в Качанівці, 
використавши домашній хор та оркестр, яким керував перший скри-
паль Михайло Калініч, пробував на практиці перевірити те, що 
написав. Качанівський оркестр хоч і не був повним, але, за словами 
М. Глінки, це був "непоганий оркестр". У його програму включалась 
музика відомих композиторів: твори Л. ван Бетховена, зокрема вступ 
до трагедії "Егмонт", твори українських класиків та ін. Саме з цим 
оркестром і були розучені всі уривки майбутньої опери "Руслан і 
Людмила" й зіграні на одному із вечорів у садибі. "Вони були добре 
виконані, – згадував композитор, – у марші Чорномора дзвіночки ми 
замінили чарчинами, на яких надзвичайно спритно грав Дмитро 
Микитич Палагін" [4]. Це було перше виконання його твору, який 
слухав М. Глінка. Він же розучив з оркестром і баладу Фінна та 
декілька разів виконував її сам. Тут вперше Семен Гулак-Артемов-
ський виконав своїм прекрасним голосом (баритон) арії Руслана. 

 

 
 

Сцена з опери М. Глінки "Руслан і Людмила" 
 
 
У музичному спрямуванні час перебування М. Глінки у Качанів-

ці був дуже насиченим. Крім опери, композитор написав також 
романс "Где наша роза" і подарував його М. Марковичу з написом 
"Качановка. 24 июня 1838 года. Старый товарищ М. Глинка". 

Особливе місце серед творів М. Глінки, написаних у Качанівці, 
займають дві пісні на слова відомого українського поета-романтика, 
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який проживав у Борзні і був частим гостем у Г. С. Тарновського та в 
час перебування композитора у садибі подружився з ним, – "Гуде ві-
тер вельми в полі" та "Не щебечи, соловейку". В. Забіла зачарував 
М. Глінку прекрасним виконанням українських пісень, своєрідним 
гумором, що композитор попросив художника В. Штернберга нама-
лювати для нього портрет поета. 

Вечорами В. Забіла, М. Маркович, П. Скоропадський та М. Глін-
ка співали українські пісні у чотири голоси. Це було неповторне, 
прекрасне виконання. Інколи В. Забіла сам співав пісні на свої слова, 
граючи на бандурі. Сусід Г. С. Тарновського із Григорівки Петро 
Скоропадський  затягував яку-небудь чумацьку пісню. Одного вечора 
М. Маркович потішив гостей Качанівки грою ольшанського попа 
Іоанна Персидського на гуслях. Під час тримісячного перебування в 
Качанівці М. Глінка часто чув українські пісні різного характеру і 
настрою. Композитор, немов губка, вбирав у себе народні українські  
мелодії і пізніше деякі з них використав у своїх творах. 

Перебування М. Глінки у Качанівці розкрило не лише особли-
вості музичного життя в садибі, а й мало більш широкий і глибокий 
характер. Україна вдячна композитору за Семена Гулака-Артемов-
ського, за романси на слова Віктора Забіли, які зайняли почесне місце 
в зароджуваному жанрі в українській музичній культурі, за всебічну 
підтримку українців, що проживали в С.-Петербурзі. Поїздка в Украї-
ну дала М. Глінці нові свіжі враження, зблизила з народним побутом 
України, з багатою пісенною культурою українського народу, з 
яскравими представниками її культури [5]. Зокрема, композитор 
допоміг ще одному юнакові із Чернігівщини – тенору Миколі Іванову 
навчатися в Італії і стати видатним оперним співаком [6]. 

Як свідчать документи, музичний колектив функціонував у 
Качанівці і в другій половині ХІХ ст. Протягом тривалого часу  
незмінним диригентом оркестру був музикант Пфейфер, який написав 
музику до п’єси Григорія Лядави (псевд. Г. М. Ге, брата відомого 
художника М. Ге). 

На початку ХІХ ст. продовжували функціонувати великий крі-
пацький хор і оркестр у садибі полковника Д. І. Ширая у селі Спири-
донова Буда, які відзначалися професіоналізмом та прекрасним зву-
чанням. Для їх керівництва господар запрошував професіоналів. Як 
свідчить письменник П. І. Шаліков, що був на виставі "Школа рев-
нивих", "головна співачка захопила серця наші солодким, приємним, 
натхненним голосом… Маренкова, Дроздова, Касаковська, Кодинцов… 
були б окрасою, найблискучішою, прекрасною столиці…" [7]. Цей 
колектив виступав не лише в садибі, а й демонстрував свою 
майстерність у Києві у театрі на Контрактовій площі. 

Виступав у Києві на ярмарку хор та оркестр полковника 
О. М. Будлянського із садиби Чемер Козелецького повіту, яким керу-
вав італієць Альбертіні. Газета "Северная почта" (1817) так відгуку-
валася про виступи цього колективу: "Впродовж нинішніх контрактів 
тутешня публіка мала особливе задоволення зайнятися вечорами 
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концертами, які давали нам відомі віртуози Ромберг, два брати Гутелі 
та Рисс з прекрасним оркестром музики полковника Будлянського. У 
цьому оркестрі є також музиканти з великим талантом, що видно по 
їх музичних творах, які заслуговують відмінного схвалення не лише 
любителів музики, а і самих віртуозів. Рідко зустрічаєш, щоб такий 
оркестр міг бути у приватної людини" [8]. Критики відзначали високу 
майстерність всього оркестру і хору, вказували на виконання чудо-
вими артистами-віртуозами відомих музичних п’єс, а також захоп-
лення їх грою великої кількості публіки. Після смерті поміщика, осо-
бливо з відміною кріпацтва, ці колективи втратили свою майстерність 
і численність. Як свідчить син господаря, хор супроводжував невели-
кий оркестр, який складався із двох скрипок, баса і барабана [9]. 

Слід зауважити, що життя акторів та музикантів-кріпаків у 
садибах поміщиків, особливо деспотичного характеру, було досить 
тяжким. Тарас Шевченко, відвідавши садиби Г. Тарновського і 
П. Галагана, розповів у своїх повістях "Музикант" і "Художник" про 
подібне життя. Немало прикладів знущань над талановитими кріпа-
ками знаходимо і в дослідженні К. Копержинського. Ось один із 
таких епізодів: юнак, який мав музичний талант, був направлений 
поміщиком на навчання до Італії. Довідавшись про його великі 
досягнення, пан повернув хлопця в садибу. "З перших таки днів він… 
виступав перед численною публікою, хазяїн його не пропускав нагоди 
й примушував його знов починати блискучий концерт Віотті щоразу, 
як прибувала нова особа. Втомлений одним сеансом, що тривав уже 
більше, як три години, юнак попросив свого господаря дати йому 
трохи відпочинку. "Ні, гратимеш, – сказав йому той гнівно, – і як ти 
насмілишся були вередливим, то пам’ятай, що ти мій раб і що ти 
дістанеш удари палицею". Юнак у  розпуці, у нестямі біжить, іде на 
кухню і, взявши сокиру, відрубує собі вказівний палець на правій 
руці, кажучи: "Хай проклятий буде талант, коли він не міг оборонити 
раба від знущання" [10]. 

Садибним музичним колективам притаманні професійність, спів-
праця з композиторами та відомими музикантами, класичний репер-
туар. Слід зауважити, що у цей період помітне утвердження також 
національних кадрів, які формувалися у музичних школах, консерва-
торіях, а також садибах за допомогою музикантів, які бували у 
господах. 

Фольклоризація музичної культури залежала і від зібраних та 
опублікованих на Чернігівщині збірок пісень, які вбирали в себе ори-
гінальні народні творіння з їх музичною специфічною обробкою, що 
використовувалися на сцені у різних музично-театральних водевілях, 
побутових діалогічних операх та музично-драматичних виставах. 

Важливе місце у музичному мистецтві посідають театральні 
вистави з музичним оформленням. Так, у Ніжинській гімназії вищих 
наук князя Безбородька студенти під керівництвом М. Гоголя ставили 
протягом 1827–1828 рр. вистави за п’єсами російських і зарубіжних 
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драматургів, а також українських, які користувалися успіхом у гля-
дачів. В антрактах вистав грала музика. У листі до батьків М. Гоголь 
писав, розповідаючи про студентські театральні вистави: "Музика 
також складалася із наших: вісімнадцять увертюр Россіні, Вебера та 
інших були розіграні чудово" [11]. Учасник цих вистав письменник 
Н. Кукольник, прекрасний гітарист і співак, теж звернув увагу на 
музикантів: "Не можу не сказати і про наш оркестр. Під керів-
ництвом учителя музики і співів п. Севрюгіна, при Івану Семеновичу 
[Орлаю – Г. С.] утворився не тільки співочий, як уже сказано, хор, 
але й невеликий струнний оркестр, що дуже приємно виконував увер-
тюри: "Les Deux Avengles", "Dame Blanche", ("Біла Дама") Буальдьє, 
"Дон Жуан", "Волшебная флейта" Моцарта і супроводжував досить 
майстерно співи дійових на сцені осіб… Ми досягли того, що одного 
разу вирішили дати концерт, і дали, і невибаглива публіка залиши-
лась задоволена…" [12]. Це ж підтверджував і Нестор Кукольник: "Не 
можу не сказати і про наш оркестр. Під керівництвом вчителя музики 
і співів п. Севрюгіна, при Івані Семеновичі [Орлаї – Г. С.] утворився 
не лише співочий, як уже сказано, хор, але і невеликий струнний 
оркестр, який дуже грамотно зіграв увертюри "Es Deux Avengles", 
"Dame Blanche", "Дон Жуан", "Чарівна флейта" і супроводжував 
досить вдало спів дійових на сцені осіб… Ми досягли того, що одного 
разу вирішили дати концерт і дали, і невибаглива публіка залишалася 
задоволеною…" [12]. До речі, Н. Кукольник майстерно грав на гітарі, 
звеселяючи своїх товаришів по Гімназії. 

Театральне життя у другій половині ХІХ ст. на Чернігівщині 
майже залишило дворянські садиби і перейшло на мистецькі сцени 
міст. 

У багатьох виставах, що ставили мандрівні трупи, звучали пісні. 
І тут помітне було сплетіння слова, драматичного дійства і музики. 
Пісні оброблялися різними музикантами, в тому числі і тими, що 
працювали на Чернігівщині. Чергування розмовних сцен і музичних 
співацьких виконань збагачувало виставу, поглиблювало ту чи іншу 
сюжетну лінію. У музичному оформленні значну роль відігравали 
фольклорні стилізації народних пісень.  

Початок 60-х рр. ХІХ ст., особливо після відміни кріпосного 
права, відзначався активною участю деяких чернігівців у громадсько-
культурному житті міста. Проявляється це і в музичному житті, яке 
виходить за межі садибного та домашнього, салонного музикування. 
До нових форм громадського спрямування відносяться концерти, 
музично-театральні вистави. Цьому сприяла і поява у 1853 р. в Черні-
гові на Красній площі приміщення театру, у якому виступали мандру-
ючі трупи. На сцені цього театру показали свою виставу "Наталка 
Полтавка" члени "Товариства кохаючих рідну мову". Щодо її музич-
ного оформлення, то тут слід нагадати, що Опанас Васильович Мар-
кович (1822–1867) використав, як вказувалося вище, музику Йогана 
Ляндвера, доповнивши виставу новими піснями, які відповідали 
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характерові сценічних героїв "Наталки Полтавки". "Музика до 
спектаклю, – говорилося в статті, опублікованій в журналі "Основа" 
(1862. – № 3. – С. 71–73), – вражала насамперед правдивим народним 
колоритом вивільненим від нальоту сентименталізму й романсовості, 
якими було позначене популярне опрацювання "Наталки Полтавки" 
А. Єдлічкою" [14]. Увертюра до п’єси свідчить про цілісність музично-
драматичної концепції О. Марковича – Й. Ляндвера [15]. Вистава 
мала величезний успіх. Він пояснювався ще й тим, що О. Маркович, 
як прекрасний фольклорист, збирач народної поезії, запропонував 
антракти заповнювати виконанням пісень. Цього разу у перерві про-
звучали у прекрасному виконанні народні пісні "Ой, не пугай, 
пугаченьку", "Ой, Морозе, Морозеньку", "Ой, по горі, по горі вівчар 
вівці зганяє", "Ой, мати, мати, мати". Успіхові сприяла і майстер-
ність оркестрантів, які виконали увертюру Й. Ляндвера до "Наталки 
Полтавки", та сольний спів акторів. 

Тут слід відмітити майстерне виконання пісень сестрами 
М. О. Загорською-Ходот, О. О. Ходот, Є. П. Чернявською, Т. П. Хо-
дот. Голоси у сестер Ходотових були сильні, мелодійні, особливо у 
Меланії Овдіївни Загорської, яка згодом виступала у оперних 
постановках в Чернігові.  

Переїхавши до Новгорода-Сіверського на нове місце роботи, 
О. Маркович продовжив захоплюватися театральною і музичною твор-
чістю. Завдяки співу О. Марковича та його діяльності як пропа-
гандиста народної пісні, новгородсіверці полюбили селянську пісню, 
почали її співати на різних зібраннях, вечорах, а з ними і змінилося 
ставлення городян до сільського населення, носія чудових мело-
дійних, багатих на різну тематику пісень. 

У Новгороді-Сіверському О. Маркович, крім "Наталки Полтав-
ки", яку збагатив новими музичними творами, що відповідали сценіч-
ному характеру персонажів і робили виставу оригінальною, яскравою 
і захоплюючою, ставить також виставу "Чари" на основі п’єси К. То-
полі, до якої написав музику, віддавши їй багато сил і перетворивши 
її на оперету. 

Як талановита людина, видатний збирач і пропагандист україн-
ської пісні О. Маркович заслуговував на кращу життєву долю. 
Проживаючи і працюючи на Чернігівщині, він сумував за дружиною 
М. О. Вілінською (письменниця Марко Вовчок) та сином Богданом, 
які проживали за кордоном, намагався допомогти їм матеріально і 
використовував будь-які можливості для підробітку. Він кликав їх в 
Україну, а вони так і не приїхали, що призвело до остаточного 
розриву з дружиною. 

У 1867 р. О. Маркович захворів на туберкульоз, переїхав до 
Чернігова. І в Новогороді-Сіверському, і в Чернігові турботи про Опа-
наса Васильовича взяла на себе Меланія Загорська. Їх знайомство 
відбулося ще на початку 60-х рр. ХІХ ст. у Чернігові, коли вони 
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спільно брали участь у театральних виставах "Товариства кохаючих 
рідну мову". 

Загорська Меланія Овдіївна (дівоче прізвище – Ходот) (1837–
1891) народилася в дворянській родині в селі Покошичі Кроле-
вецького повіту Чернігівської губернії. Освіту отримала у приватному 
Шосткинському пансіоні. З юнацьких років Меланія Овдіївна ціка-
вилася народною піснею. Спілкуючись з селянським середовищем, 
вона запам’ятала велику кількість народних мелодій та пісень. 
М. Загорська мала красивий і сильний голос (сопрано), і хоча не 
отримала спеціальної музичної освіти, вона майстерно виконувала їх і 
зачаровувала своїм співом слухачів. 

Мистецтвознавець М. Гайдай від-
значав, що виконавська манера співачки 
зводилась до суцільного оспівування 
найрізноманітнішими мелодичними при-
красами кількох тональних опор. Мело-
дію Загорської важко уявити в двоголо-
совому вигляді, бо це типовий мелодій-
ний стиль. Спів Загорської ґрунтувався 
виключно на діатоніці [16]. 

Батьки віддали її заміж за Н. Г. За-
горського, сусіда з села Понориця 
(Коропський повіт на Чернігівщині) і з 
цього часу вона проживала в садибі чо-
ловіка. Тут вона продовжувала збирати 
народні пісні. Потяг до них та любов до театру,  виконавських висту-
пів підштовхнули її поїхати до Чернігова, де Л. Глібов, О. Маркович, 
І. Дорошенко та інші розгорнули театральну діяльність. У Чернігові 
жили сестри Меланії Овдіївни – О. О. Ходот, Є. П. Чернявська та 
Т. П. Ходот. Тут М. Загорська познайомилася із знаменитими амато-
рами, які брали участь у виставі "Наталка Полтавка", і вперше 
вийшла на сцену, зігравши Наталку. 

Подружнє життя М. Загорської не склалося. Племінник Опанаса 
Васильовича Дмитро Маркович згадував про чоловіка: "Це був нещас-
ний, пропитий, розорений поміщик, горбатий, потворний, злий у 
п’яном вигляді, він "володів" дружиною з дому Ходотових Меланією 
Овдіївною, прекрасною, красивою, доброю і з великими голосовими 
засобами. М. А. була "українським соловейком"… краще її ніхто не 
співав, знати пісень більше її – ніхто не знав" [17]. З захопленням 
сприймали глядачі пісні у її виконанні: "Ой, високо сонце сходить", 
"Запив чумак, запив бурлак", "Ой, іде чумак та дорогою", "Ой, бре, 
море, бре, сип, шинкарко, ще", пісні Наталки Полтавки та багато ін. 

Микола Лисенко був зачарований голосом М. Загорської, широ-
ким знанням пісенної народної творчості і записав із її уст 27 пісень, 
які розмістив у матеріалах третього випуску "Збірника українських 
народних пісень". 

Л. Константинович, 
М. Загорська, П. Глібова 

 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 426 

М. Загорська, яка у 1867 р. переїхала до Чернігова разом з 
дітьми, щоб підтримати хворого О. Марковича, була з ним до 1 вере-
сня цього ж року і поховала його в місті на Болдиних горах. Брала 
участь у театральних виставах, що йшли у 70–80-х рр. ХІХ ст. 

Вражав своїм виконанням героїчних та чумацьких пісень лікар, 
активний учасник громадського та театрального життя у Чернігові 
Степан Данилович Ніс (1829–1900), який грав на бандурі та інших 
інструментах. Він був із козацького роду, і це демонстрував своїм по-
всякденним одягом. Навчаючись у Київському університеті, він захоп-
лювався всім українським: фольклором, побутом, музикою, народною 
медициною. Степан Ніс знав багато мелодій народних пісень, добре їх 
виконував. Під час навчання він записав 1173 пісні, які передав до 
Київського відділення Російського географічного товариства. Його 
добре знав О. Маркович по університету, і коли С. Ніс приїхав до Чер-
нігова, то він залучив його до театральних вистав. Блискуче виконан-
ня пісень збагачувало ті образи, які він створював на сцені. Особливо 
вражав його спів героїчної пісні "Гомін, гомін по діброві", "Ой, не 
гаразд, запорожці", "Чумацький табір", "Ой, спав пугач на могилі" та 
ін. Його гучний, сильний голос відповідав змістові цих пісень. 

Л. Глібов зазначав, що "малоросу не можна було дивитися без 
сердечного хвилювання" на виконання пісень Степаном Носом. А 
активний член "Громади" в Чернігові Ілля Шраг стверджував: "Ніс 
був добрий співець, у нього співали багато українських пісень, він сам 
співав та акомпанував на гітарі або на бандурі" [18]. 

З музичним життя Чернігівщини першої половини ХІХ ст. був 
пов’язаний Гаврило Андрійович Рачинський (1777–1843), який наро-
дився у Новгороді-Сіверському в сім’ї сотника, співака і диригента 
Андрія Андрійовича Рачинського. Після отримання освіти, зокрема в 
Київській академії і гімназії при Московському університеті, Г. Ра-
чинський працював тут вчителем музики, бо в Києві пройшов школу 
композитора А. Веделя. Проте у 1817 р. він повернувся до рідного 
міста, де проживав до 1823 р., займаючись музичним мистецтвом, 
Гастролював по різних містах України. У 1823–1840 рр. він знову 
працював у Москві. Повернувшись до Новгорода-Сіверського, активно 
виступав у концертах, виконуючи і свої твори: варіації для скрипки 
на теми народних українських, російських та польських пісень – 
"Віють вітри, віють буйні", "За горами, за долами", "Среди долины, 
ровныя", фантазію для 7-струнної гітари "На березі Десни" тощо. 

Багато зробив у розвитку музичного  мистецтва і Олександр Іва-
нович Лизогуб (1790–1839), який народився у Куликівці, а проживав 
у Седневі і прославився як піаніст і композитор. Його вважають 
одним із зачинателів української фортепіанної музики. Він працював 
у різних жанрах: ноктюрн, мазурка, створював варіації на теми 
українських народних пісень, зокрема, "Ой ти, дівчино", "Ой не ходи, 
Грицю та й на вечорниці", "Ой у полі криниченька", "Та була в мене 
жінка", написав романс "Смерть на чужині" та ін. [19]. 
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Музичне мистецтво  набувало свого всебічного розвитку у другій 
половині ХІХ ст. Тут більше спостерігалися прояви національного 
спрямування у музичній культурі. 

У другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. виділяються три основні 
напрямки: 

1) поширення музики шляхом влаштування сімейних музичних 
вечорів; 

2) організація музичних концертів, в тому числі і приїжджими 
колективами; 

3) використання музичних творів під час театральних драма-
тичних вистав та постановка опер. 

У кожному великому місті, а також у деяких повітових містах 
були сім’ї, члени якої цікавилися музикою. І тут велику роль віді-
гравала господиня, яка могла грати на фортепіано чи іншому ін-
струменті і залучала до музичної діяльності своїх близьких знайомих. 
Були сім’ї, де члени родини займалися 
музично-виконавською діяльністю. 
Прикладом цього може бути родина 
Лизогубів у Седневі. Ініціатором цих 
музичних зібрань був Ілля Іванович 
Лизогуб (1787–1867), учнь Г. А. Ра-
чинського, у мякого в Москві він 
отримав добру музичну освіту, здобув 
славу як піаніст, віолончеліст, співак і 
композитор, автор сонати для віолон-
челі і фортепіано, побудованій на 
інтонаціях українських пісень-роман-
сів, яку відносять до кращих музич-
них творів цього часу. Після від-
ставки І. Лизогуб переїхав на Черні-
гівщину, оселився у своєму родовому 
маєтку у Седневі, а потім у Чернігові і 
брав активну участь у музичному 
житті міст. 

Як свідчить Г. Милорадович, до 
нього у Седнів приїжджали музи-
канти, грали тріо, квартети [20], а в 
Чернігові у нього постійно відбувалися 
музичні вечори. Газета "Черниговские губернские ведомости" неодно-
разово повідомляла про активну участь І. Лизогуба в організації 
сімейних музичних вечорів у Чернігові [21]. 

У музичних вечорах брав участь й Іван Іванович Гаврушкевич 
(1814–1901), відомий виконавець камерних творів, віолончеліст, який 
після відставки оселився в Чернігові. 

Подібні вечори влаштовував у себе вдома в Чернігові й Іван 
Григорович Рашевський (1849–1921), художник, культурний діяч, 

Портрет І. Лизогуба. 
Худ. Т. Шевченко 
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який захоплювався музикою. В організації вечорів йому допомагала 
його старша сестра Ганна Рашевська, викладач музики і літератури. 
Вона пробувала себе і як композитор, написала музику на вірші 
М. Некрасова "Железная дорога" і Навроцького "Есть на Волге утес". 

Літературно-музичні вечори проходили також у приміщенні 
Історико-філологічного інституту кн. Безбородька у Ніжині з ініці-
ативи його директора Ф. Ф. Гельбке, який керував вишем у 1893–
1907 рр., та при підтримці його дружини, яка була головою "Товари-
ства допомоги бідному населенню міста". Тому ці вечори були 
платними – 50 коп. У заході брали участь як студенти, так і музикан-
ти міста, зокрема піаністка А. І. Вільконська. Ці вечори проходили у 
грудні місяці, на які приходили викладачі ніжинських навчальних 
закладів, чиновники, офіцери, всі, хто любив музику. 

Як свідчать сучасники того часу, інститутський хор, а також 
солісти виконували твори Ф. Моцарта, Ф. Шуберта, Й. Баха, П. Чай-
ковського та інших композиторів. Тут були в основному представлені 
твори західноєвропейських та російських композиторів. Хоча на 
початку ХХ ст. в програмі зустрічаються твори українських музикан-
тів. Так, на вечорі 8 грудня 1901 р. перше відділення завершувала 
патріотична пісня "Закувала та сива зозуля" (музика П. Ніжин-
ського), а друге відділення – коломийка "Верховино, світку ти наш" 
(музика М. Лисенка). 

Великою популярністю у другій пол. ХІХ ст. користувалися, як і 
раніше, театральні вистави, у яких використовували музику й пісні. 
Новими театральними силами була продовжена діяльність "Това-
риства кохаючих рідну мову", члени якого, крім "Наталки Полтав-
ки", яка йшла неодноразово і з різним акторським складом, ставили 
також п’єси "Сватання на Гончарівці", "Шельменко-денщик" Г. Квіт-
ки-Основ’яненка, "Назар Стодоля" Т. Шевченка, "До мирового" 
Л. Глібова та ін. Великою популярністю користувалася опера 
О. Марковича "Чари" за п’єсою К. Тополі. У 1866 р. вона була постав-
лена ним у Новгороді-Сіверському, а потім у Чернігові. У сценах, де 
збирається сільська молодь, звучать жартівливо-танцювальні мелодії 
"Ой, де ж ти була, моя, нечужая?", "А ще сонце не заходить", 
"Вийди, Грицю, на вулицю" та ін. Пісні допомагають основним 
героям Галі та Грицю розкрити сумний настрій, драматичні 
конфлікти ("Нащо ж мене, моя мати, ти на світ породила" – Галя, 
"Ой у полі могила з вітром говорила" – Гриць та ін.). Друг Гриця 
Василь співає на завершальному розвиткові останньої дії пісню "Ой не 
ходи, Грицю", підкреслюючи цим трагічну долю юнака, який загинув 
через зрадливе кохання [22]. Оригінально, своєрідно звучить ця пісня 
в постановці О. Марковича. 

М. Шевелів, який бачив цю виставу, вказував на велике емо-
ційне навантаження, яке створювалася в залі виконанням цієї пісні у 
2-й дії. На кладовищі стоять представники сільської влади, парубки, 
дівчата, селяни. "Сумна і урочиста тиша. Оддалік, праворуч сцени в 
супроводі музики чути далеку пісню "Ой не ходи, Грицю, та й на 
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вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці". В театрі разюча тиша. 
Дивлячись на цю величезну мов би застиглу силу людей, тиша 
здавалася велично-грізною стихією. Пісня все наближається й стає 
ясніша. Парубки, дівчата, селяни, війт, соцький, що мовчазливо сто-
ять на сцені, прислухаються до співів. Пісня наближається, ще й на 
сцені з’являється хор. Нарешті – останній акорд хору: "Оце тобі, 
Грицю, такая заплата, що з чотирьох дощок – темная хата". Завіса 
помалу спадає… Мертва тиша не порушується серед слухачів і після 
завіси. Проходить декілька хвилин, публіка все ще не може позбутися 
цього настрою. Гучним оплескам немає краю" [23]. 

Визначну роль у "Товаристві кохаючих рідну мову" відіграв Іван 
Миколайович Лагода (1832–1906), лікар, який дуже любив театраль-
ну справу, брав на себе організацію вистав, підбір акторів і реперту-
ару. Як свідчать сучасники, І. Лагода, маючи гарний голос, любив 
грати у виставах, де було багато співу, музики, танців. Це були 
оперети, опери, водевілі-жарти "Наталка Полтавка", "Запорожець за 
Дунаєм", "За Неман іду", "Невольник", "Сватання на Гончарівці" 
тощо. 

І. Лагода любив оперету "Чари", постійно над нею працював, 
включаючи нові українські пісні і циганські романси. Учасник музич-
ного життя О. Камінський поклав їх на ноти з голосу сестри І. Лагоди 
Євдокії, яка мала гарний голос і виступала на сцені. На одній із афіш 
значилось: "Чари. Малоруська народна драма з піснями в 5-ти діях с 
прологом й в 12 картинах. Из легенди Кирилла Тополи спорудив Иван 
Лагода. Чернигов. 1902 року". 

В наступні роки на Чернігівщині побували відомі українські 
театральні колективи М. Кропивницького, М. Садовського, М. Ста-
рицького та інших, в репертуарі яких було немало вистав, що базува-
лися на музиці і піснях. М. Заньковецька, М. Садовський, Г. Затирке-
вич-Карпінська та інші актори, які мали прекрасні голоси, своїм 
виконанням українських пісень збуджували у глядачів національну 
свідомість. 

Значне місце в музичному житті Чернігівщини займали кон-
церти, організаторами яких були не лише діячі культури, а й чинов-
ники, представники суду тощо. Так, у другій половині 60-х рр. 
ХІХ ст. в Ніжині організували концерти, у яких брав участь студент 
Ніжинського юридичного ліцею кн. Безбородька Федір Гнатович 
Стравинський (1843–1902), в майбутньому відомий оперний співак 
(бас), батько великого композитора ХХ ст. Ігоря Стравинського. 

Під час гастролей у Ніжині віолончеліста С. Куммера та співака 
А. Ніколаєва Ф. Стравинський виступав разом з ними і співав арії 
Івана Сусаніна з опери М. Глінки "Жизнь за царя", романс і дует 
"Моряки" Вільбоа (26 березня 1869 р.), романси Бахметьєва "Тучи 
черные" та Дюбюка "Помнишь, помнишь, как бывало" і "На дворе 
метель и вьюга", арію Мельника із опери О. Даргомижського "Русалка". 
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Неодноразово на Чернігівщині давав концерт Микола 
Віталійович Лисенко (1842–1912). Вперше він виступив у Чернігові у 
1878 р. як соліст-піаніст [24]. Особливої популярності набули 
концерти його хору, які відбувалися у Чернігові, Ніжині і Прилуках у 
1892–1909-х рр. з пропагандою українського музичного мистецтва. 

В організації цих концертів у Чернігові відіграли значну роль гро-
мадські діячі Ілля Шраг, Олександр Тищинський, Григорій 
Милорадович, а в Ніжині – місцевий нотаріус Я. Біловодський. У про-
граму концертів були включені патріотичні народні пісні "Ой наступає 
та чорна хмара", "Ой, не гаразд запорожці", "О, государі Псковичі" 
та ін. 

У 900-х рр. М. Лисен-
ко підтримував творчі 
зв’язки з Михайлом Коцю-
бинським, який очолював з 
1905 р. чернігівську "Про-
світу". Письменник неодно-
разово звертався до компо-
зитора з проханням дати в 
місті концерт. Двічі, у 1907 
та 1909 рр., він разом зі 
своїми учнями та викла-
дачами Музично-драматич-
ної школи М. Лисенка давав 
концерти, які надовго запа-
м’яталися чернігівцям. Доч-
ка М. Коцюбинського Ірина 
Михайлівна згадувала: "В 
лютому 1907 року він грав у 
нашій вітальні улюблені 

мелодії батька: "Вічний революціонер", "Елегію" та "Пісню без слів". 
Тоді він приїхав до нас з артистами Мишугою, Потоцькою і Сагуць-
кою. Батьки дуже чемно, з сердечною теплотою пригощали своїх 
дорогих гостей" [25]. 

1907 р. М. Лисенко познайомив слухачів зі своїми творами, 
написаними на тексти "Кобзаря" Т. Шевченка: "Сон", "О, милий 
Боже, храни", "Не хочу я женитися", "Не дивуйтесь, дівчата", "У 
туркені по тім боці", "Вітер в гаї нагинає лозу і тополю" та ін. 

А у 1909 р. до програми концерту, в якому брали участь сам 
М. Лисенко та відомий артист О. Мишуга і їх учні, увійшли не лише 
твори композитора "Мені однаково", "Дівчино риболонько люба", 
"Смутні провесни" у виконанні співака, а й інших музикантів, зо-
крема П. Чайковського, О. Монюшка. 

Виступи хору М. Лисенка, в програмі якого були народні пісні, в 
тому числі і записані на Чернігівщині, власні концерти, які включали 
твори самого композитора, відіграли велику роль у пропаганді націо-
нального музичного мистецтва, виявленні талантів серед народу. 

М. Лисенко у родині М. Коцюбинського.  
Худ. В. Забіла 
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Велику роль у підвищенні інтересу до музичного мистецтва в 
регіоні відіграло сформоване у 1884 році Чернігівське музично-драма-
тичне товариство, яке завершило свій організаційний процес у 1888 р. 
й охопило близько 200 членів-любителів. Товариство ставило 
завдання: сприяти підготовці і постановці п’єс, проведення концертів, 
літературно-музичних творів як власними силами, так і залученням 
гастролюючих музикантів, постановки опер, а також організації му-
зичної освіти шляхом відкриття при товаристві музичних класів [26]. 

Активними діячами товариства були Л. Глібов, І. Ягода, І. Шраг 
(секретар товариства), І. Рашевський, О. Горєлов, М. Яснопольський 
та ін. Товариство мало на меті сприяти виявленню та вихованню 
молодих талантів, використанню їх для організації і покращення 
музичного життя, надавати його членам 
та відвідувачам приємне і корисне вико-
ристання часу, залучаючи для цього 
наявні і запрошені сили професіоналів. 
Був простір для різнобічних проявів 
аматорського і професійного мистецтва. 

Саме завдяки товариству у 1893 р. у 
Чернігові був сформований симфонічний 
оркестр під керівництвом відомого україн-
ського і російського композитора та дири-
гента Олександра Леонтійовича Горєлова  
(Горілого) (1863–1937), який працював у 
місті лікарем, бо закінчував медичний 
факультет Московського університету, а 
паралельно – Московську консерваторію. 
У 1893 р. він був направлений з дипло-
мом лікаря і свідоцтвом у званні повіто-
вого лікаря у Чернігів, на свою батьків-
щину, бо народився у селі М. Щербиничі 
Новозибківського повіту, який тоді входив у Чернігівську губернію. 

Паралельно з лікарською практикою О. Горєлов працював у 
музичній сфері, писав твори різних жанрів. 

За перші 10 років він написав три симфонії (1893, 1899, 1905), 
оперу "Вій" (1897), оперету "Добрі сусіди" (1891), 2 струнні квартети 
(1894, 1901), фортепіанне тріо (1899), романси, хори [27]. Як бачимо, 
основні музичні твори композитором були написані у Чернігові, бо 
пізніше, до його переїзду у Київ у 1916 р., він займався духовною 
музикою. 

До Чернігівського симфонічного оркестру входило 30 чоловік. 
Крім цього, О. Горєлов організував хор у складі 30 чоловік. Напо-
леглива композиторська та диригентська робота сприяла тому, що 
2 лютого 1897 р. відбувся концерт, програма якого складалася лише з 
творів автора: "Українська симфонія", уривки з опери "Вій", оперети 
"Добрі сусіди", музичні картини "Весна" та вальс-фантазія для 
симфонічного оркестру [28]. 

О. Л. Горєлов 
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У 1895 р. О. Горєлов розпочав у Чернігові оперну діяльність. Бу-
ли поставлені декілька опер, які засвідчили широкі музичні інтереси 
композитора, його майстерність працювати не лише з музикантами, а 
й співаками. 

Діяльність О. Горєлова у Чернігові сприяла поглибленому інте-
ресу до професійного класичного мистецтва. І це відіграло велику роль 
у вихованні молодих музикантів та співаків, які після Чернігова, 
отримавши відповідну музичну освіту, стали професійними акторами. 
Немало було й співаків місцевого значення. Саме вони брали активну 
участь у підготовці опер, яка вимагала великих творчих сил і 
здібностей. 

Після від’їзду з Чернігова О. Горєлова на 
початку ХХ ст. його традиції продовжив керів-
ник музичних класів, скрипаль за освітою, 
диригент Кіндрат Сорокін, який закінчив Петер-
бурзьку консерваторію і був досить активним у 
музичному житті міста. Завдяки йому та 
Г. Г. Ейзлеру, які займалися приватною педаго-
гічною музичною діяльністю у Чернігові, у місті 
були відкриті музичні класи. У 1908 р. 
Г. Ейзлер відкривав музичну школу у Ніжині. 
Саме ці діячі культури сприяли тому, що у 
Чернігові 17 липня 1907 р. було відкрите Черні-
гівське відділення Російського музичного това-
риства, директором якого у різний час були 
В. Д. Голіцин, Д. В. Країнський, Г. М. Глібов, 
І. Г. Рашевський, Б. В. Баришевський. 

К. Сорокін очолив симфонічний оркестр у 
1903 р., який з великою майстерністю виконував 
твори відомих композиторів Л. ван Бетховена, 
Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Е. Гріга, П. Чайков-
ського, О. Бородіна, А. Рубінштейна, М. Лисенка 

та ін. З відкриттям товариства репертуар оркестру розширюється, 
запрошуються співаки із Києва (Н. Калиновська, Тищинська та ін.). 

У розвитку концертної діяльності у Чернігові значну роль віді-
грали члени товариства, які безпосередньо брали у них участь: 
І. Рашевський (віолончель), Т. Рашевська (фортепіано), С.-С. Вількон-
ський (віолончель), С. Гаєвська (скрипка), В. Юркевич (альт), 
А. Яцкевич (фортепіано), М. Таїров (кларнет) та ін. 

Завдяки О. Горєлову та К. Сорокіну, які змогли створити профе-
сійний колектив – симфонічний оркестр та великому їх ентузіазму в 
пошуках гарних голосів, режисерським здібностям, а також добро-
вільним помічникам, в Чернігові власними силами з 1894 р. були 
поставлені опери "Аскольдова могила" О. Верстовського, "Руслан і 
Людмила", "Життя за царя" ("Іван Сусанін") М. Глінки, "Русалка" 
О. Даргомижського, "Демон" А. Рубінштейна, "Євгеній Онєгін", "Піко-
ва дама" П. Чайковського, "Майська ніч" М. Римського-Корсакова, 

Г. Ейзлер 
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"Травіата" Дж. Верді, "Кармен" Ж. Бізе, "Фауст" М. Гуно, а також 
оперети. Активну участь у постановках брали учні та викладачі му-
зичного училища та ін. [29]. Деякі оперні вистави здійснювалися також 
гастролюючими колективами [30]. Велику допомогу у музичному житті 
міста здійснювали члени чернігівської "Громади" та "Просвіти". 

Помітну роль у розвитку музичного життя у Чернігові відіграв 
віолончеліст і організатор музичної освіти у місті Стефан (Станіслав) 
Владиславович Вільконський (1870–1963). У зв’язку з необхідністю 
дати дітям освіту його батьки переїхали у 70-х рр. ХІХ ст. із Волині 
до Ніжина, де при Історико-філологічному інституті кн. Безбородька 
функціонувала класична гімназія. С. Вільконський навчався тут з 
1880 до 1888 рр., а потім продовжив навчання у Варшавській, 
Празькій та Петербурзькій консерваторіях (1888–1901). Під час 
навчання в консерваторіях він приїжджав у Ніжин до своїх рідних, 
теж музикантів (батько – скрипаль, мати – піаністка), і брав участь у 
концертах, які влаштував активний культурний діяч міста Федір 
Проценко. 

У 1908 р. С. Вільконський, відпрацювавши у Петербурзькому 
комерційному та Астраханському музичному училищах сім років, 
переїхав до Чернігова на посаду директора музичних  класів, а через 
деякий час музичного училища, яке було відкрите як філія Імпера-
торського російського музичного товариства (ІРМТ). 

С. Вільконський приділяв велику увагу відбору відповідних 
кадрів та якості підготовки учнів з музичних предметів, що укріпили 
авторитет директора. 

Паралельно з викладацькою роботою він займався й артистич-
ною діяльністю, виступав як соліст, демонструючи свою майстерність 
гри на віолончелі, а також у колективі оркестрантів. Після 
К. Сорокіна С. Вільконський очолив симфонічний оркестр, який під 
його керівництвом підготував і виконав ораторії Й. Гайдна та твори 
А. Рубінштейна. 

С. Вільконський приділяв увагу організації музичних творів та 
концертів, на які запрошувались відомі музиканти: піаніст О. Галь-
денвейзер, піаніст і композитор Микола Лисенко, піаніст Григорій 
Беклемішев, віолончеліст Семен Козолупов, композитор Олександр 
Гречанінов, співак Леонід Собінов, скрипаль Михайло Ерденко та ін. 

Спеціальні вечори були присвячені Л. ван Бетховену та 
Ф. Шопену. Не забував він і про Ніжин, де також  брав участь разом з 
батьками у музичному житті міста та організованих концертах. 

"Русская музыкальная газета" у розділі "Музыка в провинции. 
Чернигов" подавала відомості про музичне життя в місті, в тому числі 
і про діяльність С. Вільконського, який у 1910 р. провів шість 
історичних камерних вечорів за участю С. Гаєвського (скрипка) і 
С. Ленквіста (фортепіано), на першому з яких прозвучали твори ком-
позиторів А.Кореллі, Дж.Тартіні, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Д. Скар-
латті, Й. С. Баха, Ф. Е. Баха, Г. Ф. Генделя, Компаньйоли. 
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Другий вечір був присвячений музиці Й. Гайдна, В. А. Моцарта 
та Л. ван Бетховена. У виконанні віолончельної сонати Gdur, "Крей-
церової сонати" й "Апасіонати" брав участь і С. Вільконський. Третій 
вечір був присвячений музиці Л. ван Бетховена [31]. 

С. Вільконський брав участь як виконавець і в наступних 
вечорах. 2 квітня 1910 р. музикант організовував ювілейне свято, 
присвячене польському композитору Федеріко Шопену. В програму 
були включені такі твори композитора, де провідну роль відігравала 
віолончель у єдності фортепіано та скрипки. Партнерами С. Віль-
конського були С. Ленквіст (скрипка) та С. Гаєвський (скрипка). Це 
був нетрадиційний і унікальний концерт як за своєю виконавською 
майстерністю, так і підбором творів Ф. Шопена. 

С. Вільконський не забув і про Ніжин, підтримував тісні зв’язки з 
місцевими музикантами, зокрема з Ф. Проценком, який після закін-
чення у 1913 р. регентських учительських курсів у Петербурзі ор-
ганізував у місті струнний оркестр, до якого увійшли, крім керівника 
(альт), ще І. М. Княгинін (перша скрипка), М. Ф. Проценко, а згодом 
А. Ф. Проценко (друга скрипка), С. В. Вільконський (віолончель), а 
згодом – симфонічний оркестр, у якому теж грав С. В. Вільконський. 

Робота С. Вільконського на Чернігівщині сприяла поширенню 
професійної освіти в краї, утвердженню професіоналізму у музичному 
мистецтві. Його вихованцями в училищі були відомі музиканти: 

композитор Ілля Сац, композитор Михайло 
Черняк, диригент Натан Рахлін, викладачі-
музиканти Г. Шахнін, І. Слугуцький, 
А. Розовський, В. Коржуков та ін. 

На поч. ХХ ст. музичне життя у 
Чернігові збагачувалося гастрольними при-
їздами відомих музикантів. Крім запроше-
них С. Вільконським, у місті також висту-
пали піаніст і композитор Л. Ніколаєв, 
композитор Ілля Сац, піаністка Міра Поль-
гейм, співачка Єлизавета Мусатова-Куле-
женко, у репертуарі яких були найрізно-
манітніші твори різних композиторів та їх 
власні. 

Приїжджали до Чернігова і виступали 
тут уродженці міста та вихованці училища, 
які стали співаками столичних труп: 
Н. Ларизина, С. Ф. Селюк, М. А. Сіони-

цька-Дейша, уродж. Коробова (1840–1902), О. Г. Меншикова, 
Волинська, Майборода та ін. 

З концертами виступали також місцеві музиканти, зокрема 
педагоги музичного училища Г. Агте, Б. Айзенштадт, І. Красиль-
щиков, С. Палей, Т. Рашевка, В. Сотников та ін. 

Серед місцевих музикантів значне місце посідає Євген Васи-
льович Богославський (1874–1941), який під час навчання у Москов-

М. Сіоницька-Дейша 
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ській консерваторії бував з 1896 р. у Чернігові, де проживали його 
мати і сестра. А після її закінчення він у 1902, 1905–1908 рр., а з 
1919 р. і до трагічної смерті жив у місті і брав активну участь в орга-
нізації концертів, спрямованих на допомогу малозабезпеченим учням, 
громадській бібліотеці, різним іншим об’єднанням і товариствам. 

Є. Богословський мав широкі музичні зв’язки з композиторами 
С. Танєєвим, Л. В. Ніколаєвим, І. Сацем, Р. Глієром, співаком 
Л. Собіновим, що сприяло організації філії Чернігівського музичного 
товариства. Він підтримував талановиту молодь, організовував кон-
церти тих музикантів, які бували у Чернігові. Спогади сучасників 
свідчили про активну діяльність Є. Богословського і як педагога, і 
виконавця. "Я згадую Євгена Васильовича, прекрасного піаніста і 
педагога з часу мого навчання в старших класах Чернігівської гімна-
зії, – писала петербурзька піаністка С. Фащевська. – Серед наших 
піаністів, які виступали, особливе враження на мене справила гра 
Євгена Васильовича. Його виступи чи в ансамблях чи в сольних 
концертах відбувалися при переповненому залі справжніх поціно-
вувачів музики. Я була захоплена красою і силою його виконання 
класичної музики і  високим професіоналізмом його гри. Я зрозуміла, 
що більш близького по духу і кращого педагога не знайти, і стала 
мріяти про заняття в його класі. Його заняття і методи розвитку 
художнього смаку і сприйняття музики я часто згадувала… в своїй 
подальшій педагогічній роботі" [32]. 

Крім Чернігова, у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. музична культура 
розвивалася у повітових містах. Щоправда, все це залежало від 
наявності музикантів-професіоналів та активістів. Так, під час прожи-
вання у селі Мельня на Чернігівщині (нині Сумська обл.) у 1888 р. 
музикант Григорій Митрофанович Давидовський, майбутній відомий 
композитор, диригент і співак, створив селянський хор, який був 
досить відомий у цій місцевості. Різні музичні колективи були у  
Новгороді-Сіверському, Конотопі, Бахмачі, Прилуках. Особливо ак-
тивно проходило музичне життя у Ніжині завдяки діяльності Федора 
Даниловича Проценка (1866–1942), який мав добрі музичні та 
організаторські здібності та сильний голос співака. Він багато віддав 
сил справі пропаганди українського мистецтва, національної куль-
тури, яка в той час заборонялася і переслідувалася царським урядом. 

У своїх спогадах він писав: "Оглядаючись на минуле мого 
життя, мушу сказати, що з юнацьких років (початок 80-х) я захоп-
лювався мистецькою справою, брав участь у аматорських виставах і 
концертах (з 1886 р.), був активним членом Ніжинського музично-
драматичного товариства (з 1888 р.), а згодом став уповноваженим 
Всеросійського театрального товариства (1905–1918 рр.), агентом 
Московського товариства драматургів і композиторів (1907–1918 рр.) 
та уповноваженим Всеукраїнського музичного товариства ім. Леонто-
вича (нині ВУТОРМ) (з 1927 р.) і таким чином, мав офіційні стосунки 
і був у курсі різних театральних, музично-співочих та літературних 
подій на Ніжинщині" [33]. 
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У 1893 р. Ф. Проценко заснував при Народному домі мішаний 
хор, вів вокальну студію, струнний і вокальний квартети. Учасники 
народного хору виконували українські народні пісні, а також твори 
української музичної класики та пропагандистів української пісні 
Г. Давидовського і М. Завадського. 

Із учасників хору вийшли відомі актори Ганна Москвичова-
Ніжинська, Іван Росін, Юхим Мілович, Юхим Скороход, Марія 
Малиш-Федорець та ін. 

До складу струнного оркестру Ф. Д. Проценко (альт) залучив 
І. М. Княгиніна (перша скрипка), С. Вільконського (віолончель), а 
також своїх чотирьох синів Миколу, Володимира, Андрія, Сергія, які 
грали на скрипках, флейті та фортепіано. Він також поставив дві 
опери "Наталка Полтавка" та "Запорожець за Дунаєм". 

Значне місце у музичному житті Ніжина займав Болеслав 
Леонардович Вержиківський (1880–1928?), піаніст, диригент, який з 
1907 р. жив у місті і супроводжував музичними творами  демонстрацію 
німих стрічок у кінотеатрі, який відкрив у місті. Крім цього, він орга-
нізував симфонічний оркестр, в репертуарі якого були твори М. Глінки, 
М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, 
А. Дворжака та ін. Взимку оркестр грав у кінотеатрі, влітку разом з 
хором та театральною трупою виїжджав на гастролі. Після революції 
Б. Вержиківський підготував до показу дві опери: "Травіату" і "Євгеній 
Онєгін", а також уривки з окремих великих творів [34]. 

Короткий огляд музичного життя на Чернігівщини засвідчив, 
що аматорське мистецтво розвивалося разом з професійним особливо 
активно і у різних жанрах у другій половині ХІХ ст. У цей період 
музика використовувалася в домашніх та публічних концертах, у 
театральних виставах як у процесі виконання пісень під час розвитку 
дії, так і в антрактах. Поява професійної музичної освіти у Чернігові 
сприяла вихованню кваліфікованих музикантів, які брали участь в 
організації симфонічних оркестрів та постановці оперет і опер. Діяль-
ність композиторів М. Лисенка та корифеїв театру, і серед них Марії 
Заньковецької, пропагандистів української музики Опанаса Марковича, 
Меланії Загорської, Степана Носа, Григорія Давидовського, Олександра 
Горєлова та інших сприяла національному вихованню глядачів Черні-
гівщини, поглиблювала їх інтерес до народної пісні. Музичне життя 
Чернігівщини – це яскрава сторінка в історії культури України. 

Перегорнуті останні сторінки книги, і в пам’яті все ще залиша-
ються образи багатьох її героїв, які творили багатогранну, різнобічну 
культуру Поліського краю, якою можна пишатися та яка і сьогодні 
збагачує духовне життя не лише жителів Чернігівщини, а й усіх тих, 
хто доторкається до цього прекрасного мистецтва. 
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ВСТУП 
 

 Історія культури Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. – це своє-
рідне явище загальноукраїнського культурного процесу визначеного 
історичного часу. Майже всі формотворення культури були вже в 
центрі нашої уваги. Про це свідчать книги: "Нариси культури Ніжи-
на: у 5 ч." (1995–1998), "Культура Чернігівщини ХІ – перш. пол. 
ХVІІ ст." (2001), "Розвиток культури на Північному Лівобережжі 
України у 2-й пол. ХVІІ–ХVІІІ ст." (2007), "Культурне життя в 
Ніжині у ХVІІ–ХVІІІ ст." (2012), які були написані у співавторстві з 
Олександром та Сергієм Самойленками. 

Розвиток культури ХІХ ст., зокрема освіти та науки, знайшов 
своє осмислення в монографічних дослідженнях "Нежинская филоло-
гическая школа. 1820–1990" (1993), "Вчені-філологи Ніжинської ви-
щої школи" (1993), "Розвиток освіти та науки в Ніжині в ХVІІ–
ХХ ст." (1996), "Ніжинська вища школа: сторінки історії" (2005) та 
ін. Останні дві книги написані з Олександром Самойленком, який у 
дисертаційному дослідженні "Методологія історії та історіографія у 
науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст.)" та у циклі супроводжуючих статей вперше ґрунтовно 
розкрив розвиток історичної думки в спадщині ніжинських дослід-
ників вітчизняної та зарубіжної історії. Олена Самойленко захистила 
дисертацію на тему: "Розвиток гімназійної освіти Чернігівщини" 
(ХІХ – поч. ХХ ст.)" (2011), в якій вперше розкрила особливості 
функціонування гімназійної освіти та педагогічні погляди представ-
ників гімназійних закладів регіону. Всі три дослідники розвитку 
освіти і науки краю взяли участь у колективному написанні моногра-
фії "Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та 
перспективи розвитку. Чернігівська область" (2012), у якій пред-
ставлено 6 їх підрозділів. 

Розвиток літератури та періодики в регіоні, особливості літе-
ратурного життя стали основою для наших книг "Сторінки літератур-
ного життя Чернігівщини ХІІ–ХVІІІ століть" (1992), "Нариси куль-
тури Ніжина. Ч. 1. Література" (1995), "Громадсько-культурне та 
літературне життя Чернігова кінця ХІХ – поч. ХХ ст." (1999), "Літе-
ратурне життя Чернігівщини ХІІ–ХХ ст." (2003, 2010). Крім цих 
книг, вийшли також наші монографічні дослідження про окремих 
представників літературного процесу краю: "Пилип Морачевський – 
поет, драматург, перекладач" (1999, 2006), "Микола Гоголь і Ніжин" 
(2008), "Творча спадщина Гоголя на перетині епох" (2009), "Ніжин-
ський список другого тому "Мертвих душ" М. Гоголя" (2012), 
"Леонід Глібов у колі сучасників" (2011), "Тарас Шевченко і Ніжин-
ська вища школа" (2014), а також декілька іменних випусків науко-
вого збірника "Література та культура Полісся", присвячених 
М. Гоголю, М. Коцюбинському, П. Кулішу, В. Забілі, Є. Гребінці, 
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Ю. Збанацькому. У цьому ж збірнику (виходить з 1990 р., відпові-
дальним редактором і упорядником якого є автор цих рядків, нині 
вийшло 78 випусків) опубліковано нами десятки статей про культуру 
Чернігівщини та її відомих і нині забутих представників. 

Крім літератури, особливу увагу приділили вивченню театраль-
ного життя краю, а також діяльності видатної її представниці Марії 
Заньковецької, яка понад усе любила Україну, свій народ, який був її 
улюбленим глядачем і якому вона віддавала свій надзвичайний 
талант. Їй і були присвячені наші книги: "Марія Заньковецька і 
театральне життя Ніжина" (1994), "Марія Заньковецька як театраль-
ний та громадський діяч України" (1994, у співавторстві), "Театра-
льне та музичне життя в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст." (1995), "Марія Зань-
ковецька і Поліський край" (2004), "Театри і актори Північного 
Лівобережжя" (2010). Зміст цих книг дає можливість ознайомитися з 
розвитком театрального мистецтва в Новгороді-Сіверському, Черніго-
ві, Ніжині, Прилуках, з аматорським і професійним театральним 
мистецтвом  Поліського краю. 

Про інші види мистецтва розповідалося в книгах "Михайло 
Глінка і Україна" (2000), у якій висвітлено його перебування на 
Чернігівщині та написання опери "Руслан і Людмила" у Качанівці, 
де першими виконавцями партій Руслана був С. Гулак-Артемов-
ський, а музики – садибні  оркестри та хористи. Архітектура 
розглядалась у книзі "Забудова Ніжина та архітектурні пам’ятки 
ХVІІ–ХХ ст." (1998), живопис аналізувався в монографії "Образо-
творче мистецтво і скульптура в Ніжині в ХVІІ–ХХ ст." (1998). Дві 
останні книги були написані разом із Сергієм Самойленком. 

Ця бібліографічна довідка певною мірою може пояснити, чому 
до запропонованої нині книги увійшов лише матеріал про окремі 
види мистецтва: архітектуру, живопис, літературу, театр і музику 
ХІХ – поч. ХХ  ст., а також про садибне мистецтво, яке було 
невід’ємною частиною гнізд культури. Розрізнений матеріал, об’єд-
наний у єдиному монографічному виданні, дасть можливість 
побачити особливості розвитку мистецтва на Чернігівщині. 

Художня культура Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. відзнача-
лася багатством різних видів та творчістю визначних її діячів: 
письменників М. Гоголя, Є. Гребінки, В. Забіли, Л. Глібова, П. Кулі-
ша, М. Коцюбинського, Б. Грінченка, В. Самійленка, театральних 
діячів Марії Заньковецької, Опанаса Маркевича, Маленії Загорської, 
Ганни Ніжинської, Івана Лагоди, музикантів Олександра Лизогуба, 
Івана Гаврушкевича, Олександра Горєлова, Кіндрата Сорокіна, Сте-
фана Вільконського, Євгена Богословського, художників Василя 
Штернберга, Тараса Шевченка, Льва Жемчужникова, Олексія Волос-
кова, Іллі Рєпіна, Миколи Ге, Івана Рашевського, Михайла Жука та 
ще багатьох інших, які прославили не лише Придеснянський край, а 
і всю Україну, бо їх творчість вийшла далеко за межі рідної землі. 
Деякі з них не були уродженцями Чернігівщини, але вони настільки 
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правдиво відобразили у своїх  творах та діяльності сутність життя 
краю, його людей, що вони навічно поріднилися з цією землею. 

Своєрідність розвитку мистецтва регіону полягала в тому, що 
дуже часто творчість митців залежала від меценатів, господарів дво-
рянських садиб, а то й навчальних закладів. Велику роль у фор-
муванні творчих навичок молоді відігравала Ніжинська вища школа. 
Саме з нею пов’язані імена М. Гоголя, Н. Кукольника, В. Забіли, 
Є. Гребінки, Я. де Бальмена, двох академіків живопису А. Мокриць-
кого, А. Гороновича та їх учителя малювання – відомого художника 
К. Павлова й інших. Тут були створені умови для творчого розвитку, 
тому кожен із студентів пробував себе в літературі, на театральній 
сцені, у живопису чи науці. Тож не випадково, що Гімназія вищих 
наук кн. Безбородька, яка була родоначальником Ніжинської вищої 
школи, дала так багато талановитих митців. 

Якщо Гімназію вищих наук кн. Безбородька можна вважати 
своєрідною школою виховання літераторів, то розвиток живопису у 
І пол. ХІХ ст. був пов’язаний більше з дворянськими садибами, деякі 
з них були гніздами культури. Так, від Качанівки невід’ємна твор-
чість художників В. Штернберга, О. Волоскова, І. Рєпіна, К. Маков-
ського, а від Сокиринців – батька і сина С. Землюкових, К. Юшке-
вича-Стаховського, В. Серебрякова, О. Волоскова, від Вейсбахівки – 
В. Соколова, від хутора Іванівський – М. Ге, М. Врубеля тощо. При 
цьому тут слід зауважити, що більшість художників були вільними 
митцями, які шукали меценатів або замовників для портретних чи 
пейзажних робіт, щоб заробити гроші. 

60–70-ті рр. ХІХ ст. – це досить яскравий період у розвитку 
аматорського театрального мистецтва на Чернігівщині. Саме з цих 
колективів вийшли М. Заньковецька, М. Малиш-Федорець, Ганна 
Затиркевич-Карпинська та багато інших акторів та режисерів. 

Поштовхом для розвитку професійного музичного мистецтва 
слугували засновані у 1884 р. у містах Чернігівщини музичні 
товариства, з якими була пов’язана діяльність симфонічних оркес-
трів, постановка опер у Чернігові та Ніжині, діяльність композитора 
О. Горєлова, музикантів К. Сорокіна, С. Вільконського та ін. 

Завершальним етапом розвитку мистецтва у досліджуваний пе-
ріод був кін. ХІХ – поч. ХХ ст., коли письменники, художники, 
архітектори, музиканти проявляли свою самостійність у виборі теми, 
творчого методу, художніх засобів втілення задуму. В мистецтві 
Чернігівщини, крім реалізму, характерними стають і елементи нових 
стилів, зокрема модернізму. У цей час засяяло дуже багато яскравих 
імен, які посіли помітне місце у всеукраїнському літературному та 
мистецькому процесі. 

Перегорнемо ж разом сторінки мистецького життя ХІХ – 
поч. ХХ ст., не претендуючи на його всебічну характеристику.  
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БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА  

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
У ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 
 
 
На широких просторах поліської і лісостепової частини Придні-

провської низовини, якою протікають річки Дніпро і Десна з її прито-
ками Убідь, Снов, Сейм, Остер та ін., розкинулися землі Чернігів-
щини, на яких проживали предки волелюбного народу, що у другій 
половині ХVІІ–ХVІІІ ст. збудував свою Гетьманську державу. Проте 
соціально-політичні та економічні умови склалися так, що у 1793 р. 
після другого поділу Польщі всі українські землі були приєднані до 
Російської імперії. Це означало, що Україна втратила всі суверенні 
права і повинна була жити за російськими законами. 

У 1796 р. на землях колишньої Гетьманської держави була утво-
рена Малоросійська губернія з центром у Чернігові, яка у 1802 р. 
поділена на Полтавську та Чернігівську губернії. До останньої тоді 
увійшло 12 повітів: Борзнянський, Глухівський, Городнянський, Ко-
зелецький, Конотопський, Мглинський, Ніжинський, Новгород-Сівер-
ський, Новоміський, Сосницький, Стародубський, Чернігівський, у 
1803 р. до них були приєднані Кролевецький, Суразький, Остерський, 
а у 1808 р. з Новоміського повіту були переведені всі установи до 
Новозибкова, який став новим повітовим центром. Таким чином, у 
Чернігівській губернії налічувалося 15 повітів зі 187 волостями. 

Тодішня Чернігівська губернія охоплювала нинішню територію 
Чернігівщини, придніпровську частину Київської області та частини 
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Сумської, Полтавської областей України, Брянської області Росії та 
Гомельської області Білорусії. Такий адміністративний поділ Чернігів-
ської губернії зберігався до 1919 р., хоча деякі зміни проходили і 
пізніше після  утворення Сумської області у 1939 р. 

 

 
 

Карта Чернігівської губернії ХІХ ст. 
 
 

Як свідчить книга "Межевые сведения о пространстве земельных 
угодий в дачах Черниговской губернии" [1], яка була опублікована 
Чернігівською губернською земською управою у 1896 р., на Черні-
гівщині налічувалося 3798 населених пунктів, з яких 3 міста нара-
ховували понад 25 тисяч жителів у кожному (Ніжин – 32 тис., Чер-
нігів – 25,5 тис., Стародуб – 24,4 тис.), а також 10 міст, де проживало 
понад 10 тис. жителів: Конотоп – 23,8 тис., Глухів – 17,6 тис., 
Носівка – 15,5 тис., Добрянка – 15 тис., Новозибків – 14,9 тис., 
Семіонівка Новозибківського повіту – 14,3 тис, Березна – 13,1 тис., 
Кролевець – 12,8 тис., Клинці Суразького повіту – 11,9 тис. 
30 поселень мало від 5 до 10 тис. жителів, серед них Кобижча – 
11,1 тис., Почеп – 8,2 тис., Новгород-Сіверський – 8,9 тис., Мглин – 
7,4 тис., Нова Басань – 7,5 тис., Бахмач – 7,2 тис. та ін. 

Протягом усього досліджуваного нами періоду кількість населен-
ня в губернії збільшувалася і, як свідчать факти перепису 1897 р., в 
ній мешкало на цей час 2,3 млн осіб. 
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На початку ХІХ ст. мирне життя було перерване нападом фран-
цузів у 1812 р., коли розпочалася Вітчизняна війна, спровокована 
французьким імператором Наполеоном. З добровольців усіх повітів 
були сформовані 6 кінних козачих та 8 піших селянських полків, до 
яких увійшло 25783 ратники. Чернігівці проявили свою мужність не 
лише на полі бою, а і в чотиритисячному партизанському загоні на 
чолі з мешканцем села Нефедівка Новгород-Сіверського повіту Єрмо-
лаєм Четвертаком [2]. 

Розвиток Чернігівщини після Вітчизняної війни 1812–1814 рр. 
відбувався з урахуванням того, що це був сільськогосподарський ре-
гіон. Як свідчать статистичні дані, 1846 р. в губернії проживало 
586,3 тис. поміщицьких селян, 204,6 тис. 
державних селян і 419,7 тис. козаків 
[3]. Половина всіх земель Чернігівщини 
належала поміщикам. Так, у 1859 р. з 
4802 тис. десятин всіх земель губернії 
2166 тис. десятин належала поміщикам, 
понад 457 тис. десятин – козакам, а 
336 тис. десятин були у володінні дер-
жавних селян. Поміщицька земля поді-
лялася на власне поміщицьку і невеликі 
селянські наділи. Багато було безземель-
них селян, які працювали на поміщиків. 
Їх нещадно експлуатували, бо поміщики 
самі визначали кількість днів роботи на 
пана. Конкретні документи засвідчують 
факти поміщицьких знущань над 
кріпаками, що призводило до стихійних 
протестів з боку селян. 

 
 

Весільне вбрання Новгород-Сіверського повіту 
 
 

 
 

Поле соняшників на землях Чернігівщини 
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На землях Чернігівщини вирощували в основному зернові – 
жито, пшеницю. Хоча поступовий розвиток капіталістичних відносин 
змушував шукати нові технічні сорти рослин, які б приносили прибу-
ток. Почали сіяти тютюн, цукровий буряк, льон, коноплі. Це сприяло 
розвитку промислових заводів, фабрик, які займалися виготовленням 
цукру, тютюну, конопляної олії, сукна, пряжі тощо. Якщо у 1825 р. 
почала працювати перша цукроварня у селі Макошине Сосницького 
повіту, то у 1860 р. було уже 65 цукрових заводів, на яких працювало 
11 тис. селян, що виробляли 316 тис. пудів цукру. У цьому ж році на 
Чернігівщині функціонувало 13 суконних фабрик, на яких працювало 
4233 робітники, 12 підприємств, де виготовляли полотно, канати, а на 
27 – свічки, на 4 – вироби зі скла, на 5 – папір. Були також цегельні, 
чавуноливарні, мідноливарні заводи. На території губернії було також 
1117 дрібних підприємств та багато промислів [4]. У 1858 р. 
налічувалося 3,7 тис. ремісників.  

Розвиток промислово-
сті сприяв також збільшен-
ню кількості робітників. 
Якщо у 1825 р. їх було 
2994, то у 1860 р. – 12257, 
а в 1908 р. – 24 тис. Як на 
поміщицьких полях, так і 
на підприємствах спостері-
галася жахлива експлуата-
ція працівників, яка відзна-
чалася своєю жорстокістю. 
Відносно слабкий розвиток 
промисловості не сприяв 
зростанню міст. 

Розвиток капіталізму 
на Чернігівщині зумовив 

розширення товарно-грошових відносин та розвиток торгівлі. Показо-
вим у цьому є 1861 р., коли в містах і містечках Чернігівщини були 
організовані і проведені 204 ярмарки. 

Скасування кріпосного права сприяло більш інтенсивному роз-
виткові промисловості, підприємств, кількість яких значно збільши-
лася. У 1864 р. паралельно з губернським управлінням почали 
функціонувати земства, органи місцевого самоуправління. 

Земські управи як виконавчі органи поділялися на губернські і 
повітові, які обиралися відповідно на земських зборах на 3 роки. До 
складу управи входили голова та 6 членів у більшості випадків із 
дворян та буржуазії, які підпорядковувалися губернаторові. На від-
міну від губернського управління, яке займалося державними, адмі-
ністративно-поліцейськими та фінансовими питаннями, воно опікува-
лося господарськими та культурно-освітніми установами. Значну роль 
у розвитку губернії відіграла і поява на території Чернігівщини 

Поле льону на Чернігівщині 
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залізниць. Так, у 1868 р. була відкрита Московсько-Воронезька, у 
1873 р. – Лібаво-Роменська, у 1887 р. – Поліська  залізниці, 1893 р. – 
Чернігово-Пирятинська, а у 1901 р. розпочався рух по залізниці 
Новгород-Сіверський–Новозибків та Бахмач–Прилуки. Це становило 
1243 версти залізничної колії. 

Незважаючи на ці 
заходи, на поч. ХХ ст. 
багато селян змушені 
були шукати кращої 
долі в інших регіонах 
Російської імперії. Так, 
у 1906–1911 рр. з Черні-
гівщини до Сибіру, Да-
лекого Сходу, Казахста-
ну, Північного Кавказу 
переселилося 155 тис. 
селян [5]. Якщо у 1907–
1910 рр. спостерігався 
промисловий спад, то у 
наступні роки відбулося 
певне зростання. Так, у 
1913 р. на Чернігівщині 
працювало 337 підприємств, з них 34 випускали 75,8 % від усієї 
промислової продукції. Значне місце в губернії належало кустарній 
промисловості, у якій було зайнято 79600 кустарів (18828 у містах та 
60862 у селах). 

Соціально економічна ситуація, яка склалася на Чернігівщині у 
ХІХ – на поч. ХХ ст., впливала і на розвиток культури цього часу. 

 
АРХІТЕКТУРА ЧЕРНІГІВЩИНИ 

 
Із 3798 населених пунктів, що знаходилися на території Черні-

гівщини у ХІХ ст., було 13 міст та 30 містечок, кожне з яких мало 
своє характерне обличчя. Їх формування у переважній більшості 
відноситься до ХVІІ–ХVІІІ ст. з поступовими змінами. 

На цей час склалися два основні типи композицій міст: моноцен-
тричний, коли основні домінанти зосереджувалися в центрі міст 
(Батурин, Глухів, Березна, Прилуки, Сосниця), та поліцентричний 
(Ніжин, Новгород-Сіверський, Путивль, Чернігів), у якому визна-
чальну роль відігравали домінанти, що формували центри плануваль-
них районів, а також монастирі, які знаходилися в містах і складали 
самостійні ансамблі будівель [6]. Деякі з них, як у Ніжині Благо-
віщенський та Введенський монастирі, знаходилися в центрі міста 
серед щільної його забудови і займали прямокутну площу, а в 
Чернігові Борисоглібський, Єлецький Успенський та Троїцько-Іллін-
ський і в Новгороді-Сіверському Спасо-Преображенський монастирі 
розташувалися  на околицях міст.  

Залізничний вокзал у Бахмачі 
у 60–70-х рр. ХІХ ст. 
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Згідно з указом 1768 р. "О сделании всем городам, их строению 
и улицам специальных планов, по каждой губернии особо" в містах 
Чернігівщини утверджувався принцип регулярного їх упорядкування. 
Враховувалися й особливі умови заселення міста. 

На території Чернігівщини, згідно з цими планами, уже не 
передбачалося будівництва фортець, у більшості міст фортечні вали 
зносилися, а на їх місці прокладалися вулиці, бульвари. Таким 
чином, проведена у ХVІІІ ст. робота з упорядкування міст підготувала 
ґрунт для подальшого удосконалення містобудування у ХІХ ст. 

У Російській імперії приділялася увага містам, тому розробля-
лися плани їх забудови. Готувалися і спеціальні для цього кадри. У 
Петербурзі, Москві, а також у навчальних закладах Відня, Кракова, 
Варшави здійснювалася підготовка інженерів-будівельників та архі-
текторів. У губернських містах вводилися посади архітекторів та 
інспекторів будівельних робіт, створювалися будівельні комітети, 
комісії, які підпорядковувалися губернаторові і градоначальникам, 
для керівництва забудовою міст та інших населених пунктів у регіоні. 

Протягом 1803–1805 рр. чернігівською креслярнею за участю 
архітекторів М. Амвросимова та А. Карташевського були розроблені 
нові плани забудови міст Чернігівщини. Кожний із них затверджу-
вався імператором Олександром І. Це стосувалося не лише Чернігова 
як губернського центру, регулярний план якого був складений ще у 
1786 р. і уточнений у 1803 р., а й повітових міст [7]. Слід пам’ятати, 
що у Чернігові та повітових містах переважали одноповерхові дерев’я-
ні будівлі. Протягом ХІХ ст. перепланування торкалося головним 
чином історичної частини центрів міст. Функції головного губернсько-
го міста вплинули і на характер зведення у ньому адміністративних і 
громадських будівель. 

 

 
 

Панорама Чернігова 
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У плані 1803 р. виділяються адміністративні, торгові і соборні 
площі. Всі будинки об’єднувалися кам’яною огорожею. Як стверджує 
архітектор Чернігова А. А. Карнабіда, адміністративно-політичним 
центром міста залишався Кремль (нинішня територія Валу), де 
головною спорудою мав бути будинок генерал-губернатора на місці 
замку ХVІ–ХVІІІ ст. з площею перед ним, розкритою в бік Прого-
рілих воріт. Кремль (одна із трьох функціональних зон міста) входив 
до складу загальноміського центру, до якого належали також торго-
вельна зона, що формувалася на Красній площі, і два майдани. На 
Красній площі вирізнялися будівлі: з заходу – одноповерхового магі-
страту з круглою ротондою над головним входом, яка завершувалася 
куполом і високим шпилем з годинником, з півдня – двоповерхового 
губернського правління. Один із них розміщувався на місці сучасної 
площі П’ять кутів, другий – на продовженні Любецької дороги за 
новим напрямом в районі сучасних проспекту Жовтневої революції і 
вул. Чернишевського [8]. 

Слід зазначити, що територія і забудова Чернігова уточнювалася 
в планах 1805, 1834, 1861 рр., які стали основою реконструкції міста. 
Всі ці плани передбачали перш за все формування загальноміського 
центру та упорядкування і визначення центральних перспектив ву-
лиць. Їх стара мережа знищувалася і прокладалися нові, з урахуван-
ням та наявністю історичних споруд, які знаходилися на відповідній 
території. Всі будинки об’єднувалися між собою огорожею. В плані 
виділялися адміністративні, торгові і соборні площі. Так, у Чернігові 
на території Дитинця була визначена адміністративна площа, ярмар-
кова – на Олександрівському майдані. До комплексу останнього увій-
шли Воскресенська церква з дзвіницею ХVІІІ ст. та нові приміщення 
поштової станції, будинки богоугодних закладів (нині міська лікарня), 
приміщення міри і ваги, збудовані за проектом А. Карташевського.  

У 1802 р. була заснована посада губернського архітектора для 
Чернігівської і Полтавської губерній, яку спочатку обіймав петер-
бурзький архітектор М. Амвросимов. Архітекторами у Чернігові пра-
цювали у ХІХ ст. А. Карташевський, А. Захаров, Д. Єфимов, 
П. Демут-Малиновський, А. Куцевич, В. Рибін та ін. Ці ж архітек-
тори зводили будинки не лише у Чернігові, а і в повітових містах 
Ніжині, Бахмачі, Конотопі, Новгороді-Сіверському та ін., зокрема, у 
1803 р. були підписані плани для Ніжина, Сосниці, Городні, а у 
1805 р. – для Чернігова, Новгорода-Сіверського, Конотопа, Остра. 
Згідно з цими планами у населених пунктах утверджувалася лінійно-
осьова орієнтація з виділенням місць для парків, бульварів. Приді-
лялася увага і фасадам будинків, що виходили на вулицю. 

У 1836 р. вводився новий проект забудови міст, у якому приді-
лялася більша увага місцевості, на якій зводилися будинки, наявності 
в ній інших цінних споруд, передбачалися також перспективи подаль-
шого будівництва. Міста не лише поповнювалися новими спорудами, а 
також відбудовувалия та реставрувалися. Таким чином, здійснюва-
лося удосконалене формування міста у нових умовах. 
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При цьому слід пам’ятати, що у Чернігові та повітових містах 
переважали одноповерхові дерев’яні споруди, про що свідчать статис-
тичні дані 1842 р., які були зібрані урядом: на 13609 будинків у всіх 
містах губернії припадала лише 131 кам’яна споруда, тобто 1 % від 
усіх житлових будинків [9]. 

У 1842 р. у Чернігові було лише 19 кам’яних будівель і 705 де-
рев’яних. З кожним роком кількість будинків збільшувалася. На кі-
нець століття, у 1898 р., у Чернігові було 2365 будинків: одноповерхо-
вих – 2090, що складало 88,3 %, із них 84,9 % – дерев’яні, вкритих 
залізом – 45,7 %; двоповерхових – 64, триповерхових – 2. Місто 
Чернігів було поділене на 151 квартал. Деякі з них повністю 
складалися з казенних, міських і громадських будівель, три квартали 
були зайняті базарними площами, один – бульваром, два – скверами, 
один – міським театром, один – жіночим духовним училищем, один – 
собором, присутніми місцями тощо [10]. 

До великих міст на Чернігівщині належав Ніжин, який сфор-
мувався у ХVІІ–ХVІІІ ст. як найбільше полкове місто на Лівобе-
режній Україні. За переписом 1897 р. у ньому проживало 32 тисячі 
жителів (у Чернігові – 25,5 тис., у Стародубі – 24,4 тис.). У 166 
кварталах міста було розташовано 3610 будинків (без церковних і 
громадських), із них кам’яних – 64 (1,7 %), дерев’яних – 3518 
(97,5%), змішаних – 32 (0,5 %); одноповерхових – 3541 будівель 
(98,2 %), двоповерхових – 22 (0,6 %). Вкритих залізом – 536 будин-
ків (14,8 %), соломою – 2726, решта 346 – тесом, дранкою, шельов-
кою [11]. 

Розбудова Ніжина відбувалася відповідно до плану 1803 р. Він 
передбачав збереження сформованого раніше центрального історично-
го ядра міста, виправлення звивистих вулиць, виділення вільних від 
забудови місць, численних майданів для проведення ярмарків. Поміт-
ні на плані круглі, квадратні, трапецієподібні площі, від яких у різні 
боки відходили промені вулиць. Враховувалися і звисті береги річки 
Остер, яка перерізала місто. Основними орієнтирами, від яких, наче со-
нячні промені, ішли вулиці, були дзвіниця Успенської церви, Микола-
ївський собор та триярусна дзвіниця Спасо-Преображенської церкви. 

Кожна з головних вулиць є променем, що прямує від центру до 
одного із передмість і там завершується домінантою ансамблю, у 
переважній більшості культовою спорудою. У спонтанній мережі місь-
ких вулиць виділяються сім головних напрямів, які розходяться у 
вигляді віяла від своєї серцевини – міжмагістральної смуги, обмеже-
ної нинішніми вулицями Гоголя і Боженка. Як свідчать архітектори, 
в основі системи ансамблів міста лежить семипроменева зірка. На 
центральній Гоголівській вулиці розмістились численні приміщення: 
готель Благовіщенського монастиря з фотоательє і магазинами, міська 
бібліотека, будинок купецького зібрання, церква Іоанна Богослова, 
будинок дворянського зібрання, друкарня, готель, лавки Благовіщен-
ського монастиря, торгові ряди, магістрат, міський банк, дві жіночі 
гімназії тощо. 
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У другій половині 

ХІХ ст. почалося фор-
мування безперервного 
вуличного фронту бу-
динків фасадами по 
червоній ліній, типових 
для міської забудови. 

План Ніжина 
1835 р., затверджений 
Миколою І, передбачав 
перепланування терито-
рії Замку під ринок, а 
тому будівлі, які знахо-
дилися тут, викорис-
товувалися для торгі-
вельних потреб. У 
ХІХ ст. ще залишалися не забудованими площі, на яких проходили 
славнозвісні міжнародні ярмарки. У 1847 р. востаннє тут був проведе-
ний Всеїдний ярмарок. Ніжин втратив своє торгове значення, а 
набував нового призначення – духовного центру. 

В подальші роки з’являлися муровані будівлі не лише в центрі 
міста, а й на його околицях. І все ж, як свідчать дослідники ХІХ ст. 
М. Бережков, А. Русов та інші, міська забудова у Ніжині зосереджу-
валася в його центрі, а далі йшли будівлі, які можна віднести до сіль-
ських хат. Навколо них розміщувалися городи, сади, господарські 
приміщення, загороджені плетеними тинами, парканами та обсаджені 
вербами, що розміщувалися на кривих вулицях. Вся ця забудова 
створювала своєрідну панораму сільської місцевості. 

Менші повітові міста нагадували велике село, що розкинулося на 
широкому просторі. Відомий дослідник Чернігівщини М. Домонтович 
підтверджує цю думку, описуючи місто Березну, яке у 1859 р. склада-
лося майже  повністю з дерев’яних будинків. Містечко не змінилося і 
в 1898 р.: ті ж самі сільські хати, навколо яких теж були городи, 
сади. Крім цього, городи, левади розміщувалися й окремо від будин-
ків. Все це створювало вигляд сільського поселення. У місті було 
всього 6 цегляних житлових споруд, на мурованому фундаменті – 15, 
вкритих залізом – 17. Всього дерев’яних будівель – 455 (67,9 %), 
лозово-глиняних – 205 (30,6 %), кам’яних – 10 [12]. 

Паралельно з визначенням загальних проблем будівництва вирі-
шувалося і питання про використання в ньому відповідних стилів. У 
першій половині ХІХ ст. в практичній діяльності будівельники про-
довжували використовувати архітектурний стиль класицизму, який 
прийшов у мистецтво ще у ХVІІІ ст. й утверджував у будівництві чіт-
кість і геометризм форм, логічність планування, стриманий декор, яс-
ність і урівноваженість композиції, членування фасадів пілястрами, 
виділення головних і допоміжних композиційних осей портиками, 

Панорама Ніжина 
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ритмічне повторення однакових елементів тощо. Цей стиль використо-
вувався при будівництві громадських та палацових приміщень, храмів. 

На завершальному етапі класицизму провідне місце зайняв 
ампір, для якого характерні монументальність форми, багатий декор, 
парадна величність. Використовувався він під час будівництва пала-
ців, арок, монументів. Цими будівлями влада демонструвала свою 
непохитність і велич. А вмонтовування в будівлі величних скульптур 
у військовому вбранні з різною військовою атрибутикою підкрес-
лювало доблесть і героїзм захисників держави на полі бою. 

 

 
 

Гоголівська вулиця у Ніжині 
 
 
У другій половині ХІХ ст. утверджується еклектика, яка перед-

бачає поєднання різних стилів. У деяких працях українських мис-
тецтвознавців цей термін характеризується як "невдалий через оціню-
вальний, навіть негативний зміст" [13] і замінюється терміном "істо-
ризм". Архітектори почали звертатися до різних попередніх стилів, 
які використовувалися при будівництві (візантійський, романський, 
готичний, ренесанс, давньоруський, бароко та інші) і намагалися, 
об’єднавши окремі їх елементи, передати своє нове бачення повсяк-
денного розвитку архітектурного мистецтва і потреб у ньому самого 
історичного часу. Тут проявилися устремління архітекторів у зовніш-
ньому оформленні будівель виразити свої особистісні смаки. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. архітектори звертаються до модер-
нізму, який передбачав використання при будівництві приміщень 
мінливих форм, вигадливих ліній, асиметрії, вільного планування. Ці 
приміщення засвідчували оригінальність самої будови з чітко вираже-
ним індивідуальними рисами автора. 
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Червона площа у Чернігові 
 
 

У стилі неокласицизму були збудовані в Чернігові приміщення 
колишнього держбанку (нині міськвиконком), губернського земства 
(нині облвиконком), які відзначаються красою деталей та монумен-
тальною симетричністю фасадів, а також декоративною кам’яною 
штукатуркою світло-сірого тону. Як вказує архітектор Чернігова 
А. Карнабед, у цей час у місті широко використовувався стиль модер-
ну та стилізація під готику, під "руський" стиль, прикладом яких є 
колишній садибний дім (вул. Шевченка), будинок єпархіального 
братства (нині облфілармонія), двоповерховий будинок (вул. Ури-
цького), особняк (вул. Воровського) та ін. В стилі модерну оформлені 
фасади будинків у багатьох містах, де використовували лекельну 
цеглу різних форм або стесану. Український модерн використовували 
при будівництві школи ім. М. Гоголя у Чернігові (арх. І. М. Якубо-
вич), дворянсько-селянського банку (арх. О. Г. Афанасьєв), Інституту 
фізметодів лікування у Чернігові, земського училища у селі Лемеші, 
земської школи у Варвинському повіті тощо [13 а]. 

Характеризуючи особливості забудови міст, слід враховувати і 
зміну будівельного матеріалу, появу бетону, металу, залізобетону, ве-
ликого формату скла тощо. Цеглу виробляли різних форм і розмірів. 
При оздобленні внутрішніх приміщень використовували різнокольо-
ровий мармур, різні породи дерев, бронзу, кольорове скло. 

У ХІХ ст. визначилися чотири основні напрямки в будівництві: 
1) громадське, яке включало в себе адміністративні приміщення (бу-
динки губернських присутственних місць, судів, банків, дворянських 
та купецьких зібрань, земств, поліцейських управлінь тощо) та обслу-
говування (будівлі навчальних закладів, аптеки, лікарні, їдальні, 
магазини, торгові ряди, питні приміщення, арсенали, провіантні 
комори, готелі, вокзали, пошта, культурно-освітні установи, театри 
тощо); 2) житлове (будинки жителів сіл і міст – селян, міщан, духів-
ництва, відставних військових, чиновників, поміщиків, робітників 
тощо) та палацове (великі дворянські садиби з палацом та іншими 
будівлями); 3) храмове (культове) (церкви, собори, монастирі, дзвіни-
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ці, костьоли, синагоги, келії тощо); 4) виробниче (промислове) (вітря-
ки, водяні і парові млини, заводи, броварні, ковальні, фабрики, ману-
фактури, ливарні тощо). 

У створенні цих та інших будівель у кін. ХVІІІ – на поч. ХІХ ст. 
використовувалися плани, розроблені архітекторами А. Захаровим 
(адміністративні, торгові та інші приміщення), Л. Рускою, В. Гесте, 
А. Стасовим (житлові будинки, навчальні корпуси), О. Михайловим, 
Шарлеманом (храми), А. Карташевським, А. Меленським (храми, тор-
гові ряди, житлові приміщення у Ніжині), В. Демутом-Малинов-
ським, Д. Єфимовим (громадські приміщення). 

 
ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО 

 
У зв’язку з введенням в Україні губернського адміністративного 

поділу території у 1803 р. відомий російський архітектор Андріян 
Захаров розробив типові проекти адміністративних приміщень. У цей 
комплекс входили і три проекти будівель для нового місцевого 
начальства [14]. Крім цього, архітектор Жан Тома де Томон підготу-
вав 16 проектів для губернського міста, зокрема будинків військового 
і цивільного губернаторів, віце-губернатора, обер-коменданта, поліц-
мейстера, а також шість зразків житлових будівель для мешканців як 
міста, так і заміських маєтків та господарських приміщень [15]. 

Серед зразкових споруд цього часу виділяється будинок губерна-
тора у Чернігові, який був зведений у 1804–1805 рр. на замовлення 
першого генерал-губернатора Чернігова О. Б. Куракіна за проектом 
архітектора А. Захарова у стилі класицизму. Це триповерховий 
прямокутний мурований будинок з виступами-ризалітами з боку дво-
ру. На невисокому рустованому стилобаті першого поверху розміщено 
шестиколонний портик тосканського ордеру, який завершується 
горизонтальною лінією аттика [16]. Це приміщення сприймалося як 

головна споруда губерн-
ського міста.  

Після закриття Бо-
рисоглібовського мона-
стиря та створення но-
вої площі на території 
Кремля за проектом ар-
хітектора А. Карташев-
ського у 1803 р. була 
перебудована будівля 
архієпископа (1780 р.) 
під будинок губернсь-
кого управління – "при-
сутственних місць" (ни-
ні чернігівський архів). 
Головний вхід споруди 

Будинок губернатора у Чернігові 
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був перенесений із західного фасаду на східний, крім цього, на місці 
ґанку був зроблений шестиколонний портик іонічного ордеру, 
увінчаний трикутним фронтоном. Витягнутий з півночі на південь 
двоповерховий корпус мав напівпідвальний поверх, завдяки цьому 
будинок не виглядав приземленим [16 а]. 

На схід від будинку губернатора у 1859–1870 рр. за проектом 
архітектора Д. Єфимова і за участю П. Демута-Малиновського був зве-
дений у стилі класицизму будинок дворянського зібрання з великим 
колонним залом. Його у 60-х рр. ХІХ ст. використовували для вистав, 
зокрема тут була поставлена п’єса І. Котляревського "Наталка Пол-
тавка" під керівництвом О. Маркевича та І. Дорошенка за участю 
Л. Глібова. 

У 1896 р. у Чернігові був зведений мурований двоповерховий 
прямокутний будинок цивільного губернатора за проектом архітек-
тора М. Д. Маркелова у стилі неокласицизму. 

Крім адміністративних приміщень, будувалися також споруди 
для навчальних закладів, земських установ, банків, готелів, поштових 
контор тощо. 

 

 
 

Будинок губернського управління 
 
 
У зв’язку з реформою 1802–1804 рр. в галузі освіти по всій тери-

торії будуються приміщення для освітянських закладів. 
У 1805 р. у місті Ніжині графом І. А. Безбородьком була 

заснована Гімназія вищих наук. Для її будівництва використали 
проект, розроблений відомим російським архітектором швейцарського 
походження Луїджі Рускою, який проявив себе зведенням відомих 
приміщень не лише в Росії, а і в Україні. Він був автором проектів 
торгових рядів у Білій Церкві (1809–1814), Тріумфальної арки в 
Диканьці (1818), брав участь у реставруванні Гостинного ряду у Києві 
(1809). Міністр внутрішніх справ Росії граф В. П. Кочубей, родич 
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Безбородьків, запросив Л. Руску, з яким особисто був знайомий, 
розробити проект будівлі Гімназії вищих наук у Ніжині. До речі, 
архітектор був одним із розробників альбому "Зразкові фасади для 
житлових будинків Росії" (1809–1812). 

План будівлі Гімназії вищих наук було виконано у стилі кла-
сицизму, в якому будувалася у той час переважна більшість споруд. 
Для зведення будинку у 1807 р. обрали майданчик біля річки Остер та 
графського парку у садибі Безбородьків, завезли каміння з-під Новго-
рода-Сіверського, а у вертіївських лісах заготовили дуби та інші породи 
дерев, збудували цегельний завод тощо. 

Для будівництва приміщення запросили архітектора 12 класу 
Івана де Лукіні, який обіймав посаду "кам’яних справ майстра і 
губернського архітектора" (з 1806 р.) в Малоросійській чернігівській 
будівничій експедиції і мав досвід у зведенні подібних споруд. У 
1808–1817 рр. де Лукіні знаходився на будівництві у Ніжині. 

Будинок Гімназії 
вищих наук кн. Безбо-
родька споруджено фун-
даментально. Товщина 
стін на першому поверсі 
сягала 1 м 30 см. Цен-
тральна частина П-подіб-
ної форми будинку була 
двоповерховою з порти-
ком, що мав дванадцять 
колон і дванадцять схід-
ців. Вони надавали бу-
дівлі парадного вигляду. 
Із двох боків прилягали 
триповерхові крила-риза-
літи, між якими знахо-

дилося зручне подвір’я. Це була типова для класицизму будівля з 
гладенькою поверхнею, прямими лініями, без будь-яких зовнішніх 
прикрас. Прямокутні вікна з трикутними надвіконницями та 
мандрики на консолях, гілчастий декоративний мотив, що заповнює 
тимпани фронтонів, свідчать, що будівля зводилася у перехідний 
період. Навколо головного корпусу був розміщений окремий флігель і 
господарські будівлі. 

29 грудня 1809 р. І. А. Безбородько сповіщав міністра народної 
освіти П. В. Завадовського, що будівництво просувається успішно, і 
він просить дозволити при Гімназії збудувати приміщення ще для  
60-ти пансіонерів, незалежно від тих 24-х, які повинні утримуватися з 
прибутків, ним же визначених. Такий дозвіл був отриманий.  

Будівництво мало завершитися 1810 р., проте воно затяглося че-
рез Вітчизняну війну 1812–1814 рр. та смерть у 1815 р. І. А. Безборо-
дька, а потім призначення нового почесного попечителя Гімназії онука 
Іллі Андрійовича О. Г. Кушельова-Безбородька аж до 1817 р. [17]. 

Гімназія вищих наук у Ніжині 
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3 серпня 1818 р. Головне правління училищ розглянуло крес-
лення навчального корпусу для Гімназії вищих наук кн. Безбородька, 
яке представив граф О. Г. Кушельов-Безбородько, і в основному 
затвердило його. 

Почесний попечитель у своєму представленні на ім’я міністра 
освіти писав, що Іван де Лукіні "знаходився під час будівництва 
Гімназії вищих наук князя Безбородька з самого початку і до кінця і 
весь час проводив його з старанністю… Праця його і старанність 
заслуговують особливої уваги начальства. Найбільше бажав би він 
хоча б невеликого знаку милості монарха. З мого боку, віддаючи свою 
справедливість його знанням і праці, вважаю своїм обов’язком 
просити Вашу Світлість, якщо це тільки є можливим, виклопотати 
йому орден Святої Анни 3 ступеня" [18]. 

7 жовтня 1821 р. міністр народної освіти О. М. Голіцин сповіщав 
О. Г. Кушельова-Безбородька: "Государ Імператор, по моєму представ-
ленню, зробленого внаслідок засвідчення Вашої світлості про працю де 
Лукіні, здійсненої ним під час будівництва приміщення Гімназії 
вищих наук князя Безбородька, у виявленому Високим благоволінням 
своєю милістю нагородив його діамантовим перснем" [19]. Разом з 
листом міністр переслав діамантовий перстень вартістю в тисячу 
карбованців для передачі архітектору Івану де Лукіні. 

Такий вигляд мала будівля до 1875 р., коли в ній був відкритий 
Історико-філологічний інститут кн. Безбородька. Перший його дирек-
тор професор М. О. Лавровський запропонував з’єднати два триповерхо-
ві крила-ризаліти надбудовою центральної фасадної частини третього 
аттикового поверху. Висота даху була зрівняна з дахом крил. Над 12 
колонами центральної частини зробили суцільний балкон. Це надало 
приміщенню завершеного вигляду, не порушивши її конструкції. Бу-
дівля залишалася прикрасою міста як у ХІХ ст., так і нині. Хоча деякі 
дослідники архітектури, зокрема М. Цапенко, вважають, що без 
добудови приміщення виглядало "краще, гармонійно" [20]. 

На початку ХІХ ст. для забезпечення навчального процесу у 
різного типу навчальних закладах місцеві органи влади наймали або 
ж будували спеціальні приміщення. Для парафіяльних, а пізніше 
земських шкіл зводили дерев’яні двокімнатні приміщення, в яких 
одна із них була класом, а інша – квартирою для вчителя. Прикладом 
цього може бути будинок, закладений у 1868 р. у селі Володимирівка 
Городнянського повіту. Зразком трикласної церковнопарафіяльної 
школи служить будинок у селі Бакаївка Ічнянського повіту, половину 
коштів на зведення якої виділив ніжинський предводитель дворян-
ства, поміщик О. К. Троцина. 

Наприкінці ХІХ ст. в селі Вертіївка Ніжинського повіту було 
збудовано приміщення школи. Це одноповерховий мурований прямо-
кутний будинок, який складався із 7 кімнат і коридору. На північ-
ному фасаді його була веранда, а на південному – веранда на всю 
ширину будинку (нині дитячий садочок). 
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У 1886 р. в селі Вовчок (нині Козелецький р-н) на базі церков-
нопарафіяльної школи відкрилося земське народне училище, будів-
ництво якого завершилося у 1914 р. Це було двоповерхове цегляне 
приміщення. 

Для Дегтярівського ремісничого п’ятикласного земського учи-
лища, заснованого у 1878 р., місцевий поміщик П. Г. Галаган пода-
рував свій будинок, зведений у 1825–1832 рр. архітектором П. А. Дуб-
ровським у стилі класицизму. Це був двоповерховий корпус з двома 
флігелями на два поверхи. Тут розмістилися спеціальні класи-май-
стерні: столярно-токарний, ковальський, слюсарний, модельно-ливар-
ний, а також інтернат, який був на повному утриманні училища. 

Для чоловічих і жіночих гімназій у деяких містах перебудовува-
ли уже готові приміщення. Так, у 1805 р. для Чернігівської класичної 
чоловічої гімназії було використано мурований триповерховий буди-
нок губернатора, зведений за проектом архітектора А. Захарова. Пізні-
ше, у 1854 р., біля нього з’явився ще один корпус, у якому жили 
гімназисти та викладачі. А у Ніжині приватний мурований двоповер-
ховий будинок купця А. Ф. Кушакевича, збудований у 40-х рр. 
ХІХ ст., передали під жіночу гімназію П. І. Кушакевич, а будинок 
Самохіної наймали для гімназії Г. Ф. Крестинської. Це були муровані 
прямокутної форми будинки з прикрасою фасадної стіни, яка вихо-
дила на вулицю. Подібне спостерігалося протягом ХІХ ст. і в інших 
містах, де відкривалися чоловічі класичні, реальні та жіночі гімназії. 

У 1889 р. для Чер-
нігівської жіночої гім-
назії було збудоване 
нове приміщення за 
проектом архітектора 
Д. В. Савицького. Це 
двоповерхова будівля, 
яка ділилася на три 
частини, з яких цен-
тральна – значно вища 
від бокової і збагачена 
шістьма напівколонами, 
що прикрашалися вгорі 
мереживом та прямокут-
ними зубцями-сандри-
ками. Вікна на другому 
поверсі мали аркову 

форму, а решта – прямокутні. У 1899 р. в Чернігові було збудоване 
нове приміщення для Олександрівського ремісничого чоловічого 
училища, а на початку 1905 р. за кошти земства – приміщення для 
міської торгівельної школи. У 1901 р. Ніжинська міська дума і її 
голова І. Л. Дейкун виділили кошти для будівництва парафіяльного 
училища, названого на честь письменника Гоголівським. 

Жіноча гімназія у Чернігові 
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Виділяється своєю архітектурною структурою мурований двопо-
верховий прямокутний будинок Чернігівського міського училища 
ім. М. Гоголя, зведений у 1911 р. за проектом інженера І. М. Яку-
бовича. У головному фасаді виділяється тамбур центрального входу, а 
також бароковий фронтон з пінаклями, які близькі до форм 
українського бароко. 

Будівництво навча-
льних закладів тісно по-
в’язувалося з самим про-
цесом появи царських 
указів про їх відкриття. 
Так, гімназій на Черні-
гівщині у першій поло-
вині ХІХ ст. було лише 
три: у Новгороді-Сівер-
ському, Чернігові та 
Ніжині, а в другій поло-
вині ХІХ ст. вони з’яви-
лися і у деяких повіто-
вих містах, а жіночі – у 
70–80-х рр. цього ж століття. Поява інших типів навчальних закладів 
пов’язана з місцевими потребами та замовленням на їх спорудження з 
боку земства та меценатів. 

У 60-ті рр. ХІХ ст. введено нову банківську систему, затвер-
джено Положення про міські громадські банки. На його основі створе-
ні у 1873 р. Ніжинський, а у 1875 р. Чернігівський міські банки, а в 
повітових містах відкриті їх відділення. У 1882 р. виникло Чер-
нігівське відділення поземельного банку. Ніжинський банк збудова-
ний на вулиці Гоголя. Це двоповерхова мурована будівля прямокутної 
форми. Менша північна орнаментована кладкою сторона з парадними 
дверима виходить на 
вулицю. Інші три стіни 
не оформлялися, бо пів-
денна спрямована на по-
двір’я, а інші приля-
гають до сусідніх буді-
вель. На першому повер-
сі розміщені службові та 
господарські приміщен-
ня, а також парадні 
східці на другий поверх, 
на якому розмістився ве-
ликий зал для здійснен-
ня банківських опе-
рацій. 

 

Жіноча гімназія в м. Сосниця 

Земська школа в с. Млини. Арх. О. Сластьон 
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Чернігівський міський банк знаходився у будинку міської Думи 
на Театральній площі. Будинок державного банку у Чернігові був 
побудований 1908 р. на розі вулиць Магістратської (нині вул. Куйби-
шева) та Олександрівської (нині вул. Кирпоноса). Це мурована з 
напівпідвальним приміщенням будівля П-подібної форми, фасадна 
стіна прикрашена восьмиколонним портиком, посередині якого роз-
міщені вхідні двері, а також карнизами з медальйонами та іншими 
елементами, які свідчать, що архітектор використовував стиль неокла-
сицизму. У післявоєнні роки будинок був відремонтований і присто-
сований для служб міськвиконкому [21].  

У 1910–1913 рр. губернським інженером Д. Д. Афанасьєвим за 
проектом архітектора О. І. Фон-Гогена було збудоване приміщення 
дворянського і селянського поземельного банку. Це мурований двопо-
верховий будинок у стилі модерну П-подібного плану. Над входом 
підноситься триярусна вежа з наметом. У споруді різної форми вікна 
й трикутний балкон другого поверху. Будинок оформлений у стилі 
українського модерну. Для його прикраси використали багатобарвну 
майоліку, а цокольний поверх оформлений гранітними плитами [22]. 

Нині тут знаходиться 
Чернігівська бібліотека 
ім. В. Короленка. 

У зв’язку з держав-
ною реформою у 1864 р. 
було створене місцеве 
управління-земство, яке 
складалося з повітових і 
губернських  земських 
зібрань та земських уп-
рав. До їх повноважень 
відносилося медичне об-
слуговування, будування 
та утримання земських 
шкіл, місцевих доріг та 
шляхів, проведення ста-
тистичних досліджень, а 

також вирішення інших господарських, громадських та культурно-
освітніх питань життя губернії. 

Для організації нормального управління будувалися спеціальні 
приміщення земських управ. Спочатку земство Чернігова знаходилося 
у збудованому близько 1814 р. двоповерховому будинку губернських 
установ. А у 1908–1910 рр. упритул з ним був зведений триповер-
ховий будинок у стилі неокласицизму з пілястрами іонічного ордера. 
З’єднувалися обидва будинки переходом. У 1935–1937 рр. за проектом 
архітектора О. М. Касьянова був надбудований над старим 

Приміщення дворянського 
і селянського банку у Чернігові 
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приміщенням третій поверх і обидва будинки були об’єднані (нині тут 
працює виконком обласної Ради народних депутатів). 

Будинки земства 
з’являлися також у по-
вітових містах. Так, в 
кінці ХІХ ст. такий бу-
динок був споруджений 
у Новгороді-Сіверському. 
У зв’язку з тим, що міс-
цем його зведення був 
ріг двох вулиць, то буді-
вельники розмістили йо-
го так, що основні його 
частини-ризаліти розхо-
дяться крилами вздовж 
вулиць. Двоповерховий 
мурований будинок мав 
підвальне приміщення. 
Між двома ризалітами на самому розі вулиць над центральним входом 
збудована напівциліндрична лоджія, над якою піднімався циліндрич-
ний ліхтарик. Вікна на першому поверсі прямокутні з надвіконницями 
такої ж форми, а на другому – з арковими, оздобленими візерунками. 
Над вхідними дверима візерункова арка. Все це відповідало зразкам 
провінційної неокласицистичної архітектури. 

У 1910 р. двоповерхо-
вий мурований будинок зем-
ської управи був зведений у 
місті Сосниця. Подібне при-
міщення з’явилося також на 
вулиці Глібова і у Ніжині. В 
деяких містах будувалися 
приміщення дворянського 
та купецького зібрань. У 
Ніжині приміщення дворян-
ського зібрання у 1846 р. 
відвідав Т. Шевченко з літе-
ратором О. Афанасьєвим-
Чужбинським, але воно 
було дерев’яне, і у 50-х рр. 
ХХ ст. його розібрали. А ку-
пецького зібрання двоповерхова прямокутна будівля 1892 р. 
збереглася (нині тут фундаментальна бібліотека університету). 

В губернському, а також у повітових містах у ХІХ ст., а 
особливо на поч. ХХ ст. будувалися приміщення різних установ. Так, 
у Чернігові у 1805 р. згідно з затвердженими планами був збудований 

Дім дворянського зібрання
 

Земська управа у м. Сосниця
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будинок поштової контори – мурований двоповерховий П-подібної 
форми в стилі класицизму. У 1893 р. на місці Олександрівської площі 
у Чернігові збудовано будівлю пожежного товариства, що складалося 
з одноповерхового залу для пожежних машин та двоповерхової 
частини для службових приміщень, до якої прилягала каланча, над 
якою знаходився ліхтар-сторожка з флюгером у вигляді прапора. 

У Чернігові зберігся будинок кінотеатру Раковського, збудова-
ний на початку ХХ ст. у стилі неокласицизму, та приміщення Інсти-
туту фізметодів лікування. 

 

 
 

Приміщення Інституту фізметодів лікування. Інж.-арх. І. Якубович 
 

 
Створення губернських установ привело до того, що серед різних 

проектів, які розроблялися у 1803 р., були і приміщення губернських 
та повітових острогів. Автором їх проектів був Андріян Захаров, який 
схилявся до класицизму. Такі остроги збудовані у Чернігові, Ніжині 
та Сосниці. Не в повному вигляді зберігся він у Ніжині і складався з 
двох частин: просторого прямокутного двору, огородженого муром з 4 
вежами на його кутах, та різних будівель за відповідним призначен-
ням усередині цього двору. Це були прямокутні будинки з чітко 
визначеними ознаками класицизму. 

Із будівель поч. ХХ ст. слід виділити також їх комплекс 1911–
1913 рр. для Носівської сільськогосподарської дослідної станції, 
збудований за проектом архітектора Є. Н. Сердюка в українському 
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народному стилі, який поєднав риси традиційного народного будів-
ництва, українського бароко і модерну. На стінах будівлі помітні 
оздоблення з керамічних кахлів, різної форми вікна – своєрідні при-
краси між другим і третім поверхами та дахом. Серед будівель 
виділяється лабораторно-адміністративний корпус, увінчаний декіль-
каступеневою грушоподібною банею. Відчувається деякий раціона-
лізм, який проникав у різні стилі цього історичного часу.  

На поч. ХХ ст. у 
Ніжині та Чернігові збу-
довані нові приміщення 
вокзалів.  

Відомі також готе-
лі. Це "Царград" у Чер-
нігові – одноповерховий 
дерев’яний будинок, 
який знаходився на розі 
вулиць Шосейної та 
Воздвиженської, збудо-
ваний на поч. ХІХ ст. У 
другій половині ХІХ ст. 
на цьому місці з’явила-
ся нова кам’яна будівля, 
вона була зруйнована 
під час бомбардування міста фашистами. У Ніжині був відомий двопо-
верховий мурований готель "Не минай", у якому перебувало у ХІХ ст. 
багато знатних відвідувачів, а також "Олександрівський" у Чернігові. 

Особливе місце серед будівель у містах належало торговим ря-
дам, які були зведені в 
кін. ХVІІІ – на поч. 
ХІХ ст. за проектом ар-
хітектора А. Карташев-
ського у Ніжині і явля-
ли собою вузькі та довгі 
одноповерхові споруди, 
які складалися з однако-
вих частин – крамниць. 
До будівлі прилягали га-
лереї у вигляді колонад 
та арок. В роки Великої 
Вітчизняної війни їх бу-
ло зруйновано. А у Нов-
городі-Сіверському вони 
зали-шилися. Їх комп-
лекс складається з двох 
довгих одноповерхових 

Приміщення вокзалу у Чернігові

Готель "Олександрівський" у Чернігові 
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прямокутних будівель з каскадом аркових галерей. Широкі арки 
спираються на прямокутні стовпи, які прикрашені неглибокими ніша-
ми. Вінчає споруду багатопрофільний карниз. Поруч знаходяться такі 
ж торгові склади, у яких лучкові арки спираються на подвійні 
колони. В комплексі вони утворюють єдиний архітектурний ансамбль 
у стилі класицизму. 

 

 
 

Торгові ряди у Новгороді-Сіверському 
 
 
 
 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 
 
У переважній більшості населених пунктів Чернігівщини у 

ХІХ ст. основним типом забудови була сільська хата. Проте слід і тут 
враховувати те, що Чернігівщина визначалася не лише етногра-
фічними особливостями життя населення, географічним положенням 
краю, але й соціальним складом мешканців регіону, в основному 
селяни й козаки, та наявністю відповідного матеріалу для будівництва 
житла. О. Русов, описуючи територію губернії ХІХ ст., зазначав, що 
типи будівель, спосіб їх розміщення, матеріал для їх будування, 
розміри житлових приміщень, їх обстановка, господарські примі-
щення для худоби, збереження  хліба тощо – є далеко не однаковими 
для жителів півночі і півдня регіону. Порівняння будівель, наприк-
лад, Ніжинського, Прилуцького повітів і Новгород-Сіверського, 
Ріпкинського цьому яскраве підтвердження. 



 
Будівництво та архітектура на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 29 

 
 

1. Менський пов. 2. Сновський пов. 3. Чернігівський пов. 4. Бахмаць-
кий пов. 5. Новгород-Сіверський пов. 6. Ніжинський пов.  

 
 

Зразки дерев’яного будівництва на Чернігівщині у ХІХ ст.  
 

 
На півночі Чернігівської губернії хати будувалися як однока-

мерні, так і двокамерні, з різних порід лісу, а дахи вкривалися 
дранкою чи соломою. Внутрішня обстановка однокамерної хати скрізь 
однакова. В ній куток має своє призначення: біля вхідних дверей 

Чернігівська 
губернія 
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стоїть піч, з протилежного боку в стіні навпроти печі невеличке вікно, 
а збоку – полиця для посуду. Далі по цій стіні куток називають 
покутом, в якому прикріплені ікони, що прикрашалися вишитим 
рушником, квітами, під ними знаходився стіл. З протилежного боку 
поруч з піччю робили піл з дерев’яних дощок для відпочинку, який 
замінював ліжка. Під стінами влаштовували лави для сидіння. 
Підлога у переважній більшості хат була земляна. У дворі з дерева 
також будувалися господарські приміщення для худоби та іншого 
призначення. 

У південній частині 
губернії хати будувалися 
у безлісій місцевості пе-
реважно із глини та оче-
рету. Зверху і знизу ук-
ладалися дерев’яні бал-
ки, часто із верби, а 
середина між ними за-
повнювалася очеретяни-
ми снопами, які уклада-
лися вертикально і при-
бивалися до горизон-

тально закріплених 
лат. А потім ці стіни 
обмазували глиною і 
нею ж забивали щіли-
ни. Взимку, щоб було 
тепліше, такі хати об-
ставлялися снопами 
очерету, соломою, мо-
хом. Навколо хати ро-
били земляну при-
зьбу. Підлога теж була 
земляна, її обмазували 
кольоровою глиною. 
Стелі настилали із дощок, покладених на сволоки поперек будівлі, 
зверху настилали дубці лози і обмазували глиною. Дахи покривали 
соломою. 

У лісовій частині регіону хати будувалися з різних порід дерева 
(осики, берези, сосни), а підвалини стелилися із дуба. 

Матеріал, який використовували для будівлі приміщень, впли-
вав і на організацію самого заселення території. У південній частині, 
наприклад Ніжинщини, села у переважній більшості належали 

Сільська садиба 

Сільська двокамерна хата 
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поміщикам, які впливали і на планування забудови. Вона мала досить 
правильну форму: на площі села розміщувався храм, і від нього йшли 
прямі і широкі вулиці, хати фасадом виходили на вулиці, панські 
садиби розміщувалися за межами або вглибині села. 

У північній частині повіту вулиці були криві, будинки знахо-
дилися серед двору, біля саду, левади. Навіть біля храму не було 
площ. Поліські будинки стояли поруч з козацькими та селянськими. 
Тут високі тини, ворота, якими відділялися садиби. 

Розмір хати, зовнішнє та внутрішнє її оздоблення залежало від 
достатку господаря. Будинок типу хати міг мати декілька кімнат 
(кухня, спальні, вітальня тощо), дерев’яну підлогу, дах, вкритий 
залізом, черепицею та інші особливості. Основний етнографічний тип 
хати міг ускладнюватися. Зустрічаються на Ніжинщині спарені хати, 
коли в одній половині жили господарі, а у другій – слуги, церковні 
робітники тощо. А на Конотопщині зустрічаються будівлі, які об’єдну-
вали хату, кухню і хлів. У дворянських сім’ях використовувався теж 
тип сільської хати, проте будинок був набагато більший і міг мати 6–7 
кімнат, балкон у сад, два виходи – парадний і у двір, вікна закри-
валися віконницями. Цей тип будівлі належав дворянам середнього 
достатку і навіть заможним. 

Деякі поміщики, не маючи достатньої кількості коштів, а нама-
гаючись виділитися із середовища, примітивними засобами вносили у 
свою будівлю елементи тих великих садибних приміщень, які 
зводилися за проектом архітектора Дж. Кваренгі. І від цього, як 
зазначає М. Домонтович, колишні гарненькі будиночки почали за-
мінюватися потворними без будь-якого розміру і зручності будинками, 
з незграбним фронтоном посередині, які виглядали пародією на 
кваренгівські [22 а]. 

Значну роль у розбудові поміщицьких будинків на Чернігівщині 
у 40–50-х рр. відіграв архітектор Микола Єфімов, який розробив для 
цього низку проектів досить красивих будівель у старовинних україн-
ських традиціях. Це кам’яні будинки князя М. І. Кейкуатова у селі 
Бігач, де побував у квітні 1847 р. Т. Шевченко, Барковського у селі 
Романове та ін. 

Будинки з 10, 15 і більшою кількістю кімнат мали індивідуаль-
ний характер. Як свідчить О. Русов, таких будинків, які б відрізня-
лися і матеріалом, і наявністю різного роду прикрас (балкони, фронто-
ни), у Ніжинському повіті було небагато: 16 будинків, збудованих із 
цегли, 11 – із дерева і обкладених цеглою, 72 будинки стояли на 
кам’яному фундаменті, 60 – вкритих залізом. Все це із 19780 приват-
них будинків, що знаходилися у Ніжинському повіті у 1879 р. [23]. 

Як свідчать дослідники, у 1896 р. у Чернігівській губернії було 
застраховано 2560 поселень, у переважній більшості яких знаходи-
лося не більше 75 дворів, в інших їх кількість сягала 400. Найбільше 
заселеними були середні та південні повіти: Городнянський, Чернігів-
ський, Сосницький, Кролевецький, Глухівський, Остерський, 
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Козелецький, Ніжинський, Борзнянський і Конотопський. Найменше 
дворів у селах було у Суразькому, Мглинському, Новозибківському, 
Стародубському, Новгород-Сіверському повітах. 

Тип сільської хати у будівлях знаходимо також у волосних і 
повітових містечках. Лише в центрі їх могли бути цегляні будівлі. Це 
були хати з декількома кімнатами. Як свідчить статистика, у 1842 р. 
у містах Чернігівської губернії налічувалося 13609 будинків дерев’я-
них  і лише 131 цегляних, тобто 1 % до дерев’яних. 

У повітових містах типи будівель були змішані. На околицях – 
сільські хати, а ближче до центру з’являлися будівлі міського 
характеру. Центру у структурі міста належало особливе місце. Пока-
зовою в цьому відношенні є забудова міста Ніжина, яка здійснювалася 
за типовими проектами, що набули місцевої специфіки. Типове жит-
лове будівництво в основному проводилося на південь від центральної 
вулиці Гоголя у Старому місті. Переважно це будинки купців у 
1,5 поверхи зі службовими напівпідвальними приміщеннями (нині 
вул. Батюка, Подвойського), а також проектами у три вікна (вул. 
Маяковського). 

Особливу категорію становлять двоповерхові будинки з магази-
нами на першому поверсі і без них (вул. Подвойського, Лащенка, 
Поштова). Стилістичне оформлення будинку – еклектичне. 

Досить широко 
використовувалось при 
будівництві включення 
елементів романської 
архітектури. Це поміт-
но на купецькому бу-
динку (вул. Поштова) 
та будинку купця 
Карлебаштова (вул. По-
двойського), а також 
будинку почесного гро-
мадянина О. І. Левчен-
ка (вул. Леніна, 18). 
Зустрічаються неокла-
сичний (вул. Гоголя, 8) 
і псевдоросійський 
(вул. Подвойського, 3) 
стилі. 

У другій половині  ХІХ ст. почалося формування безперервного 
вуличного фронту фасадами по червоній лінії, типового для міської 
забудови. У міській мережі, тобто центральній частині міста Ніжина 
зафіксовано 34 історичні вулиці загальною довжиною 14 км. Серед 
них колишні вулиці Мостова, Московська, Київська, Грецька, Міль-
йонна, Кушакевича, Мучний Ряд, Ліцейська, Судецька, Ст. Явор-
ського та ін. Вони об’єднують основні історичні ансамблі в цілісну 
просторову систему. Так, наприклад, на невеликій вулиці Мостовій 

Панорама Ніжина ХІХ ст. Худ. П. Борель 
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(з 1881 р. – Гоголя) розмістились (у порядку зростання номерів): готель 
Благовіщенського монастиря з фотоательє, магазинами, міська бібліо-
тека, будинок купецького зібрання, церква Іоанна Богослова, будинок 
дворянського зібрання, друкарня В. Н. Меленевського, готель і лавки 
Благовіщенського монастиря, торгові ряди, магістрат. Тут же зна-
ходилися міський банк, дві гімназії, Миколаївський собор та будинки 
жителів міста. В центральній частині міста заходилось 9 із 25 храмів 
та один монастир, а також громадські, адміністративні та будівлі 
системи обслуговування (школи, аптеки, пошта, цирульні, питейні 
приміщення). Все це були муровані одноповерхові будинки. В інших 
районах Ніжина знаходились храми, жіночий монастир, різного типу 
будівлі. Чим далі від центру, тим тип будівель був більш однорід-
ним – сільська хата з великим двором, садом, городом, господар-
ськими приміщеннями, хоча і тут зустрічалися будівлі муровані, 
вкриті залізом, у яких було по декілька кімнат. І в цих "сільських" 
районах будинки переважно виходили фасадною частиною на вулиці. 
Саме це відрізняло міське поселення від сільського.  

Характерною осо-
бливістю забудови Ніжи-
на є те, що на території 
Старого міста у ХІХ ст. 
з’явилися невеликі помі-
щицькі садиби, зразком 
якої є садиба М. Я. Ма-
карова з села Липів Ріг 
на розі вулиць Ліцей-
ської і Гребінки, який 
був зведений на початку 
ХІХ ст. Це мурована од-
ноповерхова будівля, го-
ловним фасадом повер-
нута до Ліцейської ву-
лиці. Господарські при-
міщення розміщені з 
правого боку двору. Вся садиба займає квадрат між двома вулицями. 

Як засвідчують Р. І. Бондаренко та С. А. Ничкало, у кін. ХІХ – 
на поч. ХХ ст. у деяких містах будинки гарно прикрашалися, при 
цьому використовувалися характерні особливості "цегляного модер-
ну". У багатьох будинках Прилук помітна була насичена орнамен-
тальна кладка із рядової і лекельної цегли з фантастичним багатством 
чудових химерних сполучень. Таких будинків дослідники налічили 
понад 20 [23 а]. 

У міських великих будинках для їх прикрашання використову-
вали різьблення. На фасадних стінах з трьома-п’ятьма, сімома, 
дев’ятьма вікнами, які розташовувалися як симетрично, так і асимет-
рично, закріплялися рамкові нашивки та віконниці, що демонструва-
ли майстерність різьбярів, яка відзначалася художньою витонченістю. 

Купецький будинок у Ніжині 
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Використовувалося різьблення і для оформлення навісів-галерей на 
дерев’яних колонах перед вхідними дверима. Прикладом цього мо-
жуть бути приміщення магазинів у Борзні та інших населених 
пунктах. 

 
ПАЛАЦОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 
Починаючи з кінця ХVІІІ ст. і впродовж усього ХІХ ст. здійсню-

валося будівництво великих палаців для вельмож та багатих дворян. 
Це палаци останнього гетьмана України К. Розумовського у Батурині, 
президента Малоросійської колегії генерал-губернатора Малоросії 
П. Рум’янцева-Задунайського у селах Вишеньки та Черешеньки, 
канцлера Росії О. А. Безбородька у селі Стольному, камер-юнкера при 
імператорському дворі Г. Тарновського у Качанівці, нащадків при-
луцького полковника Г. Галагана у Сокиринцях, доньки декабриста 
С. Волконського Олени Рахманової у Вейсбахівці (нині Білорічиця) та 
інших. Не так багато було на території Чернігівщини таких палаців, 
які свідчили про високу майстерність архітекторів і будівничих. В той 
же час вони засвідчували, що традиційно українсько-козацьке архі-
тектурне мистецтво витіснялося експансією іноземних культурних 
традицій, зокрема, російських імперських, пов’язаних з утверджен-
ням внутрішньої політики цієї держави на українських землях. В 
свою чергу, в Росії при будівництві палаців використовували новації 
європейського будування. Саме цим пояснюється, що для їх зведення 
запрошувалися архітектори-іноземці. Хоча тут необхідно звернути 
увагу на одну деталь: будували за проектами, розробленими інозем-
ними архітекторами, українські будівельники. 

 

 
 

Палац П. Рум’янцева-Задунайського у с. Вишеньки 
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Дворянська садиба за своєю структурою: палац, флігелі, господарські 
будівлі, парк, храм – часто утворювала  огорожею закриту територію, 
якою володіла родина і на територію якої можна було заїхати з 
парадного входу через центральну алею. І все ж ця садиба сприйма-
лася як родинне гніздо, в якому всі будівлі знаходилися у єдності. 

Як свідчать перекази, Кирило Розумовський, позбавлений Кате-
риною ІІ титулу гетьмана України і повернувшись до Батурина, сам 
обирав місце для будівництва палацу на високому березі Сейму біля 
старовинного міста України, колишньої столиці Гетьманської дер-
жави, яке отримав граф у подарунок від імператриці Єлизавети 
Петрівни у 1750 р. Розробив план садиби основного палацу, флігелів 
та парку у стилі класицизму Чарльз Камерон, відомий російський 
архітектор шотландського походження, який уже прославився своїми 
будовами у Царському Селі та Павловську. 

Будівництво пала-
цу тривало протягом 
1799–1803 рр. К. Розу-
мовському хотілося ма-
ти такий палац, як у 
царських осіб. Це була 
триповерхова будівля з 
двома фасадами. Пер-
ший прикрашений ло-
джією, інший – балко-
ном. Збагачений трикут-
ним портиком з вісь-
мома колонами. Бічні 
фасади мають напівро-
тонди, що збагатило си-
лует палацу. Будинок 
мав напівпідвальний 
нижній поверх. На першому поверсі були розташовані їдальня, а також 
службові кімнати. На бельетажі розмістився зал для пишних прийомів, 
у якому були розміщені родинні реліквії. В інтер’єрі напівротонди 
відкривалися овальні зали. Граф не шкодував коштів. Але на жаль, у 
1803 р., Кирило Розумовський  помер. Його син Андрій не цікавився 
цим палацом, жив у Відні. Палац, один із кращих в Україні, 
залишився недобудованим. Через сто років, у 1908 р. на ХІV Всеро-
сійському археологічному з’їзді у Чернігові було порушено клопо-
тання про поновлення робіт. Опікування палацом взяло на себе у 
1911 р. "Товариство захисту і збереження в Росії пам’яток мистецтва і 
старовини". Молодий талановитий архітектор, випускник Петербур-
зької академії мистецтв, учень відомого професора архітектури 
Л. М. Бенуа Андрій Білогруд (1875–1933) обстежив будинок, сфото-
графував і склав проект відбудови палацу. Почалися реставраційні ро-
боти, які тривали до 1913 р. Але в 1914 р. розпочалася Перша світова 

Палац К. Розумовського у Батурині 
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війна, за якою потяглися революційні події. У 1923 р. трапилась 
пожежа, і палац знову залишився без уваги і захисту. У другій поло-
вині ХХ ст. намагалися щось зробити, але реставрація палацу так і не 
була завершена. 

Відомий знавець 
архітектури, професор 
Київського університету 
Св. Володимира Г. К. Лу-
комський у 1912 р. за-
значав: "Батуринський 
палац являє собою таке 
поєднання архітектурно-
го пейзажу, рівного яко-
му не знайти ніде в 
Росії. Батуринський па-
лац залишиться кращим 
і, ймовірно, скоро вже  
єдиним спомином про 
славу минулої архітек-
турної епохи" [24]. 

І все ж палацу 
К. Розумовського суди-

лося бути відродженим. У 2002 р. Кабінетом Міністрів України була 
прийнята комплексна програма "Гетьманська столиця", куди увійшов і 
проект відновлення палацу. У 2010 р. була завершена повна рестав-
рація садиби К. Розумовського. 

Значний інтерес ста-
новить і палац у Кача-
нівці. З’явився він у 
ХVІІІ ст., але більше 
відомий уже в перебудо-
ваному вигляді. На аква-
релі О. Кунавіна 1803–
1809 рр. бачимо будівлю, 
яка відрізняється від 
сучасної. І це не випад-
ково, бо у 1771–1808 рр. 
Качанівкою володів пре-
зидент Малоросійської 
колегії, генерал-губерна-
тор Малоросійської губер-
нії П. Рум’янцев-Заду-

найський та його син О. Рум’янцев. Саме з цими іменами і пов’язують 
появу палацу, побудованого за проектом московського архітектора 
Карла Бланка молодим і талановитим українським архітектором родом 

Палац К. Розумовського у Батурині 
(недобудований у ХІХ ст.) 

Палац П. Рум’янцева-Задунайського у Качанівці 
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із старшинської козачої сім’ї із Чернігівщини, учнем архітекторів Анд-
рія Квасова та Баженова Максимом Мосцепановим у 1771–1780-х рр. 
Двоповерхова будівля була зведена у романському стилі псевдоготики з 
маленькими вежами, вкритими загостреними готичного типу банями. 
Це була талановита робота, яка засвідчувала майстерність архітектора. 
Спланований був і парк з урахуванням місцевості та існуючих 
краєвидів.  

Після того як садибу Качанівка у 1808 р. купив поміщик Гри-
горій Почека, почався новий етап перебудови палацу. У 1816 р. помер 
господар садиби, і до 1824 р. вона належала його дружині Парасці 
Андріївні, яка подарувала її своєму синові від першого шлюбу Григо-
рію Степановичу Тарновському. Після нього садиба перейшла у 
володіння його племіннику Василю Васильовичу Тарновському (стар-
шому) та його сину Василю Васильовичу Тарновському (молодшому). 
Останній продав маєток цукрозаводчику Павлу Івановичу Харито-
ненку для дочки Олени, яка вийшла заміж за князя Урусова, а після 
нього – за М. С. Оливу. Перебудова садиби і палацу почалася ще за 
Г. Почеки. Була розширена територія садиби, палац був пере-
будований у стилі класицизму з елементами історизму, надбудований 
дерев’яний другий поверх, який був обкладений цеглою. Кожний з 
наступних господарів вносив щось своє у зміну палацу, запрошуючи 
нових архітекторів. Так, за П. І. Харитоненка архітектор Шольц у 
1898 р. здійснив обкладання приміщень цеглою, збільшив купол, 
поновив внутрішні приміщення, а в 1912 р. архітектор А. Є. Білогруд 
збудував деякі службові, господарські та паркові споруди. Палац 
прямокутної форми з трьома ризалітами з боку парку. Центральна 
фасадна частина прикрашена шістьма колонами, над якими встанов-
лено пірамідальний портик. У цій же частині над дахом піднімається 
великий циліндричний ліхтар з овальними вікнами з напівсферичною 
декоративною банею, яка завершується невеличким оглядовим май-
данчиком, огородженим металевими ґратами. З двох боків продовжу-
ють розвивати далі споруду частини такого ж розміру з вікнами 
прямокутної форми, увінчаними прямими сандриками. До споруд під 
прямим кутом приєднуються два одноповерхові флігелі, з лівого боку 
одного з них знаходиться водонапірна вежа. 

Дещо збагачений парковий фасад палацу. В центрі знаходиться 
шестиколонний портик тосканського ордера, увінчаний трикутним 
фронтоном. Над першим поверхом балкон. Ризаліти і причілки опере-
зані колонадою на рівні першого поверху, яка несе терасу другого 
поверху з ажурною металевою огорожею [25]. Ризаліти на рівні 
першого поверху – округлені, другого – п’ятигранні. Напроти голов-
ного корпусу – північний і південний флігелі, які майже ідентичні і 
фіксують собою завершеність двору. Флігелі збудовані в стилі класи-
цизму. Вони одноповерхові, прямокутні, збудовані із цегли. Усередині 
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них виділяються чотириколонні пристінні портики. Підвищена час-
тина членована чотирма пілястрами. 
 

 
Палац Тарновських у Качанівці 

 
 
 
Окремо від палацу є два службові приміщення для працівників, 

які теж збудовані у стилі класицизму, а також альтанка М. Глінки та 
Георгіївська церква. 

Вся садиба обрамлена великим парканом та 12 озерами. Качанів-
ська садиба – це величезна пам’ятка садово-паркового мистецтва 
кінця ХVІІІ–ХІХ ст., яка нині повністю реставрована і вражає своєю 
красою [26]. Це єдина садиба на Чернігівщині та, мабуть, і в Україні, 
яка повністю збереглася. 

Перебудовувалася у ХІХ ст. і садиба О. А. Безбородька (у ХІХ ст. 
Мусіних-Пушкіних) у селі Стольне, яка була створена за проектом 
Дж. Кваренгі. Зазнала змін і садиба П. Рум’янцева-Задунайського, 
син якого запросив архітектора В. Баженова внести деякі зміни у 
палац. Перебудова палаців у ХІХ ст. дещо змінила їх початковий 
вигляд, з’явилися елементи еклектики, які вплинули на загальний 
вигляд будівель. 

На поч. ХІХ ст. був розширений і комплекс будівель старовинної 
садиби Лизогубів у Седневі: побудовано головний дім, у парку на 
березі річки Снов з’явилася ротонда-альтанка, названа іменем Леоніда 
Глібова. 

Якщо палац К. Розумовського мав помпезний характер і 
засвідчував про величність і силу влади господаря, то садиба в Кача-
нівці, а також Галаганів у Сокиринцях символізували собою святко-
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вість та інтимність. Цьому сприяло паркове оточення, ставки, 
альтанки тощо. Садиба – це господарський осередок, де жила 
дворянська родина старовинного козацького роду. 

Садибу у Сокиринцях будували у 1824–1831 рр. на замовлення 
Павла Галагана за проектом відомого українського архітектора Павла 
Дубровського, учня Джилярді, який очолював у Києві губернську 
архітектурну креслярню, та австрійського садівника В. Бістерфельда. 
Шість років вони працювали разом, створюючи величну садибу. 

 

 
 

Садиба Галаганів у Сокиринцях. Арх. П. Дубровський 
 

 
 
Архітектор П. А. Дубровський спланував палац у стилі ампір. 

Це двоповерхова мурована прямокутна будівля, в центрі якої знахо-
диться великий декоративний купол. Головний фасад прикрашено 
восьмиколонним портиком іонічного ордера, який збудований на рівні 
другого поверху і поставлений на аркаду з п’ятьма арковими входами 
до трьох дверей. Фасад з боку парку має шестиколонний портик, від 
якого на рівні парадних дверей другого поверху відходить пандус, що 
розширюється донизу у напрямку парку. Внизу встановлені в кінці 
ХІХ ст. мармурові копії двох античних скульптур та декоративні вази 
[27]. З двох боків палацу розташовані двоповерхові флігелі, по краях 
височать білосніжні башти-альтанки, службові флігелі, господарські 
будинки. 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 40 

Палац оточує парк, а також комплекс об’єктів: ротонда, 
альтанка, оранжерея, ставок, які збагачують садибний комплекс. 

У 1820 р. у козака І. Хорунжі купили хутір Тростянець Скоро-
падські. У 1833 р. Іван Михайлович Скоропадський розпочав тут 
будівництво палацу, економії, храму та парку. Саме останній і просла-
вив його у світі як творця, що на майже голому місці створив унікаль-
не явище культури, бо на території парку, який займає 175, а разом з 
гаями 350 га, росте 623 види дерев і кущів, у тому числі 161 – хвой-
них і 462 – листяних. Про парк "Тростянець" написано багато статей. 
На жаль, майже відсутні відомості про палац, який не зберігся. 

Онук господаря садиби Павло Скоропадський згадував, що по-
серед садиби стояв великий дерев’яний дубовий будинок досить 
оригінального стилю, з приєднаними до нього двома великими 
баметами, що нагадували готичний стиль. У будинку були парадні 
кімнати і одна спальня, у якій відпочивав господар. До цього 
будинку прилягали велика двоповерхова прибудова з баштою на 
зразок шотландських замків. Біля будинку розташувалися красиві 
флігелі різних стилів. 

Наведені факти свідчать, що палаци в садибах на Чернігівщині 
мали різноманітний вигляд і будувалися у різних стилях: класицизм, 
романський, псевдоготика, ампір. І все ж переважна більшість садиб 
багатих дворян мала форму української хати. Це пояснюється тим, що 
національні традиції ще довго зберігалися. За висловом І. Лисяка-
Рудницького, тут "продовжував жевріти український "територіальний 
патріотизм" [28]. Певною мірою тут ще залишилися традиції 
ХVІІІ ст., коли українські дідичі, колишні представники козацької 
старшини, наділені дворянським званням, проживали не в палацах, 
"а в будинках простих, побудованих майже завжди доморощеними 
майстрами. Зразком для побудови панського будинку служила селян-
ська хата, розділена сінями на дві половини", – зазначив дослідник 
М. М. Бакай [29]. 

Григорій Галаган, з відомого козацького роду, активний діяч, 
вирішив побудувати будинок в селі Лебединка саме в народному 
українському стилі. Разом з молодим архітектором Є. Червінським, 
який був родом з України, їздили по селах, оглядаючи кращі хати, в 
яких проявлялися специфічні особливості народної традиції, поди-
вились на будинок полковника Г. Галагана у селі Липове, Я. Лизогуба 
у Седневі, Б. Хмельницького у Суботові та ін. Проте жоден зразок не 
підійшов. І тоді вирішили будувати дім за прикладом народної 
архітектури – хату на дві половини. Будівництво розпочали у 1854 р., 
а через два роки тут приймали гостей. 
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Садиба Г. Галагана в с. Лебединці. Арх. Є. Червінський 
 

 
 
Архітектор Є. І. Червінський розширив і збагатив об’ємний 

простір. Дерев’яні рублені стіни були побілені й оперезані призьбою, а 
дах вкритий соломою. Стовпчики ґанку були різьблені з граціозними 
напівфронтонами. У фасаді і внутрішньому оздобленні архітектором 
були використані мистецькі ознаки народної архітектури: рундук, 
призьба, високий дах з заломами, двері та віконні отвори шестикутної 
форми. Т. Шевченко, перебуваючи у садибі Г. Галагана, з яким 
дружив по Кирило-Мефодіївському товариству, говорив про будинок, 
зведений у старому малоросійському стилі: "...панський, але гарний і 
вартий наслідування задум" [30]. 

Інколи до будинку, зведеного в народно-традиційному стилі, до-
давалися якісь деталі іншого стилю. Так, у садибі на високому цегля-
ному підмурку додавався ґанок з класичним чотириколонним пор-
тиком. 

В українському народному стилі з елементами модерну були 
збудовані споруди у садибі Олени Сергіївни  Волконської-Кочубей, яка 
втретє одружилася з Рахмановим й оселився в селі Вейсбахівка (нині 
Білорічиця). Для будівництва основних будівель в садибі запросили 
архітектора Олександра-Едуарда Юлійовича Ягна (1848–1922), який 
закінчив Московське училище живопису, скульптури та архітектури, 
працював з 1876 р. на Чернігівщині, Полтавщині і захоплювався ство-
ренням художньо-виробничих майстерень, що виробляли кераміку 
[31]. Він трудився у селі Вороньки, де жили батьки Олени Сергіївни, 
декабристи Сергій Волконський і його дружина Марія Миколаївна. 
Тут О.-Е. Ягн керував майстернею, вироби якої отримали велику золо-
ту медаль на Всеросійській промисловій виставці у Нижньому Новго-
роді у 1896 р. Він відновив виробництво давньоруської полив’яної 
кахлі, секрет якої був втрачений. 
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Садибний комплекс Вейсба-
хівки складався з палацу, готелю, 
флігеля, церкви, пекарні, парку і 
формувався поступово. У флігелі 
(1878) та палаці (1886) архітектор 
застосував конструктивні та образ-
ні елементи, що нагадували націо-
нальну будівничу манеру. На жаль, 
від садиби залишилися лише окре-
мі будівлі, зокрема, флігель. У пла-
ні він нагадує українську хату на 
дві половини, хоча цей будинок 
двоповерховий. Перший поверх 
отинькований, цегляний, а дру-
гий – дерев’яний. Дах має своєрід-
ну форму, зі специфічними від-
косами та з елементами трикутної 
форми. Дах, фриз, віконні лиштви 
виготовлено з майоліки й теракоти, 
ними ж обкладені колони та печі. 
Балкон нагадує маленький теремок 
давньоруського стилю. 

 
О.-Е. Ягн 

 
 

 
 

Садиба О. Рахманової у с. Вейсбахівка 
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Флігель у Вейсбахівці 
 

 
Відомий дослідник архітектури В. В. Вечерський відзначив, що в 

центральному будинку, крім національних рис, були наявні "еклек-
тичні форми з переважанням елементів неоруського стилю у дусі 
"poпетовщини" [32]. Для споруд вейсбахівської садиби характерна 
також декорація екстер’єрів та інтер’єрів шляхом фігурного муру-
вання з червоної цегли, а також використання різьблених дерев’яних 
конструкцій та майоліки, що робило їх неповторними. Палац у 
Вейсбахівці був розписаний художником В. М. Соколовим. 

У дворянських будівлях, які з’явилися у 1860–1890-х рр., 
спостерігається використання історизму. Дослідник О. В. Іконников 
вважав, що в цей час у конструктивно-композиційних елементах спо-
руд проявлялися ознаки, які свідчили про звернення замовників і 
архітекторів до історичної пам’яті [33]. Втілення ідей історизму 
сприяло пошуку художніх інноваційних форм, які б сприяли репро-
дукції національного у систему будівель, що спостерігаємо в будинках 
архітекторів Є. І. Червінського в садибі Г. П. Галагана в селі Лебе-
динці, О.-Е. Ю. Ягна – у Вейсбахівці, В. В. Кричевського – в Бутовій 
Горі, О. Г. Сластьона – проект двоповерхової будівлі з двома баштами 
на головному фасаді для поміщиці М. Скоропадської. До речі, 
О. Г. Сластьон захопився у цей час вивченням українського стилю в 
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архітектурі. Під його впливом перебував і чернігівський інженер 
І. М. Якубович, про що свідчать його будівлі. 

Характерною особливістю дворянських садиб було те, що в них 
обов’язково будувався храм, який був зорієнтований на підтримку на-
ціональних форм в архітектурі, а також зберігання пам’яті про 
родину, бо часто в храмі знаходилася й усипальниця. Для будівництва 
храмів запрошувалися відомі архітектори. Деякі храми перебудо-
вувалися. Так, у селі Вейсбахівка архітектор О.-Е. Ягн перебудував у 
1870–1880 рр. храм з метою включення нових елементів, які були 
характерні для архітектурних форм і декору нового часу. Тут поєд-
налися елементи української та російської архітектури [34].  

 
ХРАМОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 
Після інтенсивного будівництва дерев’яних і мурованих храмів у 

ХVІІ–ХVІІІ ст. у період утворення і розвитку незалежної гетьманської 
держави з провідним стилем в архітектурі бароко у ХІХ ст. відбувся 
помітний спад. Пояснюється це певною мірою тим, що Священний 
Синод заборонив будувати в Україні дерев’яні храми в українському 
стилі, а також використовувати стиль українського бароко. І все ж у 
ХІХ ст. на Чернігівщині з’явилося чимало цікавих споруд сакраль-
ного будівництва, які відзначалися як використанням  різних стилів, 
так і різноманіттям об’ємно-просторової організації будівлі. Серед 
православних храмів, які займали провідне місце у системі культових 
будівель, виділяються такі основні типи: хрестокупольні, безстовпні 
хрещаті, центричні ротонди і тетраконхи, зальні, базилікальні, які в 
свою чергу поділялися на підтипи [35]. 

Важливе місце в об’ємі храму належало дзвіниці, яку будували в 
західній частині храму, а інколи окремо від нього. Зразки православ-
них храмів були розроблені архітектором Л. Шарлеманєм і увійшли 
до "Собрания планов, фасадов и профилей для строения каменных 
церквей" [36]. 

Дерев’яні храми. У ХІХ ст., незважаючи на заборону, продов-
жували будувати дерев’яні храми, особливо там, де поблизу були ліси. 
Для їх зведення запрошували бригади будівельників, зокрема з 
Ніжина, які прославилися ще у ХVІІІ ст. своєю майстерністю. На 
сьогодні не так багато залишилося зразків храмів, побудованих саме в 
цей період заборони. Серед них церква Різдва Богородиці у Мені, 
споруджена у 1801–1804 рр. Це однобанна церква, в будові якої про-
являються риси класицизму. Східна вівтарна, південна та північна 
частини мають п’ятигранну форму, бабинець-квадрата. "Четверик 
центральної дільниці переходив у вагомий восьмерик, на який спи-
рався двозаломний верх" [37]. Чіткі, спокійні лінії та форми храму 
відповідали стилю, який панував у цей час в архітектурі. 
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До дерев’яних бу-
дівель першої половини 
ХІХ ст. відноситься і По-
кровська церква у м. Сос-
ниця, яка була збудована 
у 1847 р. Це хрестопо-
дібний храм, ремена 
якого – п’ятигранні зру-
би, що завершуються 
криволінійними фронто-
нами. Центральний чет-
верик увінчано гранча-
тою банею на восьме-
рику. Зі сходу між ре-
менами знаходяться пря-
мокутні низенькі об’єми 
ризниці і паламарні. До 
основного об’єму храму з 
заходу прибудовано там-
бур, який сполучає його 
з багатоярусною наметової форми дзвіницею типу восьмерика на 
четверику. Сама структура храму та її елементи засвідчують про те, що 
це типова будова так званого "єпархіального" стилю. У цьому ж стилі 
збудовані Троїцька церква у с. Грабів та Михайлівська церква у с. Бу-
янки (обидві – Ріпкин-
ського району). 

Більше дерев’яних 
храмів почали будувати 
у 80–90-х рр. ХІХ ст. та 
на поч. ХХ ст. Це в ос-
новному однобанні хра-
ми, які у стильовому 
відношенні можна від-
нести до раціонального 
напрямку історизму, зо-
крема Михайлівська 
церква у селі Буянки, 
яка була збудована у 
1887–1888 рр. за типо-
вим проектом парафія-
льних храмів архітек-
тора О. Михайлова. Бу-
дівля зведена на висо-
кому цегляному цоколі. 
Вона має хрестоподібну 
форму. На перехресті 

Покровська церква в м. Сосниця 

Михайлівська церква у с. Буянки 
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піднімається восьмериковий барабан, увінчаний невеликою маківкою, 
прикрашеною кокошниками та набірним фризом, з декількома 
віконними просвітами, який увінчується банею наметового вигляду. З 
основною частиною храму з західного боку з’єднана дзвіниця. 

До дерев’яних храмів, які мають форми, характерні історизму, 
відносимо Покровську церкву у селі Дягове (Менський р-н), яка була 
збудована 1896 р., Михайлівську церкву (1901–1902 рр.) у селі 
Брусилів (Чернігівський р-н), Покровську церкву (1902) у селі 
Ларинівка (Новгород-Сіверський р-н), Преображенську церкву у селі 
Переволочне (Прилуцький р-н), Феодосіївську церкву (1900–1902 рр.) 
у селі Сокиринці (Козелецький р-н). 

Переважна більшість храмів одноверхі і мають хрестоподібну 
форму. Над центральною його частиною піднімається гранчастий бара-
бан, який увінчується теж гранчастою банею наметової форми. Основ-
на частина церкви об’єднується з дво- чи триярусною дзвіницею. 
Можуть зустрічатися на окремих храмах прикраси у вигляді кокош-
ників, плоских трикутних парусів, зрізаної чотиригранної піраміди, 
фронтонів тощо. 

 

 
 

Храм у с. Плоске 
 
Свято-Покровська церква у селі Ларинівка (Новгород-Сіверського  

р-ну), збудована у 1902 р., має форму квадрата зального типу. Кубічний 
об’єм увінчує квадратний барабан з наметового вигляду банею, а по 
кутах чотири глухі ліхтарики. З заходу будівлі приєднана двоярусна 
восьмигранна наметова дзвіниця. Для прикрас використано різьблення. 
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Своєрідний вигляд має Свято-Успенська церква у селі Сильчен-
кове (Талалаївський р-н), яка була збудована у 1874 р. майстром за 
проектом архітектора Бузовського. Це п’ятибанний храм, куполи 
якого мають гранчасту форму, увінчану наметовими банями, чотири із 
яких розташовані по кутах квадрата. До основного корпусу прибу-
довані притвор, з західної частини над входом якої встановлені дві 
восьмигранні башти. 

Таким чином, дерев’яне храмове будівництво на Чернігівщині 
представлено яскравими зразками будівель у так званому "єпархіаль-
ному" стилі часу історизму. 

Муровані храми. Для їх зведення найчастіше використовували 
місцеві матеріали, будували цегельні. Якщо у 1783–1784 рр. в Черні-
гівському намісництві їх діяло 44, із них 7 у Ніжині, то у 1860 р. уже 
налічувалося 276, а у 1889 р. – 368. В кінці століття формуються 
великі цегельні заводи. 

Час діяльності архітекторів А. В. Квасова, І. Г. Григоровича-Бар-
ського та ін., пов’язаної з будівництвом на Чернігівщині храмів та 
інших приміщень у стилі бароко, завершився. На зміну бароко 
приходить класицизм. Храми вписуються в принципово нове плану-
вання кварталів та вулиць, площ. Храми набули кубічного вигляду, 
надбудовувалися великі куполи, фасади прикрашалися колонними 
портиками. Там, де не було дзвіниць, вона добудовувалася до храму 
чи будувалася окремо. Зустрічалися не лише прямокутні, а й круглого 
(в селі Волчок Козелецького повіту) та кубічного об’ємів (село Сули-
чівка). Крім однокупольних, частіше будувалися і п’ятикупольні 
храми. 

У першій половині ХІХ ст. при будівництві храмів використо-
вували як стиль класицизму, так і ампіру. Для храмів такого стилю 
характерні об’єми квадратної або кубічної форми, які вінчають великі 
напівсферичні куполи, а з західної частини – чотириколонні портики. 
Поруч стояла двоярусна  (триярусна) дзвіниця. 

Прикладом будівлі зрілого класицизму є Різдва Богородиці 
Домницького монастиря собор, який був збудований у 1800 р. на 
кошти почесного попечителя Гімназії вищих наук у Ніжині 
І. А. Безбородька неподалік від села Домниці (нині Менський р-н). 
Це кубічний чотиристопний дев’ятидільний однобанний храм. Зі 
східного боку – напівкругла апсида, а з решти трьох боків входи 
прикрашені чотириколонними портиками тосканського ордера. 
Увінчує корпус напівсферичний купол на циліндричному барабані. 

Таку ж форму мають Преображенська церква в Ічні, збудована у 
1811–1820 рр., Різдва Богородиці собор у Прилуках (1806–1815 рр.), 
Преображенська церква у селі Яблунівка (1815 р.) Прилуцького 
району, Преображенська церква у селі Райгородок (1825–1840 рр.) 
Коропського району, церква Різдва Богородиці у селі Полова (1811 р.) 
Прилуцького р-ну, Троїцька церква у селі Нові Млини (1800 р.) 
Борзнянського р-ну. Це будівлі типового класичного тетраконху. 
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Характерним при-
кладом будівництва сіль-
ських храмів є заснуван-
ня і зведення Петропав-
лівської церкви у селі 
Плоске (Носівський р-н) 
у 1865 р. на місці дере-
в’яного храму Архангела 
Михайла (1747 р.), що 
згорів у 1863 р. Її збу-
дували на кошти прото-
ієрея Федора Яковича 
Дуб’янського, духовника 
імператриці Єлизавети 
Петрівни. 

Враховуючи здо-
рожчання лісового мате-
ріалу і його недовготри-
валість, а також розпо-
рядження про будівни-

цтво кам’яних храмів, громада села прийшла до висновку, що 
необхідно просити єпархіальне начальство дозволити будувати муро-
ваний храм. Для будівництва церкви із Петербурга був запрошений 
професор архітектури, інженер, генерал-майор Черник, який сплану-
вав новий храм і зробив розрахунки. 11 листопада 1864 р. у Чернігові 
затвердили план і фасад храму, підписаний кн. Голіциним, архітек-
тором Щитинським, депутатом дворянства Адасовським. 19 січня 
1865 р. план також затвердив Чернігівський архієпископ Філарет. 
24 лютого 1865 р. була видана відповідна грамота. Закладення церкви 
відбулося 29 червня 1863 р. Церкву назвали на ім’я Святих рівноапос-
тольних Петра і Павла. 

Для будівництва храму в селі Плоске відкрився цегельний завод. 
Будівничим храму був запрошений ніжинський міщанин Іван 
П. Рещиков. За кожну покладену тисячу цеглин платили по 2 крб 
20 коп, а за кожні сто тисяч – 60 пудів житньої муки, 20 пудів 
крупи, 3 пуди сала, 3 пуди солі, 3 відра олії, 2 четвертини вівса, а 
також надавалася квартира для робітників. 

Із 30 тис. крб, запланованих на будівництво, зібрали 13 тис. 
Поповнення продовжувалось ще декілька років. Під час будівництва 
з’явився сумнів, що кам’яний купол без колон на висоті понад 
7 саженів може не витримати вагу. Тому вирішили будувати його 
дерев’яним, для чого попросили дозволу у технічно-будівельного 
комітету Міністерства внутрішніх справ у 1872 р. Отримали від 
комітету відповідне креслення. 

Будівництво церкви закінчилося у 1878 р. Це був п’ятибанний 
храм разом із дзвіницею, що мав прямокутну форму, заввишки 17 м; 

Спасо-Преображенська церква в Ічні 
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крім вівтаря, освітлювався 12 великими вікнами і 3 наддверними 
напіввікнами. 3 входи. Храм вміщував більше 1 тис. душ. З західного 
боку зроблені великі хори, на які заходять із дзвіниці. На будівництво 
храму було витрачено 1900000 штук цегли та 21245 крб 64 коп 
грошей. Керували всім будівництвом священики Трифон Стефанов-
ський (1852–1872) та Іаків Лаврушев. 27 травня 1878 р. храм був 
освячений [38 а]. Такий шлях будівництва, як у с. Плоске, проходили 
більшість сільських і міських храмів. 

Крім будівництва нових храмів, на початку ХІХ ст. помітна та-
кож добудова чи перебудова культових споруд. Так, у Новгороді-
Сіверському у 1791–1796 рр. за проектом архітектора Дж. Кваренгі 
під керівництвом архітектора-інженера І. Яснигіна був збудований 
Спасо-Преображенський собор. За браком коштів його оздоблення 
завершувалося у 1804–1806 рр. Це був типовий зразок будівлі у стилі 
класицизму. Проте під час виконання робіт були допущені помилки. 
У 1814 р. храм почав руйнуватися. Запросили губернського архітек-
тора з Чернігова А. Карташевського, який запропонував зробити 
укріплення всередині храму, поставивши колони для підтримки арок. 
У такому вигляді храм зберігся до нашого часу. 

Архітектор А. Кар-
ташевський також добу-
довував у стилі класи-
цизму грецьку Всіхсвят-
ську церкву у Ніжині, 
яка спочатку будувалася 
у візантійському стилі, 
як і Михайлівська цер-
ква, що стояла поруч. 
Проте грошей не виста-
чало і будівництво за-
тягнулося. На початку 
ХІХ ст. ситуація зміни-
лася і архітектор запро-
понував грекам змінити 
стиль, використавши 
елементи пізнього кла-
сицизму. Були надбудо-
вані з північних, півден-
них та західних дверей 
чотириколонні портики, 
які завершувалися трикутними фронтонами. Зміна торкнулася як 
стін, з яких було стесано декор, так і центрального об’єму, який увін-
чує храм великим циліндричним барабаном з напівколонками і неве-
личкою шоломоподібною банею. В барабані великі вікна, які освітлю-
ють передню частину храму. Він має зальну форму великого розміру. 
На стінах бабинця прорізані вікна, а всередині храму на стовпах 
зведені хори, які прикрашені вінчиком. 

Спасо-Преображенський собор 
у Новгороді-Сіверському
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На завершальному етапі класицизму проявляє себе у будівництві 
ампір, з яким пов’язана побудова багатьох громадських будівель, 
міських та садибних палаців, а також храмів. Саме в цьому стилі у 
1803 р. на замовлення К. Розумовського в Батурині була збудована 
Воскресенська церква. Це величний однобанний з дзвіницею над 
західним чотиристовпним притвором храм. Великий барабан з оваль-
ними вікнами вкритий шоломоподібною банею, над якою підвищу-
ється безвіконний ліхтарик. Стіни відштукатурені з верхнім пояском 
та нішами: вздовж нього – прямокутними нішами, а також оваль-
ними – над вікнами. Храм виглядає красивим і величним. 

У 1806–1810 рр. в Ічні в стилі ампір була збудована Свято-
Воскресенська церква на замовлення О. М. Романовича протоієреєм 
Ф. Копитовським на місці дерев’яного храму ХVІІ ст. (згорів 1801 р.). 
Це однобанний храм, увінчаний великим барабаном з шоломопо-
дібною банею, над якими піднімається безвіконний ліхтарик. У 
1846 р. на кошти купчихи Є. Скопіної з західного боку добудували 
теплу церкву, яка з’єднувала храм з двоярусною дзвіницею 1844 р., 
портики якої вгорі прикрашають колонки та трикутники. В комп-
лексі вийшов величний монументальний храм. 

В стилі ампіру збудовані Георгіївська церква в Качанівці у 1817–
1828 рр., Михайлівська церква у Безуглівці Ніжинського району 
1805–1835 рр., Різдва Богородиці церква у селі Оболоння Коропського 
району 1800–1801 рр., Успенська церква у селі Новий Биків Бобро-
вицького району 1801–1804 рр. 

Серед мурованих хра-
мів Чернігівщини, які 
зводилися у другій пол. 
ХІХ ст., зустрічаються  
будівлі у стилі еклектики. 
Так, у 1875 р. у Семенівці 
була збудована Казанська 
церква у русько-візантій-
ському стилі на кошти 
поміщика П. Ф. Чваня і 
парафіян. Це чотиристоп-
ний тринефний п’ятибан-
ний храм з п’ятиярусною 
дзвіницею у західній його 
частині. В цій будівлі по-
мітні елементи давньо-
руського стилю. 

Зразком будівлі пе-
ріоду історизму є муро-

вана, зального типу, прямокутна в плані, безстовпна, безапсидна 
Миколаївська церква, збудована 1873 р. за проектом інженера Л. Са-
довського у Ніжині. Спочатку вона мала маленьку декоративну 

Свято-Воскресенська церква в Ічні 
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главку. На стіні, повернутій до вулиці, – п’ять вікон, що декоративно 
прикрашені. Це незвичний для цього часу за своєю будовою храм, але 
не поодинокий на Чернігівщині. 

У Покровській церкві села Жукля Корюківського р-ну, яка була 
збудована 1913–1914 рр., у час пошуків нових стилів, зокрема неокла-
сицизму, українського модерну, що опирався на українські народні 
традиції, архітектор об’єднав традиції давньоруської архітектури, 
риси народного дерев’яного будівництва, а також елементи мистецтва 
початку ХХ ст. Цей храм вражає незвичністю своєї композиції. Це 
чотиристопний хрестокупольний храм, увінчаний шоломоподібною 
банею. З заходу сполучається з пластичної форми притвором, на 
верхньому ярусі якого розміщено дзвони. Зі сходу – три прямокутного 
плану апсиди (середня більша за бічні), увінчані невеликими банями. 
Їх оперізує мурована галерея, що нагадує опасання в дерев’яних 
церквах. Фасади розчленовано лопатками-контрфорсами, різнофігур-
ними вікнами [39]. 

У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. в архітектурі з’являються своєрідні 
стилі: неокласицизм, неруський модерн, псевдоруський, український 
тощо. 

На Чернігівщині у храмовому будівництві  під час спорудження 
Покровської церкви у с. Красилівка Козелецького району було вико-
ристано неоруський стиль. Вона збудована з червоної цегли у 1894 р. 
Це шестистопний одноапсидний храм, увінчаний наметом з ліхтари-
ком на восьмерику. З заходу церква поєднувалася з наметовою дзвіни-
цею типу восьмерика на четверику. На першому ярусі розміщувався 
головний вхід. З північного і південного боків до будівлі прилягали 
тамбури-ґанки, вкриті наметами. 

Таким чином, храмове будівництво на Чернігівщині представ-
лено найрізноманітнішими зразками стилів, які вводилися у ХІХ ст. і 
свідчили про нові пошуки архітекторів та художню майстерність 
будівничих. 

 
ПРОМИСЛОВЕ (ВИРОБНИЧЕ) БУДІВНИЦТВО 

 
У ХІХ ст. Чернігівщина залишалася сільськогосподарським регіо-

ном і великих промислових заводів, фабрик не було. А тому дрібні під-
приємства були пов’язані з тією продукцією, яку вирощували на селі. 

На Чернігівщині ще з часів Гетьманщини широко розвивалося мли-
нарство. Традиційно склалося, що вони, в основному, були двох різно-
видів – це водяні млини і вітряки, хоча до них прилягали також ступники, 
крупорушки, олійні тощо. Специфіка кожного із цих видів промислових 
підприємств вимагала і відповідної будівлі. І, як свідчать документи, їх 
було багато на Чернігівщині на околицях міст і сіл та біля річок. 

Водяні млини за своєю специфікою були двоповерхові невеликі 
зрубні будівлі, які встановлювалися біля греблі. На першому поверсі 
розміщали вал, на який потрапляла вода, що бігла згори й обертала 
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жорна або ступи, розміщені вище, переважно на другому поверсі. В 
жорна засипали зерно і внизу, на першому поверсі, збирали борошно 
або крупу. Будівля нагадувала зрубну комору з чотирисхилим дахом 
на кроквах. 

Паралельно з водяними млинами діяли вітряки двох різновидів: 
шатрові й стовпові. Більше були поширені в регіоні каркасні шатрові, 
коли вітер повертав лише дах, до якого був прикріплений вал з кри-
лами і колесом, а також зрубні, які мали форму восьмикутної багато-
поверхової вежі (село Пльохове), чи з двоповерховими зрубними стіна-
ми (Чернігівський та Борзнянський повіти) та інші його різновиди. 

Степові вітряки відзначалися тим, що за вітром повертався весь 
вітряк, який був поставлений на зрубний стілець і центрований на 
ньому стовпом, глибоко закопаним у землю в центрі стільця. Вони 
мали багато різновидів: двоповерхові каркасні споруди, дахи яких 
були криті соломою на кроквах. До даху кріпився вал з крилами і 
колесом, який був пов’язаний з жорнами, що знаходилися на другому 
поверсі, а перший займала комора, куди і потрапляло борошно [40]. 

Всі ці будівлі належали до 
одного із різновидів народної ар-
хітектури, до якої відносять 
житло, господарські будівлі, ви-
робничі будівлі, оборонне будів-
ництво, дерев’яну монументаль-
ну архітектуру. В основу будів-
ництва клали дерево різних по-
рід, в якому важливу роль віді-
гравала конструкція даху, який 
мав різну форму. Переважно зво-
дилися каркасні пірамідальні 
дахи на сохах і ключах, а часті-
ше – на кроквах. Враховувалися 

також і місцеві традиції, які 
використовували для будів-
ництва господарських при-
міщень. Тож вітряки мали 
форму одноповерхової зруб-
ної будівлі з дахом на крок-
вах, укритих соломою. 
Перед дверима будували не-
великий піддашок. Така 
форма будівлі нагадувала традиційні селянські комори. 

Вітряні млини 
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З розвитком борошномельної промисловості у містах у  
60–70-х рр. ХІХ ст. почали будувати парові млини, зразком якого є 
триповерховий млин у Бахмачі. Зовні тут використано елементи 
міської будівлі: два поверхи будівлі муровані, а третій поверх – 
дерев’яний. У нижньому поверсі аркові вікна, на другому і третьому – 
прямокутні з надвіконними прикрасами. 

На Чернігівщині зустрічалися й інші різновиди народних буді-
вель, пов’язаних з різними виробничими процесами: круподерки, 
олійні, воскобійні тощо. Це теж були будівлі зі зрубними стінами, 
традиційними дахами і повторювали конструкції сільських хлівів та 
клунь з розмірами споруди, які відповідали функціональним по-
требам [41]. 

Промислове будівництво було пов’язане також з існуванням на 
Чернігівщині різних мануфактур та заводів, при спорудженні будівель 
яких використовували як традиційні народні форми, так і нові, 
пов’язані зі специфікою виробництва, що розроблялися архітекто-
рами, зокрема Ф. Волковим, Д. Віконті, О. Штаубертом, П. Торо-
повим та іншими у креслярнях [42]. 

В промислові об’єкти пропонувалося вводити муровані споруди 
різних поверхів та архітектурної структури. У 1803 р. у володіння 
сина Кирила Розумовського Андрія перейшла Батуринська суконна 
мануфактура, яка була заснована 1756 р. Спочатку тут працювало 
всього 12 ткацьких верстатів, а у 1800 р. їх було близько 80 
(76 великих і 2 малих). Це потребувало будування спеціальних примі-
щень. Були збудовані 4 муровані і дерев’яні приміщення, зокрема, 
дерев’яні флігелі, де працювало понад сто прядильниць села Великий 
Самбар. У зв’язку з тим, що для прядіння потрібна була вода, то біля 
річки побудували головну сукновальню у вигляді машинного водяного 
млина на три колеса. Крім цього, були збудовані три невеликі 
сукновальні на ставках. 

Як бачимо, у зв’язку зі специфікою виробництва будинки мали 
різну архітектурну форму: там, де стояли станки і відбувався процес 
прядіння, будинки мали прямокутний продовгуватий вигляд з вели-
кими вікнами, а для виготовлення електроенергії – у вигляді млина. 

Іншому синові гетьмана графу О. К. Розумовському належала 
суконна мануфактура у селі Машеве Новгород-Сіверського повіту 
(нині Семенівський р-н), заснована 1810 р. Згодом вона перейшла 
зятю – графу С. Уварову. У цій мануфактурі працювало 60 ткацьких 
верстатів. У виробництві солдатського сукна було зайнято від 787 до 
962 чол., переважна більшість кріпаків, які працювали безкоштовно і 
на своїх харчах.  

Приміщення для мануфактур зводилися за рахунок власника, 
який не дуже турбувався про вишуканість будівель. 
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Приміщення мануфактури 
 
 

 
 

Ряшківська суконна мануфактура 
 
 
Відома також Ряшківська суконна мануфактура (нині Прилу-

цький р-н), яка була заснована ще 1719 р. і переходила до різних 
господарів. У ХІХ ст. нею володів князь Б. Г. Юсупов, а потім його 
син Микола. На фабриці працювало 1326 чоловік, з них 999 
майстрових та їх учнів [43]. Для виробничого процесу було зведено 
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комплекс будівель: 13 дерев’яних майстерень-світлиць, 5 "магазейних" 
дерев’яних будівель, фарбувальні, ворсувальні, 3 ворсувальні млини, 
комори та інші дрібні будівлі. 

З розвитком капіталізму на Чернігівщині з’являються нові 
заводи. Так, у 1860 р. на території губернії діяло 65 цукрових заводів, 
13 суконних фабрик, 12 полотняних та канатних, на 27 виготовляли 
свічки, на 4 – вироби із скла, на 5 – папір [44]. Переважна більшість 
цих підприємств заходилася на землях поміщиків у селах та містеч-
ках. Як свідчить О. Русов, у Ніжині у 1879 р. було 5 заводів, що 
виготовляли свічки, 1 салотоплений, 1 шкіряний (чинбарний), 1 мідно-
ливарний, 1 чавуноливарний, 1 землевиробничий завод і 12 цегельних 
заводів. Будівлі цих підприємств знаходилися у переважній більшості 
за межами міста або на його околицях і не впливали на загальну ха-
рактеристику архітектури міста. Бо це були одноповерхові приміщен-
ня, пристосовані для виробництва відповідної продукції. 

 

 
 

Парафіївський цукровий завод 
 
 
О. Русов подає порівняльну таблицю функціонування всіх під-

приємств за 1860 та 1895 рр. 39 найменувань. Всього їх, за нашими 
даними, у 1860 р. діяло 1734 підприємства, а у 1895 р. – 243. Зникло 
чимало дрібних і популярних у 60-ті рр. Це торкнулося винокурних, 
цукрових, маслобійних та деяких інших заводів. У деяких селах 
заводи ставали більш міцними у технологічному плані. Так, 12 
цукроварних заводів з 4197 робітниками у 1895 р. виробляли цукру 
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на 11 130 681 крб, а у 1860 р. на 65 заводах 1 тис. робітників давали 
прибуток лише 863 334 крб. 

Укрупнення заводів вимагало від підприємств і турботи про 
будівництво нових цехів та житлових приміщень для робітників, їх 
обслуговування. Виникла потреба у будівництві заводських комплек-
сів. До великих підприємств належали Корюківський, Михайлівський 
(Глухівський повіт), Носівський, Парафіївський цукрові заводи. 

Серед будівель заводів, які входили до їх комплексів, були і 
приміщення гуртожитків, лікарень та прийомних покоїв. 

На Чернігівщині існували також сірникові заводи, зокрема у 
Новозибкові, для робітників якого була збудована двоповерхова казар-
ма. Цехи були барачного типу без вентиляції, що приводило до за-
хворювань у працівників. На жаль, нині важко встановити архітек-
торів та стилі, у яких зведено будівлі, бо за тривалий час багато під-
приємств зникло, інші перебудовані і втратили свій первісний вигляд. 

На початку ХХ ст. з’являються нові промислові об’єкти. Так, у 
1914–1916 рр. за проектом архітектора Опанаса Георгійовича Сластьо-
на (Сластіона) (1855–1933), відомого українського живописця, графі-
ка, мистецтвознавця й етнографа, у Ніжині на березі Остра було 
збудовано приміщення електростанції, яке за характером архітек-
турних деталей і орнаментації належить до рідкісних зразків україн-
ського модерну в промисловій архітектурі. До нього О. Сластьон 
збудував приміщення земських шкіл на Полтавщині, Чернігівщині, 
зокрема, у Лемешах, будинки Миргородської водолікарні (1912–1916), 
Чернігівського інституту фізичних методів лікування (1912), Чернігів-
ського міського училища ім. М. В. Гоголя (1911) та ін. 

Архітектор добре знав народне мистецтво, а також розбирався в 
сучасних його течіях, шукав свій стиль, і це відчувається у багатьох 
його будівлях. Звертає увагу на себе і приміщення Ніжинської елек-
тростанції. Воно майже зберегло всі деталі, хоча було пошкоджено 
його західну частину у роки Великої Вітчизняної війни. 

Будинок, зведений з бучанської жовтої глини, дещо асимет-
ричний у плані. Привертає увагу південно-західна його частина, де 
розміщений парадний фасад з баштою, яка завершується дворядним 
чотирисхильним наметом. Основний об’єкт – це приміщення для ма-
шинного відділення. На фасадах з півночі і півдня розміщені великі 
вікна шестикутної форми, які є однією з ознак стилю модерн, що 
тяжів до великих площ засклення і нетрадиційних форм та дверних 
прорізів. 

Автор будинку звертається і до прикрашання його стін. Він 
використовує лопатки на північному та південному фасадах, а також 
лопатки-контрфорси з двома невеличкими уступами на південно-
східному і північно-східному кутах та по центру фасадів (ось тут вони 
виглядають не дуже вдало, бо, поєднуючись з лопатками між другим і 
третім вікнами, вони збивають ритм). Це помітно особливо з боку 
річки Остер. 
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Електростанція у Ніжині. Арх. О. Сластьон 
 

 
Дослідники цієї архітектурної пам’ятки звертають увагу на те, 

що О. Сластьон тут використав деякі деталі народного декоративного 
оздоблення, зокрема майоліковими кахлями червоного, зеленого, 
синього та білого кольорів, мотивів трикутника та прямокутника. 
"Ритм трикутників, утворений рамою у верхній частині вікон, дуже 
вдало співпадає з ритмом такої ж форми плиток майолікового оздоб-
лення. У п’ятикутному вікні над дверима знаходимо мотив трикут-
ника, що римується з почерком трикутника емблеми, розташованої 
трохи вище. Прямокутна форма також будує свій ряд ритмів та 
перегуків. Ці вертикальні форми башти, прямокутне біле обрамування 
віконних прорізів, прямокутники викладені майолікою на лопатках 
та нарешті, форма самих майолікових плиток (червоних, зелених, 
синіх)" [45].  

Всі деталі, про які йшла мова (асиметрична конструкція, великі 
непрямокутні вікна, широке використання геометричних форм, вільна 
декоративна трактовка деяких класичних архітектурних деталей), за-
свідчують, що будівля архітектора О. Сластьона є зразком раціо-
налістичного варіанта архітектурного модерну [46]. 

Виробниче будівництво на Чернігівщині не визначалось особли-
вими проектами. Переважна більшість їх – це були дерев’яні будівлі 
комірного та барачного типу. Для цехів з відповідними машинами 
зводилися муровані одно-, двоповерхові приміщення. Для цього буду-
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валися цегельні заводи. На великих підприємствах споруджувалися 
цілі комплекси приміщень, куди входили цехові будинки, адміністра-
тивний корпус, бараки для проживання працівників, склади. 

Таким чином, огляд основних напрямків у будівництві Черні-
гівщини дає право говорити, що вони відповідали основним суспільно-
історичним умовам, які склалися у ХІХ ст., потребам розвитку регіо-
ну, які збільшувалися і набирали певного руху вперед з початку сто-
ліття. Кожний часовий період відзначався перевагою того чи іншого 
напрямку: громадського, житлового, палацового, храмового, промис-
лового або ж характеризувався паралельним їх розвитком у середині 
століття. В кінці століття деякі з напрямків, стабілізувавшись у сво-
єму розвитку, давали можливість активізуватися іншим. Це пов’язано 
як з розвитком міст, так і зі змінами, які проходили в освіті, промис-
ловості та й в самому житті регіону. 

Як і в інших губерніях, архітектори під час будівництва вико-
ристовували типові для того часу стилі: класицизм, ампір, шукаючи 
при цьому прийоми їх збагачення, що привело до появи неокласи-
цизму, неореалізму, неоісторизму, а згодом і модернізму. 

В будівництві різних будівель на Чернігівщині проявили себе 
талановиті архітектори – як російські (А. Захаров, Ч. Камерон, 
Дж. Кваренгі), так і українські, які засвідчили свою оригінальність і 
національну самобутність. Без творінь А. Карташевського, П. Дубров-
ського, Д. Савицького, Є. Сердюка, М. Мосцепанова, Є. Червінського, 
О.-Е. Ягна, В. Кричевського, О. Сластьона та багатьох інших архітек-
торів, імена яких ще не розшукані, але представлені у їх різнома-
нітних творіннях, не можна уявити собі Чернігівщину. Завдання 
наших поколінь – зберегти їх, а то й повернути з небуття, бо ще 
немало стоїть святинь, які чекають на увагу людей. 

Як свідчить наш огляд архітектурних пам’яток, Чернігівщині є 
чим пишатися, є що й оберігати. Височать вони у кожному місті, 
містечку, селищі як свідки про прекрасних творців далекого мину-
лого, пам’ять про яких не може згаснути. 
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Розвиток культури на Чернігівщині мав широкий, відкритий 

доступ для всіх, хто міг внести у її скарбницю свою часточку духов-
ного творення. Саме тому культура регіону має таку багатогранну 
різноманітність. Проте, характеризуючи культуру в окремих містах, 
містечках, селах, а разом з ними певних регіонів, не можна не врахо-
вувати ще одне яскраве явище, яке пов’язане з нею, – це наявність на 
Чернігівщині гнізд культури. 

До гнізд культури відносимо садиби, де розвиток культури про-
ходив у певний історичний час і де основну роль відігравала особа або 
родина. Інтереси господаря садиби чи людей, які близько стояли до 
нього, їх зацікавленість у розвитку культури і визначали рівень того, 
що проходило в цьому гнізді. 

Серед гнізд виділяємо декілька його різновидів, зокрема, дворян-
ські садиби, садиби представників творчої інтелігенції, відкриті і 
закриті. 

Осмислюючи особливості функціонування дворянської садиби як 
гнізда культури, можна виділити такі основні ознаки: наявність 1) па-
лацу, збудованого відомим архітектором; 2) парку, оздобленого парко-
вою архітектурою (місточки, "руїни", арки, альтанки, гроти тощо) та 
скульптурою (це переважно копії античних статуй Еврипіда, Мерку-
рія, Аполлона, Венери тощо). В парку найчастіше наявні водойми, 
озера, ставки, прикрашені фонтанами, каскадами водоспадів, скульп-
турами; 3) картинної галереї та різних колекцій; 4) театральних та 
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музичних колективів, хорів; 5) розвиток окремих видів ужитково-
декоративного мистецтва; 6) участь у культурному житті садиби 
художників, музикантів, архітекторів, акторів, письменників, 
науковців тощо. 

Саме таке поєднання вказаних складових робить садибу явищем 
культури. Хоча садибне життя було значно ширшим, бо воно вклю-
чало в себе господарську діяльність, громадсько-політичні інтереси 
власників садиб, традиційність чи консервативність садибного побуту 
тощо. У садибі поєднувалося природне, створене самою природою, та 
власне культурне, яке з’явилося в результаті діяльності господаря. 
Окреслений її простір мав чітку композиційну будову: ворота, центра-
льна алея, головний будинок, церква, служби, парки, природні або 
штучні водоймища, оранжереї тощо – і прив’язувався до певного 
ландшафту. Таке поєднання робило її оригінальною, неповторною, 
індивідуалізованою. В той же час поєднання "природного" і культур-
ного у просторовому вимірі садиби давало можливість розглядати її в 
загальноісторичному, соціальному і мистецькому просторах. 

У переважній своїй більшості дворянські садиби стояли осторонь 
великих міст, навіть сіл. Це були острівки, оазиси зі своїм специ-
фічним життям. Господарями їх були великі землевласники, державні 
діячі, які тут проживали влітку або під час перебування у відставці. 
Відомо, що серед державних діячів Росії було чимало вихідців із 
України із родин Галаганів, Лизогубів, Кочубеїв, Милорадовичів, 
зокрема О. Безбородько був секретарем Катерини ІІ, канцлером Росії 
за Павла І, П. Завадовський – першим міністром освіти в Росії за 
Олександра І, Д. Трощинський – міністром юстиції, М. Милорадович – 
членом Кабінету Міністрів тощо. Знаходячись далеко від столиці, де 
вирувало звичне для них життя, вони хотіли в мініатюрі відтворити 
його в своїх садибах. Цьому сприяли сама обстановка, улюблені 
заняття, специфічні вечірні розваги, прогулянки парком, бесіди з 
гостями, а найголовніше – це створення у них різнобічних форм 
культурно-мистецької діяльності, співіснування в садибному просторі 
різних видів мистецтва, наявність розгалужених зв’язків з різними 
діячами культури, а також тих, хто створював культурні цінності. 
Саме такі дворянські садиби і відносимо до гнізд культури [1]. 

До них можна віднести садиби Кирила Розумовського в Бату-
рині, Петра Рум’янцева-Задунайського у Вишеньках, Олександра та 
Іллі Безбородьків, Мусіних-Пушкіних у Срібному, Гната та Павла 
Галаганів у Сокиринцях, Григорія та Василя Тарновських у 
Качанівці, Скоропадських у Тростянці тощо. 

Дворянські садиби як гнізда культури – це явища кін. ХVІІІ та 
ХІХ ст. Їх еволюційний розвиток визначається історичним часом. І у 
деяких садибах велику роль відігравала родинна духовна пам’ять 
господарів. Незважаючи на те, що українські дворяни були 
зрусифіковані, у деяких садибах зберігалася пам’ять про предків, які 
належали до козацько-старшинського середовища. А тому тут можна 
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було зустріти старовинні родинні портрети, зображення гетьманів, 
полковників, побутові речі, різного роду національні колекції, 
збережені сімейні легенди, спогади. Інколи це позначалося навіть і на 
самій формі, інтер’єрі будинку, зведеному у стилі української хати на 
дві половини. Саме цим і відзначалася садиба І. М. Скоропадського у 
Тростянці, у якій зберігалися колекції старовинної зброї, предметів 
побуту ХVІІ–ХVІІІ ст., портретів полковників та гетьманів тих часів. 

У деяких садибах поєднувалися три основні функціональні 
спрямування: господарське, художньо-мистецьке та ідеологічне. Зраз-
ком подібного була садиба Михайла Павловича Миклашевського 
(1756–1847) – малоросійського та новоросійського губернатора, члена 
Сенату в селі Понурівка Стародубського повіту Чернігівської губернії. 
Він входив до кола української знаті (був одружений з племінницею 
О. Безбородька), а тому був прихильником ідеї політичної автономії 
України, контактував з Новгород-Сіверським патріотичним гуртком. 

Садиба М. П. Миклашевського стала більше відома, коли сенатор 
у 1818 р. пішов у відставку і зайнявся її розбудовою. За проектом ар-
хітектора Дж. Кваренгі був зведений величний будинок, навколо яко-
го посаджено парк у класико-романтичному стилі з алеями, гротами, 
альтанками: алея кохання, Грот зелений, Грот зітхань тощо [2]. 

Вельможа хотів 
наблизити петербурзьке 
життя до Понурівки. І 
це позначалося не лише 
на побуті, а й на захоп-
леннях. Тут була сфор-
мована багата бібліотека 
з 3 тис. томів, цікава ко-
лекція рукописних мате-
ріалів з історії України, 
в тому числі "Історії 
Русів" [3]. 

Господар садиби при-
діляв особливу увагу гос-
подарюванню, процесам 
виробництва, керівництву суконною фабрикою, про що свідчить його 
розвідка "Краткое историческое описание малороссийское Чернигов-
ской губернии Стародубского повета села Паноровки" [4]. 

Крім господарських питань, М. П. Миклашевський цікавився 
також політичними проблемами. 

І все ж найяскравішим прикладом дворянської садиби, яка відпо-
відала найменуванню "гнізда культури", є Качанівка Борзнянського 
повіту Чернігівської губернії. Хоча садиба споруджена у 1742 р., коли 
хутір у секунд-майора М. Коченовського купила Катерина ІІ для губер-
натора Малоросії Петра Рум’янцева-Задунайського, а архітектор 
М. Мосцепанов збудував палац у стилі еклектики з елементами східної 

Садиба Миклашевського у с. Понурівка 
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псевдоготики. Потім садиба переходила в інші руки. А в 1824 р. маєток 
Качанівка з великим парком переходить до Тарновських і стає одним із 
помітних гнізд культури ХІХ ст. на Північному Лівобережжі.  

Першим її власником із цієї родини був Григорій Степанович 
Тарновський (1788–1854), якому садиба перейшла від матері, що 
вдруге вийшла заміж за П. А. Почека, ніжинського повітового мар-
шалка дворянства, статського радника, який був власником багатьох 
земель на Чернігівщині та Київщині. Саме він багато зробив, щоб 
Качанівка перетворилася на гніздо культури. Він перебудував будинок 
у стилі класицизму, добудував господарські приміщення, приділив 
увагу великому парку з озерами, в яких водилося багато риби. В 
ньому з’явилися містки, альтанки, зимовий сад, були впорядковані 
насадження тощо. Добудована була також Георгіївська церква.  

 

 
 

Портрет Г. С. Тарновського. Худ. М. Тарновський 
 
 
Г. С. Тарновський, маючи велику кількість земель та кріпаків, 

так організував виробничий процес, що отримував із землі хороший 
прибуток. Крім цього, він організував у садибі майстерні з виготовлен-
ня меблів, чим прославився майстер Яков, а також вишивання бісе-
ром. Ці вишивки користувалися популярністю і були високо оцінені 
на паризькій виставці [5]. 

І все ж не господарський ужитково-декоративний напрямок зро-
бив Качанівку відомою далеко за межами регіону, хоча при цьому все 
ж слід зауважити, що в середині 1850-х рр. економії Кошари та Кача-
нівки Г. С. Тарновського були занесені до групи зразкових поміщи-
цьких маєтків [6]. Виділяли Качанівку художньо-мистецькі прояви.  
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Г. С. Тарновський 

взимку проживав у  
Санкт-Петурбурзі, вхо-
див до кола представни-
ків мистецтва, зокрема 
і вихідців із Чернігів-
ської та Полтавської 
губерній. Серед них 
були професор-мистец-
твознавець, віце-прези-
дент Санкт-Петурбур-
зької академії мистецтв 
Ф. П. Толстой, конфе-
ренц-секретар Санкт-Петербурзької академії мистецтв, В. І. Григо-
рович із Пирятина, історик і поет М. А. Маркевич із Турівки, брати 
Платон і Нестор Кукольники, перший із яких працював, а другий 
навчався в Гімназії вищих наук кн. Безбородька у Ніжині (Нестор Ку-
кольник на той час був уже відомим письменником), композитор М. 
Глінка, художники Карл Брюллов, Василь Штернберг, поет і худож-
ник Т. Шевченко та багато інших. Цей список розширюється також 
іменами діячів культури, які проживали безпосередньо у Чернігів-
ській та Полтавській губерніях. Чимало їх були гостями Качанівки. 

Композитор 
М. Глінка, який по-
бував у 1838 р. в 
садибі, писав у своїх 
"Записках": "Перше 
враження було на 
користь господаря; 
під’їзди до садиби з 
декількох боків по 
струнким алеям із 
пірамідальних то-
поль, будинок вели-
кий, кам’яний, сто-
яв на підвищенні; 
великий сад, що ве-
лично розкинувся, з 
ставками і віковими 
кленами, дубами і липами велично пестив погляд" [7]. 

Перш ніж потрапити у садибу, гостям необхідно було проїхати 
по проспекту, оточеному трьома рядами підстрижених поетапно дерев. 
Біля церкви дорога повертала до будинку. У глибині вікової липової 
алеї з двома паралельними пішохідними доріжками відкривалась 
панорама головного двоповерхового палацу з колонами та трохи 
приплюснутим куполом зі шпилем. 

Садиба Тарновських у Качанівці

Георгіївська церква у Качанівці
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Перед палацом була кругла площа з квітником, праворуч і 
ліворуч від будинку під прямим кутом прилягали до нього флігелі. 
Поруч стояли приміщення господарського призначення. Все це було 
збудовано в стилі класицизму. 

 

 
 

Зала в палаці Тарновських у Качанівці 
 
 
На нижньому поверсі центральної частини будинку розміщува-

лась велика зала, яку називали "літня". Як згадує М. В. Тарновський, 
вся цементна підлога була декорована тропічними рослинами і залита 
плющем. По кутках великі напівкруглі дивани зі старовинного черво-
ного дерева з різьбленням. Саме тут у літню спеку можна було знайти 
прохолоду. Від зали по обидва боки тяглися житлові кімнати анфіла-
дою з виходом у довгий коридор. У цих кімнатах жили племінники та 
племінниці Г. С. Тарновського. І називали ці кімнати іменами їх 
мешканців. 

У будинку налічувалося близько 80 кімнат. Всі вони виходили 
прямо в сад, а з вікон було видно озера та протилежний високий берег. 

Величний палац по обидва боки садового фасаду закінчувався 
колонадами, в проміжках між якими стояли статуї. Над колонадою – 
тераси верхнього поверху. Від головного входу на верхній поверх вели 
широкі, надзвичайно пологі східці, які були вкриті красивим кили-
мом. Стіни прикрашені старовинною зброєю. 
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Зала у палаці Тарновських (сучасна реставрація) 
 
 
Невеличкий передпокій вів до великої зали, стіни якої були 

прикрашені портретами. Поруч бюсти Тарновських на чолі з заснов-
ником роду Яном Тарновським роботи відомих скульпторів. 

Меблі в залі були у стилі ампір з червоного дерева. Великі дивани 
і крісла прикрашені золотим і срібним різьбленням, а також затягнуті 
прекрасною вишивкою бісером. На білому тлі вишиті квіти, птахи, 
фрукти. Ця робота найтоншим бісером була виконана кріпаками 
Г. С. Тарновського і свідчила про їх велику майстерність. Скільки 
подібних народних творів високого художнього рівня було розкидано 
по дворянських садибах, скільки над ними було пролито сліз і проспі-
вано пісень. Кожна з таких робіт заслуговує на повагу і вічну пам’ять 
їх майстринь. На жаль, багатьох із них не збереглося навіть прізвищ. 

Наліво від зали знаходилась велика парадна їдальня, прикрашена 
красивими рожевими колонами під мармур. Посередині її була велика 
ніша – сцена. Тут за Григорія Степановича домашній оркестр вико-
нував музичні твори. Саме тут прозвучали уривки з опери М. Глінки 
"Руслан і Людмила", над якою композитор працював у садибі. 

Прямо з їдальні двері виходили до бібліотеки та більярдної, із 
неї наліво йшов коридорчик, який вів до кімнати, що мала назву 
"ліхтарик", яка походила від стрілчатих кольорових вікон. Саме тут 
жив художник В. І. Штернберг. Із цієї кімнати йшла галерея до 
зимового саду, куди можна було зійти красивими східцями. 

Із зали направо знаходились дві вітальні. Красиві меблі, різьбле-
ний палісандр, багато чудової бронзи і прекрасних картин свідчили про 
високу художню витонченість і знання мистецтва господарем садиби. 

Із вітальні був хід у кімнату, яка пізніше за В. В. Тарновського 
(молодшого) була перетворена на музей малоросійської старовини. А 
далі йшли нові кімнати. Їх було досить багато. 
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Сад і парк були осо-
бливо чудові у весняний 
час, коли все буяло мо-
лодою зеленню і цвітін-
ням. Повітря було наси-
чене їх ароматом. Великі 
ставки віддзеркалювали у 
своїх водах навколишню 
красу, яку так майстерно 
зобразив художник 
В. Штернберг на своїй 
картині. Якими чудови-
ми були віковічні алеї та 
світленькі альтанки, що 
потопали у зелені. 800-
десятинний парк вигля-
дав казковим [8].  

Ці детальні описи, які залишив М. В. Тарновський і наведені тут 
так широко нами, дають можливість побачити, у яких умовах прожи-
вав господар Качанівки, один із заможних поміщиків в Україні, який 
володів понад 9000 кріпосними та великим капіталом. 

Г. С. Тарновський багато подорожував по Європі і там купував 
картини різних художників. Тому в його картинній галереї були 
твори Б. Теньєра, Д. Тенірса, Б. Деннера, А. Ван-Дейка, а також 
російських художників К. Брюллова, О. Кіпренського, І. Айвазов-
ського, М. Воробйова, О. Іванова, Г. Михайлова та ін. У 1843 р. 
Т. Шевченко привіз із Петербурга Г. С. Тарновському свою картину 
"Катерина" і подарував йому поему "Гайдамаки". Це був перший 
приїзд поета у Качанівку. Познайомившись з господарем садиби 
ближче, у нього склалося негативне враження про нього як поміщика-
самодура, який зневажав своїх кріпаків-музикантів. У повісті "Музи-
кант" в образі Арновського він розкрив характерні його риси: "О, если 
бы я имел великое искусство писать, я бы написал огромную книгу о 
гнусностях, совершающихся в с. Качановке" [9]. Хоча нинішні дослід-
ники стверджують, що Шевченко у цьому образі втілив негативні 
риси, характерні для всіх поміщиків-кріпосників. 

У картинній галереї було декілька творів В. Штернберга, худож-
ника із Санкт-Петербурга, друга Т. Шевченка по Академії мистецтв, 
який влітку часто бував у Качанівці і намалював чимало картин на 
українську тематику. 

Г. С. Тарновський мав хороший оркестр та хор. Коли у 1838 р. у 
Качанівці перебував композитор М. Глінка, який тут писав оперу за 
твором О. Пушкіна "Руслан і Людмила", то качанівські колективи 
були першими виконавцями уривків із опери. Разом з хористами 
сольну партію Руслана виконував Семен Гулак-Артемовський, майбут-
ній відомий оперний співак та автор опери "Запорожець за Дунаєм". 

Руїни у парку Тарновського. Худ. К. Маковський 



 
Гнізда культури на Чернігівщині  

 

 67 

Під час перебування М. Глінки в Качанівці тут гостювали поет 
Віктор Забіла із Борзни, відомий історик, поет Микола Маркович із 
Турівки, господар села Григорівка, нащадок гетьмана в Україні Петро 
Скоропадський, який закінчив пансіон при Московському університе-
ті, був дуже освіченим, розумів архітектуру, добре грав на кларнеті  і 
знався на хорошій музиці [10], художник Василь Штернберг, генерал 
Іван Корбе із Вейсбахівки та ін. Всі вони збиралися в оранжереї, де 
проживав М. Глінка, сюди також приходили учасники оркестру: 
перший скрипаль Палагін, з контрабасом Яков та віолончеліст – і 
грали російські та малоросійські пісні, які виконувалися присутніми, 
займалися зображуванням різних осіб, і в цьому дуже майстерно 
проявляв себе В. Забіла вели дружні бесіди. Бував у садибі і священик 
Михайлівської церкви із села Ольшани Іоанн Персидський, який 
добре грав на гуслях. Деякі почуті мелодії М. Глінка використав у 
своїй опері. 

Таким чином, за 
часів господарювання у  
Качанівці  Г.  С. Тарнов-
ського з 1824 до 1853 рр. 
садиба набула ознак 
"гнізда культури". Роз-
виткові культури сприя-
ли як сам господар, що 
підтримував розвиток 
оркестру, хору, ужитко-
во-декоративного мистец-
тва, так і гості, яких він 
запрошував до садиби: 
художник В. Штернберг 
намалював понад деся-
ток картин на україн-
ську тематику, компо-
зитор М. Глінка у Кача-
нівці написав значну частину музики до опери "Руслан і Людмила", 
яку виконували музиканти місцевого хору та оркестру, а також 
романси на слова В. Забіл "Гуде вітер вельми в полі" та "Не щебечи, 
соловейку", поет Т. Шевченко зі своєю картиною "Катерина" тощо. 

Другий етап розвитку Качанівки як гнізда культури розпочався  
у 1853–1866 рр., коли садиба перейшла у власність Василю Васильо-
вичу Тарновському (старшому) (1810–1866 рр.), який разом з 
М. Гоголем закінчив Гімназію вищих наук кн. Безбородка у Ніжині, а 
потім Московський університет, займався педагогічною діяльністю і 
прославився як представник урядової комісії по Чернігівській губернії 
з улаштування земельних питань після відміни кріпосного права 

Альтанка М. Глінки у Качанівці 
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1861 р. Качанівка належала йому 13 років, і весь цей час садиба 
залишалася гніздом культури, хоча культурне життя проявлялося тут 
дещо по-іншому. 

З господарем садиби підтримували зв’язки діячі культури, які 
проживали на Чернігівщині. 

У 1854 р. у садибі гостювали відомий фольклорист, випускник 
Київського університету Св. Володимира, громадський і культурний 
діяч О. В. Маркович, який повернувся із заслання у справі Кирило-
Мефодіївського товариства і разом зі своєю дружиною – майбутньою 
письменницею Марко Вовчок їздили по Чернігівщині і збирали твори 
усної народної творчості. 

В. В. Тарновський (старший) попросив О. В. Марковича скласти 
статистичний  опис маєтку. 

У серпні 1859 р. в Качанівці знову побував Т. Шевченко і у 
відомий альбом автографів Тарновських записав два рядки із вірша 
"Не кидай матері!" – казали": "І стежечка, де ти ходила, // Колючим 
терном поросла". 

У В. В. Тарновського (старш.) Т. Шевченко бував також у селі 
Потоки у 1854 р., тому поет добре знав нового господаря Качанівки і 
збирався знову поспілкуватися з ним. 1859 р. – це час, коли 
Т. Шевченко повернувся із заслання і ненадовго поїхав в Україну. 

В садибі бували також П. Куліш, Ганна Барвінок та інші діячі 
культури. 

Найяскравіше Качанівка як гніздо культури розквітла, коли її 
господарем став Василь Васильович Тарновський (мол.) (1837–1899), 
який володів садибою після смерті батька у 1866–1898 рр. У цей 
третій період була розгорнута його широка культурна діяльність, яка 
більше пов’язувалася з науково-пошуковим процесом, що проходив у 
70–90-х рр. ХІХ ст. І це відбувалося в час пожвавлення національно-
демократичного руху. 

В. В. Тарновський (мол.) закінчив історико-філологічний 
факультет Університету Св. Володимира у Києві (1857–1862), пере-
бував під впливом проф. В. Б. Антоновича, а також деяких інших 
членів гуртка "хлопоманів", цікавився історією та культурою Украї-
ни. Переїхавши до Качанівки, він почав її упорядковувати: зимовий 
сад, оранжерею, парк, фруктовий сад тощо. Навівши лад у садибі, 
В. В. Тарновський (мол.) почав займатися збиранням різних колекцій 
на історико-культурну тематику. Він підтримував зв’язки з відомими 
вченими-істориками В. Д. Антоновичем, М. І. Костомаровим, О. М. Ла-
заревським та ін., виділив кошти професору М. Ф. Біляшівському на 
проведення експедиції під Каневом на городищі Княжа Гора, 
співпрацював з професором Д. І. Яворницьким під час проведення у 
1887 р. розкопок біля Запоріжжя тощо. Всі розшукані предмети 
поповнювали музейну колекцію Качанівки. 
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В. В. Тарновський (мол.) 
шукав і скуповував різні предмети, 
що торкалися українських старо-
житностей. Так, у каталозі зібрання 
1898 р., підготовленого М. Ф. Біля-
шівським, зазначено 3091 предмет 
живопису та старожитностей, з них 
400 предметів доісторичного часу, 
1728 предметів великокняжого та 
863 – козацького періодів [11]. 

Особливо цінував він колекцію 
козацької старовини, яку постійно 
поповнював. Тут були предмети цер-
ковного ужитку (іконостаси, анало-
гії, церковний посуд, ікони, хрести 
тощо, а з козацького побуту – хору-
гви, шаблі, рушниці, старі луки, 
колчани, стріли, пістолі, сідла, кін-
ська збруя, булави, перначі, вій-
ськові знамена, печатки, посуд  
тощо. 

Важливу частину колекції ста-
новили мальовані олійними фарба-
ми оригінали і копії портретів діячів історичного минулого України 
ХVІІ–ХVІІІ ст.: Костянтина Острозького, Петра Могили, Василя 
Кочубея, Семена Палія, Івана Гонти, Максима Залізняка, всіх україн-
ських гетьманів. Сюди ж слід віднести й оригінальні портрети 
М. Бороховича, В. Дуніна-Борковського, М. Ілляшенка, Іллі та Якова 
Новицьких, Сави Туптала, Івана Черниша, Леонтія, Павла, Юхима 
Полуботків, дружини Семена Палія. В колекцію входили сімейні 
портрети відомих родин Галаганів, Міклашевських, Забіл, Горленків, 
Кочубеїв, Безбородьків і т. п. 

Історична колекція В. В. Тарновського включала в себе більше 
семи тисяч одиниць. Борис Грінченко, описуючи цю колекцію, 
зазначав: "Тарновський зібрав речей козацького періоду стільки, як 
ніхто, а що його речі здебільшого вельми гарні, то ця колекція його є 
величним національним українським скарбом. Історик, поет, маляр, 
скульптор, драматичний артист, схотівши працювати на теми з тих 
часів, не можуть обминути цього музею і знайдуть там надзвичайно 
багатий матеріал задля своєї потреби" [12]. 

Тож не випадково, що колекцією цікавилися вчені-історики 
Д. І. Яворницький, який написав відомі праці, зокрема "Запорожье в 
остатках и преданиях народов", видану за кошти В. В. Тарновського 
(мол.) [13], В. Б. Антонович та В. А. Бец для праці "Исторические 
деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах", а також 
М. М. Аркас для "Истории Украины-Руси". У колекції В. В. Тарнов-
ського (мол.) було чимало різних рукописних та архівних матеріалів. 

В. Тарновський (мол.).
Худ. І. Рєпін
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Зібранням В. В. Тарновського цікавилися не лише вчені, а й ху-
дожники, зокрема брати Костянтин та Володимир Маковські, Лев 
Жемчужников, Микола Ге, Андрій Горонович, Олександр Рогачев-
ський, Микола Бодаревський та ін. 

Декілька тижнів у садибі жили художники І. Ю. Рєпін та його 
учень В. О. Сєров. У цей час І. Ю. Рєпін працював над картиною "За-
порожці пишуть листа турецькому султану". І тут був намальований 
другий варіант картини. Для неї художник знайшов у колекції 
В. В. Тарновського (мол.) стільки різних предметів, що йому не треба 
було й шукати їх у інших місцях. Для декількох із героїв картини 
прототипом став господар садиби. Він послужив об’єктом і для 
зображення в картині "Гетьман". 

У Качанівці І. Рєпін намалював картину "Вечорниці", а також 
численні малюнки.  

В садибі бував і художник Андрій Горонович, який створив два 
портрети молодого В. В. Тарновського (мол.). На одному з них 
господар Качанівки зображений у козацькому старшинському одязі, 
інші у світському. Це одні з кращих портретів як В. В. Тарновського, 
так і робіт художника. 

Тривалий час у садибі проживав і вчив дітей малювання 
художник О. О. Агін (1817–1875), відомий ілюстратор "Мертвих душ" 
М. Гоголя та творів Є. Гребінки. В Качанівці він і був похований. 

Особливе місце серед колекцій В. В. Тарновського займає зібран-
ня матеріалів, пов’язаних з життям і творчістю Т. Г. Шевченка. Він 
придбав понад тисячу одиниць. Саме вони  пізніше склали основу 
державного музею Т. Г. Шевченка у Києві. Тут були рукописи творів 
поета, його листи різним особам, славнозвісний "Щоденник", понад 
два десятки особистих документів письменника, більше 80 листів і 
записів різних осіб про похорони Кобзаря, особисті речі, понад 200 
малюнків, гравюр, літографій, фотографій, бюстів, барельєфів з 
різних портретів Шевченка та на сюжети його творів. В. В. Тарнов-
ський (мол.) також зібрав велику бібліотеку видань творів Шевченка і 
наукових праць про нього. В колекції широко представлена мистецька 
спадщина Шевченка (близько 400 мистецьких творів, серед них 285 
малюнків і картин, два альбоми з півсотнею акварелей, 38 гравюр і 
т. п.). "Для нього було дорогоцінним усе, де стояло ім’я Шевченка, все 
мало велику цінність… – відмічали сучасники. – Хто хоч раз бачив 
Тарновського за роботою, буде згадувати цього тяжко хворого літнього 
чоловіка, цілковито заглибленого в роботу, який розбирав і сортував 
свої "скарби" – вирізки з газет і журналів, що стосувалися пам’яті 
Шевченка" [14]. В. П. Горленко підготував каталог Шевченкіани, який 
був виданий колекціонерами за свої кошти у 1893 р. 

Цікавився нею і художник Г. М. Честахівський (1820–1893). Він 
супроводжував тіло Т. Шевченка із Санкт-Петербурга до Канева, автор 
творів "Селяни біля труни Т. Г. Шевченка", "Труна Т. Г. Шевченка на 
пароплаві в дорозі до Канева" та ін. Останні свої роки проживав у 
Качанівці, там він і похований. 
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В. В. Тарновський чимало зробив і як меценат. Він допомагав 
вченим видати свої праці, а письменникам – твори. 

Велику роль В. В. Тарновський відіграв у збиранні коштів для 
відкриття пам’ятника М. Гоголю у Ніжині у 1881 р., коли він був у 
цьому місті предводителем дворянства. З його ініціативи на частині 
Соборної площі висадили парк, де і встановлено пам’ятник пись-
меннику. 

Він допоміг Ганні Барвінок після смерті її чоловіка П. Куліша 
назбирати грошей для видання творів письменника, відкрити в селі 
Кунашівка його музей. 

Для придбання колекцій було витрачено багато грошей. Не все 
було добре з веденням господарських справ. Коштів не вистачало, і 
В. В. Тарновський (мол.) змушений був у 1898 р. продати садибу в 
Качанівці цукрозаводчику Харитоненку, який через деякий час пере-
дав її своїй дочці Олені, яка вийшла заміж за М. С. Оливу. А всі 
колекції В. В. Тарновський (мол.) подарував Чернігівському земству. 
Їх описав і видав у 1903 р. письменник Б. Грінченко. На основі цих 
колекцій створено Музей старожитностей імені В. В. Тарновського. 
Через рік видатний український 
діяч помер у Києві. 

Після Тарновських Кача-
нівка уже втратила своє значення 
як гніздо культури, хоча там гос-
тювали, а також займались оздоб-
ленням художники О. М. Бенуа, 
М. В. Добужинський, К. С. Петров-
Водкін та ін. 

Щоб визначити історичне 
значення садиби Качанівки, коли 
її власниками була родина Тар-
новських, слід порівняти її з 
іншими, які знаходилися на Ліво-
бережжі України, зокрема з сади-
бою Катерини Миколаївни Скар-
жинської (1854–1932) з родини 
Райзерів на хуторі Круглик, що 
недалеко від Лубен [15]. Її госпо-
дарка теж проводила значну гро-
мадську та благодійну діяльність. 
Вона на хуторі відкрила народну 
школу, бібліотеку (4 тис. томів), 
організувала вечірні читання для 
народу, самодіяльний театр, збирала різний матеріал про Полтав-
щину, фінансувала деякі археологічні розкопки, а тому її добре знали 
в наукових колах, обирали членом різних товариств (Московського 
нумізматичного, Всеросійського товариства любителів природо-

К. М. Скаржинська 
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знавства, антропології та етнографії, була почесним членом Полтав-
ської вченої архівної комісії). 

На основі зібраних матеріалів у 1885 р. створено музей, для 
якого спеціально споруджено двоповерховий будинок. У ньому зібра-
лося 20 тис. експонатів (близько 3 тис. одиниць збережено з археоло-
гії, 5178 од. – з історії, 9533 од. – з етнографії, 3836 од. – природо-
знавства). Серед колекції були унікальні матеріали, які торкалися не 
лише життя на Полтавщині, а й у багатьох інших регіонах та краї-
нах. Тут була цікава колекція античної кераміки, зброї ХVІ–ХІХ ст., 
церковних старожитностей. Тут зберігалися деякі речі та автографи 
Г. Сковороди, О. Суворова, Є. Гребінки, родові документальні збірки 
Леонтовичів, Кир’янових, Ограновичів, Райзерів та ін. 

Тут бували і працювали відомі історики, етнографи, художники 
та інші діячі культури, зокрема В. Б. Антонович, В. П. Горленко, 
Ф. К. Вовк, С. К. Кулжинський, Г. І. Нарбут, Д. І. Яворницький та 
ін. К. М. Скаржинська вела інтенсивне листування. 

Всю цю колекцію Катерина Миколаївна подарувала Лубенському 
земству, яке передало до Полтавського музею, де зберігається і нині. 

Порівнюючи ці дві садиби як гнізда культури, зазначимо, що 
колекції Тарновського мали більше національне спрямування. Саме на 
це вказувалося в статті, присвяченій пам’яті збирача: "Музей малоро-
сійських історичних старожитностей Тарновського – це не пуста заба-
ва збирача рідкісних речей. Це глибоко національна справа, виконана 
Тарновським перед Україною" [16]. Хоча тут слід зауважити, що всі 
колекції В. В. Тарновського були відкриті для невеликої кількості 
людей. Тому це гніздо культури, незважаючи на його велике інтелек-
туально-художнє значення, можна віднести до закритого типу. 

Колекції К. Скаржинської мали загальнопросвітницький харак-
тер і не обмежувалися етнографією Полтавщини. Більше того, музей, 
школа, бібліотека, з читальнею, які передбачалися для народу і знахо-
дилися на території садиби, дають право назвати це гніздо культури 
відкритим. Щомісячно музей на початку 1900-х рр. відвідувало без-
коштовно понад 200 осіб. Музей мав свій статут і значився як  крає-
знавчий науково-освітній осередок, який займався вивченням мину-
лого і сучасного Малоросії, а також Росії та іноземних держав. Були в 
ньому наукові працівники: педагог, дослідник краю, археолог 
Ф. І. Камінський, який підказав ідею створення музею, етнограф 
С. К. Кулжинський та ін. Окремі матеріали музею демонструвалися 
на археологічних з’їздах.  

На території садиби функціонувала столярна, ковальська май-
стерні, сільськогосподарська артіль, діяв аматорський драматичний 
колектив. 

Незважаючи на деяку відмінність садиб у Качанівці і Круглику, 
обидва збирачі робили велику справу, яка йшла на благо України. 
Вони утверджували любов до свого рідного краю і цим залишили 
велику пам’ять про себе. 
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До великих садиб відносилися також помешкання у селах 
Сокиринці та Дігтярі на Полтавщині (нині Прилуцький р-н Чернігів-
ської обл.), які належали родині Галаганів. Вони теж мали ознаки 
"гнізд культури" закритого типу. На Чернігівщині існувало декілька 
садиб, у яких історико-культурні прояви поєднувалися сімейно-родин-
ними зв’язками. Прикладом цього можуть слугувати садиби Волкон-
ських-Кочубеїв у селі Вороньки та Рахманової у Вейсбахівці (нині 
Білорічиця). Як гнізда культури вони не відзначаються широкою 
діяльністю, але протягом свого існування залишили слід у розвитку 
окремих видів мистецтва. 

У селі Вороньки після заслання проживали декабристи Сергій 
Григорович Волконський (1788–1865), його дружина Марія Микола-
ївна (1805–1863) та їх друг Олександр Вікторович Поджіо. Садиба, як 
і село, належала М. А. Кочубею та його дружині Олені Сергіївні, доч-
ці Волконських, а також їх сину Михайлу Миколайовичу Кочубею. У 
Вороньках існував аматорський театр, художньо-виробничі майстерні 
під керівництвом архітектора О.-Е. Ю. Ягна. Тут здобули освіту близь-
ко трьохсот молодих селян з механічного, гончарного та столярного 
профілів [17]. Вироби відзначалися високою майстерністю, про що 
свідчать відзнаки на Всеросійській промисловій виставці 1896 р. 
Власниками садиби утримувалося і початкове народне училище. Крім 
цього, в садибі було добре розвинуте сільське господарство, тварин-
ництво, виробництво олії. За своїм напрямком діяльності садибу Вол-
конських-Кочубеїв можна віднести до гнізд культури відкритого типу. 

Садиба ж Олени Сергіївни Кочубей-Рахманової у Вейсбахівці 
прославилася своїм славнозвісним архітектурним ансамблем, створе-
ним архітектором О.-Е. Ю. Ягном та художником П. Ф. Соколовим, і 
мала закритий характер існування. Хоча за спрямуванням діяльності 
архітектора і художника садибу можна віднести до творчих осередків, 
діяльність власника садиби була менш помітною і в цьому плані. 

На Чернігівщині було багато дворянських садиб, які не відпові-
дали ознакам гнізда культури. Це садиби, у яких проживала дворян-
ська родина і займалася господарськими справами, в основному сіль-
ським господарством чи окремими ремеслами, спілкувалася з сусіда-
ми, але в культурний простір не входила. І таких садиб була 
більшість. Хоча серед них слід виділити і деякі родинні помешкання, 
господарі яких відкривали школи, тобто приділяли увагу освітній 
діяльності сільської молоді, організовували культурні заходи, влашто-
вували театральні вистави, організовували хори. Прикладом подібного 
гнізда можна вважати родову садибу Марковичів у селі Сваркове 
Глухівського повіту, що надане гетьманом І. Скоропадським у 
власність Якову Андрійовичу Марковичу (автору відомого "Щоденни-
ка"), який заснував кінний завод, мав пасіку, винокурню, торгував 
тютюном, відкрив лікарню. У його сина М. Я. Марковича, крім цього,  
була ще й музична капела, а онук О. М. Маркович у 1847 р. відкрив 
парафіяльне училище, побудувавши для цього спеціальне приміщен-
ня. Незважаючи на все перераховане, садиба Марковичів у селі 
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Сваркове не вийшла за межі родових помешкань і не мала визначених 
ознак "гнізда культури". 

У ХІХ ст. деякі садиби для сусідніх Чернігівської, Полтавської, 
Київської губерній служили об’єднуючим центром для представників 
дворянства за інтересами та вподобаннями. Так, садиба Тетяни Гнатів-
ни Волховської (1763–1853) у с. Мойсівка об’єднувала господарів 
садиб ближнього регіону, зокрема Линовиці, Качанівки, Вейсбахівки, 
Березової Рудки, Сокиринців, Дігтярів, Убіжища та ін. До Т. Г. Вол-
ховської, яка двічі на рік давала бали (з приводу іменин покійного 
чоловіка (29–30 червня) та на новий рік), приїжджало багато гостей з 
родин Закревських, де Бальменів, з якими вона була у родинних 
зв’язках, Тарновських, Вишневських, Галаганів, Рєпніних, Селе-
цьких, Капністів тощо. 

 

 
 

Палац Т. Волховської у с. Мойсівка 
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Це була садиба, яка 
сформувалася у 70–90-х рр. 
ХVІІІ ст. і складалася з 
великої будівлі, господарсь-
ких приміщень, парку із 
статуями, водограями, аль-
танками, гротами, що мали 
специфічні назви: "Храм ко-
хання", "Грот Діани", "Схо-
вище пастушок" та ін. [18]. 

Кімнати будинку, за 
свідченням поета О. С. Афа-
насьєва-Чужбинського, бу-
ли гарно мебльовані старо-
винними шафами, стіль-
цями, столами, кріслами, 
квітами, шторами, люст-
рами – "все це при освітленні і найновіших костюмах, під звуки 
музики мало надзвичайно цікавий вигляд" [19]. 

На бали Т. Г. Волховська, хоча і була вся в боргах, витрачала ве-
ликі кошти. В останні роки вона вже погано розрізняла гостей, але 
продовжувала своїми балами приносити їм радість спілкування, від-
чуття свята. На вечори за-
любки їздили не лише сусі-
ди-поміщики, серед яких 
було чимало освічених, з 
передовими поглядами дво-
рян, а й відомі діячі куль-
тури. Тож не випадково, 
що 29 червня 1843 р. сюди 
приїхав із Пирятина Євген 
Гребінка разом з Тарасом 
Шевченком. Тут відбулася 
зустріч Тараса Григоровича 
з поетом, майбутнім доб-
рим приятелем, автором 
вірша-послання до Шев-
ченка Олександром Афа-
насьєвим-Чужбинським з 
Іржавця, художником і 
прозаїком, першим ілю-
стратором рукописного "Кобзаря", офіцером Яковом де Бальменом, 
який під час військової сутички загинув на Кавказі і якому поет 
присвятив свою поему "Кавказ" з Линовиці, з сином відомого 
письменника, автора комедії "Ябеда" В. В. Капніста, Олександром, 
підполковником у відставці, миргородським повітовим, маршалом, 

Парк у с. Мойсівка 

Бал у садибі Т. Волховської. 
Худ. Я. де Бальмен 
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відомим освітянським діячем з Обухівки, членами родини Закрев-
ських: Софією Олександрівною, її братами Віктором та Платоном і 
дружиною останнього Галиною Іванівною з Березової Рудки, де згодом 
побував поет і намалював їх портрети, членами відомої родини 
Рєпніних з Яготина та ін. Ці перші знайомства Шевченка з гостями 
Мойсівки закріпилися надовго. 

Господиня садиби в Мойсівці Т. Г. Волховська виступила разом 
зі своїми гостями не стільки творцем культурних здобутків, скільки 
єднальною ланкою для зміцнення відносин між тими, хто приїздив на 
ці зібрання. Тут проходили знайомства, які мали своє продовження 
вже в інших садибах. Тут зацікавлені особи вирішували різні 
питання, в тому числі і соціально-громадські. Не випадково, що 
активний учасник цих зібрань Віктор Олексійович Закревський, який 
очолював таємне товариство "мочемордів", так зацікавив Т. Шев-
ченка, що поет після Мойсівки відвідав Березову Рудку. 

Садиба Т. Г. Волховської у Мойсівці не стала гніздом культури в 
її офіційному визначенні, бо тут була відсутня робота культурного 
спрямування поза днями балів. Щорічні бали були визначальними в 
існуванні цієї садиби. І все ж у ці дні тут загорався вогник, біля якого 
збиралися діячі культури, кипіло життя, зміст якого створювали 
гості, але душею цього середовища все ж залишалася Т. Г. Волхов-
ська, після смерті якої згас і цей вогник. 

На Чернігівщині було чимало садиб представників творчої 
інтелігенції. Це були значно скромніші будівлі, зникли такі елементи, 
як парки з їх традиційним оформленням, відповідні водоймища тощо. 
Замість парків будинок оточував сад, у якому знаходилася пасіка, а 
неподалік міг існувати ставок. Тому садиба мала досить скромний 
вигляд. Господар займався побічно і сільським господарством, але 
основним об’єктом його діяльності була творча робота. 

Так, маєток Василя Павловича Горленка (1853–1907), письмен-
ника й етнографа, мав такий вигляд: "Поза вітряками, поза старою 
церквою розпочиналася майже вся вирубана довга старовинна топо-
лина алея. Вона вела до великого, зарослого травою, лопухами, кро-
пивою подвір’я… Ліворуч – низький продовгуватий, старий облупле-
ний будиночок та якісь дві повітки… поза ним негусто ростуть старі 
дерева колишнього парку, а нижче – зарослий очеретом і осокою, 
затягнутий ряскою став…" [20]. 

Якщо у цій садибі збереглися лише окремі деталі маєтку мину-
лого, то відомий освітянський діяч і письменник Павло Павлович 
Білецький-Носенко створював садибу власними руками на болотисто-
му ґрунті поселення Лапинці під Прилуками. Він осушив землю, 
нарив канали і посадив дерева, збудував будинок і відкрив приватний 
пансіон для дворянських дітей і займався вихованням та навчанням 
юнаків. 

У другій половині ХІХ ст. на Чернігівщині стала відомою Мотро-
нівка (Борзнянський повіт), що біля села Оленівка. Спочатку садиба 
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М. В. Білозерського, який походив із козацько-старшинського роду, 
складалася з будинку типу сільської хати на дві половини, вкритого 
соломою, господарських приміщень та саду. Саме тут народилися 
відомі громадсько-культурні діячі України брати Василь та Микола 
Білозерські і їх сестра Олександра (Ганна Барвінок). 

Завдяки братам, які 
навчалися  в Київському 
університеті Св. Володи-
мира і були пов’язані з 
Кирило-Мефодіївським 
товариством та його чле-
нами Пантелеймоном 
Кулішем і Тарасом Шев-
ченком, садиба стала 
відомою. 

22 січня 1847 р. на 
хуторі відбулося весілля 
Пантелеймона Куліша та 
Олександри Білозер-
ської. На весіллі бояри-
ном був Тарас Шевченко. 
Запрошення поета на це 
свято П. Куліш оцінював по-своєму: "Я старався виразити йому 
всебічну повагу, щоб показати малоросійським панам, що не чини і 
багатства, а особисті достойності я ціную" [21]. 

Шевченка на хуторі полюбили. "Мою матір, – згадував М. Біло-
зерський, – особливо чарував Шевченко своїм співом; ходить, бувало, 
по залі, заклавши руки назад, нахиливши вниз думну голову; шия 
зав’язана шарфом, вираз обличчя смутний, голос тихий і тонкий; 
мати, бувало, плаче від його пісень" [22]. 

 

             
 

Олександра та Пантелеймон Куліші 
 

Кулішева хата на хуторі Мотронівка
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На весіллі поет був у гарному на-

строї, багато жартував. Згадував він і 
епізод, коли він разом з нареченою спі-
вали пісню "Ой, зійди, зійди, ти зіронь-
ко та надвечірня". "Эта меланхоли-
ческая песня, – записав Шевченко у 
своєму "Щоденнику", – напоминала мне 
тот вечер, когда я и молодая жена Кули-
ша пели в два голоса эту очаровательную 
песню. Это было на другой день после их  
свадьбы, в роковом 1847 году" [23]. Це 
був рік, коли поета і його друзів П. Ку-
ліша, В. Білозерського та інших заареш-
тували за участь у Кирило-Мефоді-
ївському братстві і відправили деяких на 
заслання, а Шевченка віддали в солдати.  

Садибу неодноразово відвідував як 
родич поет Віктор Забіла, який проживав 
на хуторі Кукуріківщина під Борзною, де  
бував і Т. Шевченко. На все життя він 
закохався у сестру Олександри Білозер-
ської Надію. Одружитись їм не дозволив 
її батько. 

Садиба у Мотронівці (після 1885 р. – 
"Ганнина пустинь", а після 1893 р. – 
"Кулішівка") стала більш відомою як 
гніздо культури, коли сюди переселився у 
1883 р. Пантелеймон Олександрович 
Куліш. Це був останній період його твор-
чості. Після декількох намірів осісти в 
якійсь місцевості в Україні, які не 
увінчалися успіхом, П. Куліш почав ви-
купляти частки садиби у Мотронівці, які 
не належали О. М. Білозерській-Куліш, і 
тут, нарешті, віднайшов спокій. 

Спочатку П. Куліш і О. М. Білозер-
ська-Куліш, яка була вже відома як 
письменниця Ганна Барвінок, оселилися у 
великій батьківській хаті на 10 кімнат. 
Проте у 1885 р. сталася пожежа, згоріла 
майже вся бібліотека та значна частина 
рукописів, і П. Куліш збудував нову неве-
лику хату із солом’яною стріхою [24].   

 
 

Василь Білозерський 

Пантелеймон Куліш 
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В одному із листів О. М. Білозерська-Куліш писала: "… у нас 
тепер рай. Соловьев сосчитать невозможно. Сад в цвету, сирень, 
клубника, нарциссы, ландыш, черемуха, все, все издает благоухание, 
окна все  выставлены и растворены – везде здорово, хорошо, только 
недостаток людей. Двор зелен, вычищен, коляска с осени обновлена, 
только скот не продан, это беда, без грошей" [25]. 

Життя подружжя Кулішів було наближено до побуту простих 
людей. Пантелеймон Олександрович і Олександра Михайлівна самі 
багато працювали в полі, саду, по господарству. Листи Ганни 
Барвінок рясніють деталями побутового життя. "Начались жнива, 
сено убираем! Часто приходится и дорогих своїх гостей оставлять 
одних, и обедаем не всегда в урочный час,  и обед, кое-как наскоро 
сколоченный, много скота, коней, свиней. У нас так, как в Ноевом 
ковчеге, все есть" [26]. 

І все ж садиба Кулішів не перетворилася на звичайнісіньке 
поселення, бо культурна діяльність господарів піднімала її до зна-
чення гнізда культури. Відрізняючись від раніше описаних нами 
дворянських садиб за зовнішніми ознаками, вона все ж тяжіє до них 
своєю духовністю. 

Основною причиною переїзду П. Куліша в сільську місцевість 
був конфлікт із петербурзьким оточенням, з царською політикою при-
гноблення українського народу, прагнення письменника докорінно 
змінити форму життєдіяльності. 

В садибі П. Куліш і Ганна Барвінок багато працювали не лише 
фізично, а й інтелектуально. Письменник тут підготував поетичну 
збірку "Дзвін" (1893), про яку І. Франко сказав: вірші "сміло можемо 
і з погляду на форму, і з погляду на мову і на зміст зачислити до 
перлів нашої поезії… від часів Шевченка поезія українська не промов-
ляла такою чудовою, енергійною мовою, яку отсе на старості літ від-
найшов Куліш" [27]. Тут він також написав драму "Магомет і Хадіза" 
(1883), "Маруся Богуславка" (1885), поему "Куліш у пеклі" (1890–
1896), "Грицько Сковорода" (90-ті рр.), низку ліро-епічних поем, п’єси 
"Байда, князь Вишневецький. Драма (1553–1564)" (1884), "Цар Нали-
вай" (1596)" і "Петро Сагайдачний  (1621)" (обидві – 1900) та ін. 

В останні роки П. Куліш займався перекладом Біблії на україн-
ську мову та творів О. Пушкіна, А. Фета, І. Нікітіна, О. Кольцова, 
О. Толстого, Д. Минаєва, а також У. Шекспіра, А. Міцкевича, 
Г. Гейне, Дж. Байрона. 

Працювала над своїми творами в етнографічно-побутовому плані 
і дружина П. Куліша Ганна Барвінок. Привернули увагу читачів її 
оповідання "П’яниця" (1887), "Жіноче бідування" (1887), "Пере-
могла" (1887), "Русалка" (1888), "Батькова помилка" (1902), "Поло-
винщик" (1888), "Молодича боротьба" (1889) та ін. "Боже, який хоро-
ший у Олександри Михайлівни "П’яниця". Мені нічого не западало в 
душу з народних оповідань так, як "П’яниця", – говорив Б. Грін-
ченко. 
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У кожного з письменників був свій робочий стіл, за яким вони 
зосереджено писали свої твори. 

У садибі бували різні представники української інтелігенції. Це 
були члени родини Білозерських – діти братів і сестер Ганни Барві-
нок, яка була для багатьох із них хрещеною. Тут, зокрема, формува-
лися як письменниці під впливом та за підтримки П. Куліша і Ганни 
Барвінок Надія Матвіївна Кибальчич, дочка фольклориста М. Симо-
нова-Номиса, що друкувала свої твори під псевдонімом Наталка Пол-
тавка, автор п’єси "Катря Чайківна", її дочка Надія Костянтинівна 
Кибальчич, авторка оповідань і поетичних творів. 

Кулішів відвідували Іван Пулюй, щирий друг, учений, перекла-
дач, який згадував: "Я гостював у Кулішів кілька неділь. Дні бігли 
незамітно. Вечорами віддихали ми утрьох в саду і розмовляли часто 
про науки природні. Найбільше інтересувала астрономія… Які почу-
вання будились у душі Куліша, що дуже любив природу, висказав він 
у гарнім вірші "Молитва на спомин зоряної ночі на Вкраїні" [28]. Цей 
вірш П. Куліш присвятив І. Пулюю. А розповіді вченого про місяць, 
зорі, сонце знайшли відбиток в оповіданні Ганни Барвінок "Русалка". 
Після смерті П. Куліша, завдяки І. Пулюю, побачила світ Біблія в 
українському перекладі. 

У 1889 р. у гостях у подружжя Кулішів побував їх добрий зна-
йомий Михайло Лободовський, видавець, перекладач, який високо 
оцінював твори обох письменників. 

Відвідував садибу у 1890 р. і відомий український письменник 
Олександр Кониський разом зі своїм другом Василем Вовком-Карачев-
ським, громадським діячем та лікарем. У своїй статті О. Кониський 
розповів про ці відвідини: "Хутір Кулішів невеликий, усієї землі при 
ньому 120 десятин, та що за прехороший хутір той! Сад, хоч вже й 
немолодий, та гарний. Ходячи по обіді по саду і по гаям, Пантелеймон 
Олександрович вказав нам на одній деревині вирізаної їм ще в 1845 
році "всевидяще око" на спомин того, що з того дубу вперше вийшла 
до його теперішня українська краса. І от трохи ще не півсотні літ 
живуть люде в парі… 

Отут Куліші і доживають. Бачиш тут убожество, нужду, а 
душею чуєш спокій, згоду і привітність господарів, найпаче Олексан-
дри Михайлівни… Працює вона пером, і її останні оповідання дишуть 
такими ж весняними пахощами, якими віяли і ті оповідання, що були 
надруковані літ 30 назад. Славна така старість. Завидна…" [29]. 

Письменниця Любов Яновська теж відвідувала садибу, ділилася 
творчими планами. 

Куліші вели жваве листування з письменниками, діячами куль-
тури, зокрема видавцями журналів, серед них Михайло Павлик, 
Наталя Кобринська, Борис Грінченко, Іван Пулюй, О. Кониський 
тощо. 
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2 лютого 1897 р. П. Куліш пішов із життя. Його поховали у 
Мотронівському саду. Пізніше поруч з ним з’являться могили Василя 
Білозерського та Ганни Барвінок. 

Після смерті П. Куліша садиба в Мотронівці ще деякий час зали-
шалася помітним гніздом культури завдяки Олександрі Михайлівні, з 
якою продовжували спілкуватися члени великої родини Білозерських 
по лінії Михайла Васильовича та Данила Васильовича Білозерських, у 
яких було чимало дітей та внуків [30]. Ганна Барвінок все робила, 
щоб увіковічити пам’ять свого чоловіка, якого в листах називала "моя 
дружина". Збирала кошти, звертаючись до меценатів, видавців, щоб 
опублікувати твори П. Куліша. Вона спілкувалася з Василем Тарнов-
ським (мол.), громадським діячем із Чернігова Іллею Шрагом, вченим 
і перекладачем Іваном Пулюєм, композитором М. Лисенком, письмен-
никами М. Старицьким, Миколою Чернявським, Михайлом Коцюбин-
ським, Борисом Грінченком, Михайлом Павликом, Андрієм Шелухі-
ним, Сергієм Єфремовим, істориком Іваном Каманіним. Переважна 
більшість листів була пов’язана з друкуванням творів П. Куліша. 
Знайомство з Михайлом Кочубеєм, онуком декабристів Сергія та Марії 
Волконських, сприяло відкриттю музею П. Куліша. Щоб назбирати 
кошти для видання творів П. Куліша, Олександра Михайлівна 
продала садибу. 

Лише в квітні 90-х рр. ХХ ст. садиба П. Куліша, Ганни Барвінок 
та Білозерських була відновлена. За фотографіями та спогадами 
збудували два будинки та інші приміщення, альтанку, розчистили 
ставок, посадили сад, насадили кущі, квіти, про які розповідала 
О. Куліш у своїх листах. Тут відкрили меморіально-літературний 
музей-садибу Кулішів. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що Мотронівка як 
гніздо культури відноситься до тих творчих садиб діячів художньої 
культури, у яких переважало інтелектуальне життя, творцями якого 
були Пантелеймон Куліш та Олександра Білозерська-Куліш (Ганна 
Барвінок). 

Через опозиційні погляди та розлад із суспільним середовищем 
переїхав в Україну видатний художник Микола Миколайович Ге 
(1831–1894) і оселився на хуторі Іванівський Борзнянського повіту 
(нині село Шевченко Бахмацького району). Тут він проживав з 
1876 р. і до самої смерті у 1894 р. 

На відміну від П. Куліша, Микола Ге не лише багато працював, 
а й спілкувався з багатьма художниками та іншими діячами куль-
тури, брав участь у виставках, відвідував своїх знайомих, тобто вів 
активне суспільно-творче життя. 

М. Ге був пов’язаний з українською землею як через рідню (бо з 
боку бабусі та матері мав українське коріння) [31], так і вихованням. І 
хоча він був правнуком французького емігранта, українське середо-
вище відіграло велику роль у його формуванні як особистості. 
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Народився М. Ге у містечку Воронежі 
Чернігівської губернії, зростав серед прос-
тих дворових українських селян, а потім 
жив у Києві та на Поділлі у селі Попе-
люхи. Закінчив Київську першу чоловічу 
гімназію, де загальну і російську історію 
читав М. Костомаров, з яким довгі роки 
підтримував творчі і життєві зв’язки. Од-
ружився з Ганною Забілою з Чернігівщини, 
завершивши навчання в Санкт-Петербур-
зькій академії мистецтв. Проживаючи в 
Італії під час проходження практики, під-
тримував зв’язки з українцями. 

Саме тому вибір для проживання 
хутора в Україні не був випадковим. 
Купивши у тестя в 1875 р. хутір Іванів-
ський, М. Ге одразу збудував тут дім, 
який би був придатний не лише для 
проживання великої сім’ї, а й для роботи. 
Спорудженню майстерні М. Ге приділяв 
особливу увагу. 

М. Теплов, учень художника, залишив детальний опис садиби 
М. Ге: "Хутір, в якому проживав Микола Миколайович, розташова-
ний у 5 верстах від станції Плиски… Будинок та господарські будівлі 
потопали у зелені велетенських каролінських тополь, берез і верб, 
посаджених на березі ставка. Будинок мав дуже своєрідну форму. Він 
був дерев’яний, обкладений зовні цеглою. Всередині він був відшту-
катурений, і майже всі кімнати були пофарбовані якоюсь коричневою 
фарбою, тон якої Ге дуже любив… У будинку було шість кімнат. 
Обстановка була найпростіша, і головною прикрасою кімнат були 
предмети, а в майстерні – картини. У так званій вітальні … на стінах 
висіли великі портрети письменників: Салтикова, Тургенєва, Герцена, 
Некрасова і Пипіна. В їдальні стояв розкладний дубовий стіл петров-
ського часу, біля столу стояло плетене крісло, в якому любив сидіти 
Микола Миколайович, і декілька стільців з високими спинками. На 
стінах в їдальні висіли портрети синів його: Миколи Миколайовича і 
Петра Миколайовича, батька Ге і батька дружини його, великий 
портрет дружини з дітьми, портрет самого Ге, написаний Рєпніним. 

У майстерні займала майже всю стіну  картина "Вісники воскре-
сіння", напроти неї стояла біля стіни картина "Христос в Гефсиман-
ському саду", біля стіни стояла знищена пізніше картина його "Ми-
лосердя"… На мольберті стояло розпочате "Розп’яття", і по кутках 
були розміщені намальовані Ге в Італії дуже цікаві пейзажі…" [32]. 

 

Микола Ге 
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В кінці 1876 р. М. Ге назавжди залишив Петербург (приїздив 
лише для участі у пересувних виставках для демонстрації своїх 
картин). На хуторі він жив як простий селянин: орав землю, сіяв 
жито, пшеницю, ячмінь, просо, розводив різну птицю та тварин, мав 
гарну пасіку, їздив на ярмарки продавати зібраний урожай та мед. 
15 червня 1880 р. М. Ге писав дружині меншого сина Катерині Ге: 
"… жодної хвилини не було вільної. Господарство і два ярмарки, 
кожен по два дні і дві ночі, без відпочинку. Але серце моє хазяйське 
радіє: і продав я добре, і купив, що потрібно" [33]. 

У 1877 р. М. Ге обрали гласним Чернігівського земства на три 
роки. І художник систематично їздив на збори, брав участь у 
обговоренні різних питань. У М. Ге розширилося коло знайомств, 
зокрема з відомим земським діячем І. Петрункевичем. 

М. Ге брав активну участь у акції відкриття пам’ятника М. Гого-
лю в Ніжині у 1881 р. Для збирання грошей він сприяв влаштуванню 
у місті виставки зі своїх творів та картин із колекції В. Тарновського 
та Г. Галагана. 

Слід підкреслити, що під час проживання в Україні М. Ге спіл-
кувався з відомими діячами українського походження: Парамоном 
Забілою, Іваном Білозерським, Іваном Скоропадським, Миколою Му-
рашком, Іваном Петрункевичем, Олександром Русовим, Володимиром 
Антоновичем, Миколою Костомаровим, Миколою Лисенком, Федором 
Міщенком, Миколою Терещенком, Василем і Яковом Тарновськими 
та ін. 

На хуторі у М. Ге бували художники І. Ю. Рєпін (1880), 
В. Сєров (1880), засновник Третьяковської галереї П. М. Третьяков, 
письменник Л. М. Толстой (1884), з якими художник підтримував 
тісні зв’язки. У Л. М. Толстого М. Ге гостював у Ясній Поляні і 
намалював декілька його портретів. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. на хуторі неодноразово бував і 
працював художник М. О. Врубель, який був одружений з племін-
ницею Ганни Петрівни, дружини М. Ге, Надією Іванівною Забілою-
Врубель, відомою співачкою, що уславилась виконанням провідних 
партій в операх М. Римського-Корсакова. 

М. Ге багато працював на хуторі як художник. Тут були створені 
такі складні картини на біблійську тематику, з глибоким філософ-
ським змістом: "Вихід Христа з учнями у Гефсиманський сад" (1889), 
"Що є істина?" (1890), "Совість" (1891), "Суд синедріону" (1892), 
"Голгофа" (1893), "Розп’яття" (1894). В цей період він намалював 
"Автопортрет" (1892), а також значну кількість портретів діячів 
культури та знайомих. 

Особливе місце у спадщині художника належить полотнам на 
українську тематику: "Дівчина-українка. Портрет А. Г. Слюсаренко" 
(1875), "Старий селянин" (80-ті рр.), "Хлопчик-українець" (1-ша пол. 
90-х рр.), "Світанок. Хутір Іванівський", "Сутінки. Україна" (обидва 
етюди в 90-ті рр. ХХ ст.). 
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Таємна вечеря. Худ. М. Ге 
 
 
Садиба М. Ге як гніздо культури відрізнялася від інших 

подібних садиб діячів художньої творчості тим, що тут митець 
займався і навчанням своїх учнів. 
М. Ге був у близьких творчих від-
носинах зі школою малювання, яку 
відкрив у 1876 р. в Києві М. Му-
рашко, відомий український ху-
дожник. М. Ге там неодноразово 
бував, виступав з  лекціями. 

Проте найголовніше було те, 
що значна частина учнів у 1883–
1894 рр проходила на хуторі своє-
рідну практику, проживаючи там і 
спостерігаючи за процесом роботи 
М. Ге над створенням картини. До 
кола цих молодих художників на-
лежать С. Костенко, В. Замирайло, 
О. Куренний, Г. Бурданов, С. Яре-
мич, Л. Ковальський, І. Пархо-
менко, Т. Шинкаренко, М. Теплов, 
Є. Кузьмін. 

 

Дівчина-українка. Худ. М. Ге 
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Учні М. Ге спостерігали, як художник використовував світло, 
створював відповідну обстановку для роботи над картиною. Так, під 
час малювання полотна "Розп’яття" художник, за спогадами Олек-
сандра Куренного, у великій майстерні з широким венеціанським 
вікном, яке виходило на захід, створював напівтемряву, влаштовував 
систему дзеркал дрібного калібру (8х8 вершків), які були вставлені в 
палітру рами вікна [34]. 

Для того щоб чіткіше 
побачити стан людини, яку 
розпинають, М. Ге, працю-
ючи у 1887–1888 рр. над 
картиною "Розп’яття", по-
ставив посеред майстерні ве-
ликий хрест, який нагаду-
вав букву "Т", і на ньому 
часто "розпинав" своїх учнів 
Степана Яремича та Олекса-
ндра Куренного, свого сина 
Миколу, родича Г. Рубана. 

Племінник художника 
Г. Ге згадував, як митець 
прив’язував рушником Г. Ру-
бана за руки так, що його 

тіло висіло над підлогою, а потім 
ходив по кімнаті, чекаючи чогось 
тривалий час. Це продовжувалось 
доти, поки зовсім виснажений 
натурник зі слізьми не почав благати 
майстра припинити знущання. Після 
цього М. Ге брався за роботу [35]. А 
учень С. Яремич підтверджував, що 
позувати було "свого роду великим 
подвигом" і вкрай виснажливо. 
"Більше трьох хвилин висіти було 
неможливо" [36]. 

Сам М. Ге так характеризував 
цей процес з С. Яремичем у листі до 
Л. Толстого: "Бог послав мені доро-
гого друга, молоду людину, яка з 
цілковитою відданістю мені служить 
і буквально висить, коли потрібно. І 
цього разу було вкотре доведено 
істину, що творча думка йде вперед і 
керує натурою. Якби я не створював 
наперед, мій друг не міг би приймати 

Розп’яття. Худ. М. Ге. 1892 

Розп’яття. Худ. М. Ге 1894
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тих поз, яких я вимагав, а побачивши намальовану фігуру він 
передавав її з вражаючою точністю" [37]. 

Це була велика школа для молодих художників, які входили в 
сам процес художнього мислення та відтворення його на полотні. 

В процесі роботи над образом Христа виникла проблема його 
зовнішнього зображення. І учні спостерігали над тим, як створював 
цей образ художник, маючи відмінне від канонічних зображень 
Спасителя уявлення. С. Яремич був свідком розмови М. Ге з племін-
ницею, яка, розглядаючи зображення Христа на картині "Що є 
істина?", запитала, чому він на картині "некрасивий". Художник 
відповів: "Красивого тут не потрібно. Навіть краще, що він некра-
сивий. Вдосталь уже й так зловживати цим, і це, нарешті, зробилось 
неможливим. Красивий. А чи знаєш ти, що красивої людини немає, є 
тільки красивий кінь, собака, свиня! Людина може бути розумною, 
доброю… не можна писати "красивого" Христа після того, як спалені 
чи вбиті десятки тисяч Христів, Гусів, Бруно. Мені не важливо знати, 
яке було обличчя у них. Важливо те, що їх спалили чи вбили, як 
розбійників. А в цьому випадку, хай навіть найпотворніша людина 
зовні, вона все-таки безмежно прекрасна" [38]. 

М. Ге давав можливість своїм учням мислити всебічно, відхо-
дити від натури, по-філософськи проникати в образ. Сергій Костенко 
почав працювати над картиною за 
сюжетом трагедії Й. Гете "Фауст". 
Молодий художник зобразив Фаус-
та і Маргариту в саду. Мефісто-
фель був відсутній на картині. 
М. Ге, розмірковуючи над цим 
сюжетом, зауважив, що "особливе 
зображення Мефістофеля для ху-
дожника не становить інтересу: 
треба так зобразити Фауста, щоб у 
ньому був і Мефістофель, тому що 
Фауст і Мефістофель – це, по суті, 
одна і та сама особа; це дві людські 
сторони, що їх кожен у собі має. Я 
не знаю, наскільки це вірно і чи 
належить така думка особисто 
Гете, чи вона є і в літературі. 
Говорилося багато" [39]. 

Ці роздуми М. Ге дали моло-
дому художникові матеріал для 
роздумів, для визначення своєї 
особистої концепції образу. І, як 
свідчить М. Мурашко, С. Костенко 
"вклав усього себе в своє дітище, і 
в 1892 році картина з’явилася на 
виставці" [40]. 

Що є істина? Худ. М. Ге 
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Учні М. Ге взяли в учителя багато нового, спостерігаючи над 
процесом малювання, яке уже на той час мало такі специфічні 
особливості, які стали помітними пізніше у митців, що звернулися до 
модерну, якого ще в російському та українському живописі у цей час 
не було. І це підтверджує Сергій Яремич у одному з листів до свого 
вчителя М. Ге: "Цей художник і наш спільний друг у міру того, як я 
все більше і більше поглиблююся у вивчення французького мистецтва 
й мистецтва взагалі, знову отримує в моїх очах вищої й вищої 
цінності, я не говорю вже про те, наскільки ми зобов’язані йому своїм 
розвитком" [41]. 

Перебування учнів у садибі М. Ге, їх спілкування з митцем мало 
величезне значення як у їх подальшій творчій долі, в пошуках свого 
місця у мистецтві, так і в особистому світосприйманні самого досить 
складного життя. І слова вчителя, які звучали не так часто, але які 
западали в душу, служили орієнтиром у подальшому. "Ви молоді, 
прекрасні, тільки починаєте життя, – говорив він. – Не приглушуйте 
в собі те, що вам Бог поклав у душу, і, розширюючи коло знань, 
підніміть рівень на ту висоту, на якій стоять великі вчителі людства. 
Хай ця велика ідея всього істинного, прекрасного, доброго пройде в 
найдрібніші подробиці Вашого життя й освітить її Божественним сві-
том. Тоді не буде ні розчарування, ні сум’яття, ні випадкового – буде 
або велике щастя, або велике горе – дві долі розумних істот" [42]. 

Як бачимо, життя в садибі М. Ге залежало від світоглядної пози-
ції художника, яка вилилась у свободу, чи це торкалося господарю-
вання, дотримання домашніх звичок, традицій, чи його творчості. Він 
продовжував відстоювати своє, незважаючи на те, що більшість кар-
тин на релігійну тематику не була сприйнята суспільством та церк-
вою.  У своїх пошуках він не залежав ні від кого й утверджував своє 
бачення розвитку мистецтва. 

Життя в садибі мало творчий характер. Учні спостерігали за 
самим процесом творення художніх образів. І в цьому була відкри-
тість садибного життя, хоча це було приватне помешкання закритого 
типу. Тут бували лише близькі люди з кола творчої інтелігенції, роди-
чів, сусідів та простих селян, які спілкувалися з господарських 
питань. 

Переважна більшість розглянутих нами садиб як гнізд культури 
закритого чи відкритого типу знаходилась на хуторах чи окраїнах 
населених пунктів. На початку ХХ ст. з’явилися подібні садиби у 
містах. У цьому випадку вони теж знаходилися на території, не пере-
населеній жителями. До таких гнізд культури можна віднести садиби 
відомого письменника кін. ХІХ – поч. ХХ ст. М. Коцюбинського у 
Чернігові та першої народної артистки Республіки, корифея україн-
ського національного театру М. Заньковецької у Ніжині. Ці садиби за 
своєю творчою спрямованістю близькі до того, що відбувалося у 
помешканні М. Ге. 

М. Коцюбинський з родиною переїхав до Чернігова у 1898 р., 
купив, залізши у борги, собі будинок на південній околиці міста біля 
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яру. Посадив сад, мав невеликий город і, щоб заробляти гроші на під-
тримку сім’ї, служив у статистичному бюро земства. У вільні години 
займався творчістю. 

У садибі бували близькі друзі дітей, які були в колі револю-
ційних інтересів. Старший син Юрій Коцюбинський присвятив своє 
життя революції, менший Роман – теж брав участь у громадському 
житті, дочка Оксана і її чоловік В. Примаков – активні діячі рево-
люційно-громадянського руху на поч. ХХ ст. 

Формування молоді в родині Коцюбинських було пов’язане не 
лише з самим революційним часом, а й сімейними традиціями, бо 
М. Коцюбинський та його дружина Віра Устимівна – це активні діячі 
національного руху початку ХХ ст. Ідеї протесту проти царського 
самодержавства, поневолення українського народу були у свідомості 
всієї родини. Хоча все це мало більш закритий характер, і зібрання 
молоді відбувалося переважно за межами садиби. 

 

 
 

М. Коцюбинський з дружиною Вірою Устимівною 
 
 
Більш відкритий характер мали творчі зв’язки, коли у понеді-

лок, а потім по суботах у будинку М. Коцюбинського за великим 
столом збиралися представники художньої інтелігенції міста та діячі 
місцевої "Просвіти". 

М. Коцюбинський був активним громадським і культурним дія-
чем. Він входив до "Громади", очолював чернігівську "Просвіту", був 
членом правління громадської бібліотеки у Чернігові, входив до 
губернської ученої архівної комісії тощо. Тому коло тих, хто бував у 
садибі М. Коцюбинського, було великим: члени "Просвіти" Б. Грін-
ченко, М. Загірня-Грінченко, І. Шраг, Л. Шрамченко, Ф. Левицька-
Шкуркіна, О. Андрієвська та ін. Тут намічалися плани роботи 
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"Громади" та "Просвіти", виникали нові задуми. Михайло Ми-
хайлович віддавав цій роботі багато своїх сил, й інакше він не міг 
діяти. Бо, "щоб прийшло на землю сподіване щастя, – стверджував 
письменник, – треба великої праці. Щастя не дається дурно. Треба 
забути свої вигоди, свої дрібні інтереси, треба загартувати в собі волю – 
зробити руки свої сильними, голову світлою, серце гарячим" [43]. 

 

 
 

Садиба М. Коцюбинського 
 
 

 
 

Садиба М. Коцюбинського з боку саду 
 
 

Треба пам’ятати, що громадська робота М. Коцюбинського і його 
побратимів проходила в умовах царського поліцейського режиму, 
заборони будь-яких проявів українського. 
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Як засвідчує Ірина Коцюбинська, дочка письменника, на зібран-
нях у садибі складали українською або французькою мовою (Віра 
Устимівна добре володіла іноземними мовами) адреси відомим діячам 
культури: грузинському письменнику Іллі Чавчавадзе, композитору 
Миколі Лисенку, актрисі Марії Заньковецькій, публіцисту Михайлу 
Михайловському, Льву Толстому (остання була підписана двісті одним 
підписом і передана у Ясній Поляні письменнику В. І. Коцюбин-
ською), збирали кошти на 
вінок А. П. Чехову, який 
повезли на похорони, на 
зведення пам’ятника Т. Ше-
вченку та багато інших 
заходів. 

Обговорювалися та-
кож і більш складні соці-
альні питання: про підго-
товку до страйку в статис-
тичному бюро з нагоди не-
законного звільнення спів-
робітника Альтшулера, про 
збір коштів на посилення 
самооборони під час єврей-

ських погромів, про 
бойкотування засідань 
архівної комісії в зв’яз-
ку з обмеженням її прав 
губернатором, про "куцу 
конституцію" 1905 р., 
про замах на губерна-
тора Хвостова, про утво-
рення каси допомоги 
політв’язням тощо. 

Перераховані пи-
тання, які обговорювалися на засіданнях у М. Коцюбинського, 
свідчать, що цю садибу можна віднести до опозиційних гнізд 
культури. 

Відкритість діяльності М. Коцюбинського проявлялась під час 
зустрічі у садибі з творчими діячами. В центрі літературного життя у 
Чернігові були, крім господаря садиби, Борис Грінченко, Володимир 
Самійленко, Марія Загірня, які проводили велику видавничу діяль-
ність, випускаючи літературні збірники, книги для народу та шкіл, 
збирали твори фольклору тощо. Йшло широке листування. 

 

Кімнати в будинку 
М. Коцюбинського 
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Крім цього, на початку ХХ ст. у Чернігові працювали також 
письменники Іван Коновал (Вороньківський), Микола Вороний, 
Микола Чернявський, Михайло Жук, Григорій Коваленко, перекла-
дач Леонтій Шрамченко та ін. Всі вони бували на "суботах" у 
М. Коцюбинського та його дружини Віри Устимівни, вирішували 
назрілі проблеми розвитку літератури, видання альманахів, читали й 
обговорювали нові твори учасників зібрання. 

"Суботи" були пое-
тичною школою для моло-
ді, насамперед, для Павла 
Тичини, Василя Еллан-
ського (Блакитного), 
Олександра Соколовсько-
го, Аркадія Казки, Івана 
Цитовича та ін. М. Коцю-
бинський влаштовував об-
говорення творів молодих, 
давав їм можливість глиб-
ше проникати у таїнства 
творчого процесу, пошу-
ків прийомів збагачення 
мовотвору, художньо-об-
разної системи. Учасник 
зібрань І. Цитович ствер-
джував: "Коцюбинський 

[…] дав нам більше, ніж усій тодішній молоді, бо ми мали щастя 
особисто торкатися своїми ще дитячими пальцями струн його прек-
расної душі і слухати, як вона бринить" [44]. Тут також треба 
пам’ятати, що у садибі, крім літераторів, бували композитор Микола 
Лисенко, співак Олександр Мишуга, відомий у майбутньому керівник 
знаменитого українського народного хору його імені Григорій 
Верьовка, співачка Марія Дейша-Сіоницька, художники Михайло 
Жук, який намалював два портрети М. Коцюбинського та членів 
родини, Петро Циганко, Валентин Зінченко, Іван Рашевський. 

У Чернігові М. Коцюбинський написав свої кращі твори: "Інтер-
меццо" (1909), "На камені" (1902), "Дорогою ціною" (1901) "Fata 
morgana" (1903–1910), "Лялечка" (1902), "Тіні забутих предків" 
(1911) та ін. Тут були підготовлені і видані альманахи "Хвиля за 
хвилею", "Дубове листя" (присвячений П. Кулішу), "З потоку жит-
тя". Саме в садибі упорядники цих видань М. Коцюбинський, Б. Грін-
ченко, М. Чернявський знайомилися з рукописами, читали й обгово-
рювали їх. "Читали ми рукописи вкупі, – згадував М. Чернявський. – 
Один читав, двоє слухало. Але деякі з галицьких рукописів і Грін-
ченко, і я зрікалися читати через їх мову. Тоді читав Коцюбинський, і 
читав часом з замилуванням і захопленням, з ліричним навіть 
підтоном… іноді спиниться й сам розсміється: "А що, файно?" [45].  

На літературній "суботі" у М. Коцюбинського. 
Худ. Ю. Баланівський 
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М. Коцюбинський листувався з багатьма письменниками та 
діячами культури, про що свідчать чотири томи його листів та ще 
чотири – до нього. 

Садиба М. Коцюбинського була своєрідним центром культурного 
життя у Чернігові. Таким чином, ця садиба як гніздо культури 
увібрала у себе декілька рис і характерних особливостей, які були 
продиктовані соціально-політичними умовами, що існували на почат-
ку ХХ ст. – це закритість діяльності там, де цього вимагала ситуація, 
і відкритість, коли це торкалося літературної творчості. 

Садиба М. Заньковецької, видат-
ної української актриси світового зна-
чення, у Ніжині формувалася як гніз-
до культури поступово. Творче життя 
Марії Костянтинівни було дуже напру-
женим, і після гастролей їй десь треба 
було відпочивати, набиратися сил. 
Тому у 1902 р. М. Заньковецька купи-
ла у Ніжині на Сучковому провулку 
будинок з садибою. Зберігся його опис: 
"Обкладений червоною цеглою буди-
нок Марії Костянтинівни стоїть посе-
ред зеленого чистого двору. Поруч був 
невеличкий садок, до якого вела чудо-
ва тераса. Вітальня потопала в квітах. 
Стіни прикрашали українські руш-
ники і картини – дарунок художників. 
Вікна кімнати самої хазяйки виходили 
в сад. Ліжко, невеликий письмовий 
стіл, портрети друзів, купка книжок, 
дзеркало, обвите сухими квітами і 
травами, – ось усе, що було в кімнаті. 
Зате справжній музей являла собою 
"парадна галерея", де стояли скрині, вщерть набиті адресами, приві-
таннями… У дворі була "чиста комора", де зберігався театральний 
гардероб Марії Костянтинівни" [46]. 

Біля будинку М. Заньковецька посадила дубок, який дбайливо 
доглядала, назвавши його "дубок дружби", та інші дерева. 

В садибі вона не лише відпочивала разом з мамою після 
гастролей, а й зустрічалася з акторами та іншими діячами культури, 
а також представниками ніжинської інтелігенції. В садибі бували 
відомий історик М. Грушевський з дружиною, діячі театру М. Кро-
пивницький, П. Саксаганський, М. Садовський, І. Мар’яненко, Б. Ро-
маницький та інші, які обговорювали в садибі різні проблеми їх 
театрального життя. 

Специфікою садибного життя було те, що тут М. Заньковецька 
проводила не лише зустрічі з різними діячами Ніжина, акторами-
аматорами, а й готувала з ними вистави, які показувала в місті. Один 
із відвідувачів садиби згадував: "Те, що в її будинку бували рідні, 

М. Заньковецька
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Будинок М. Заньковецької у Ніжині 

близькі, знайомі – це типове явище для переважної більшості добро-
порядних сімей. Незвичайність в іншому. Будинок, у якому прожи-
вала Марія Костянтинівна, притягував до себе молодь. Тут лунала 
музика, пісні. Чудово виходили "Вечорниці" Ніщинського, в яких 
вона надзвичайно добре передавала не тільки солістів, але й хори та 
окремі інструменти в оркестрі. Ми, молодь, не відходили від неї" [47]. 

Найважливіше було те, що М. Заньковецька уміла помічати 
талановиті риси у юна-
ків та дівчат і залучати 
їх до підготовки різних 
вистав, у яких разом з 
ними грала сама. Таким 
чином до театральної 
діяльності були залучені 
Ганна і Паша Москви-
чови, Юхим Мілович, 
Єлизавета Островерхова, 
Марія Мінченко та інші 
молоді ніжинці. М. За-
ньковецька проводила з 
ними багато часу, щоб 
домогтися життєвого 
створення того чи ін-
шого сценічного образу. 

Володіючи величезною майстерністю, Марія Костянтинівна практично 
показувала, на що треба звернути увагу, як сказати ту чи іншу фразу, 
як рухатися на сцені, як відчувати партнера тощо. Грати разом з 
М. Заньковецькою в одних виставах – це була для них велика школа 
майстерності. 

М. Заньковецька намагалася, щоб іскорка таланту молодих учас-
ників вистав з кожним разом сяяла по-новому і відбивала своєрідні 
виразні грані. Одна з учасниць театрального життя у Ніжині вчитель-
ка К. Ф. Булига-Герасименко згадувала про ставлення актриси до неї: 
"Я тебе, голубонько, заберу у свою трупу, у нас негарна героїня. Я 
тебе зроблю артисткою. Ти талановита. Ми будемо ставити "Лиме-
рівну", ти розучи роль і будеш давати дебют у ролі Лимерівни", – 
говорила Марія Костянтинівна. Я дуже збентежилась. "Це ж дуже 
важка роль, Маріє Костянтинівно. Я бачила Вас у цій ролі. Ви грали 
незрівнянно. Хіба я її зможу зіграти, убачивши Вас?" "Нічого, зігра-
єш. Я тебе вивчу. Ти підучи роль і приходь до мене на репетицію". Я 
сильно була схвильована цим запрошенням і щаслива, що ось коли 
прийшло те, про що я мріяла довгі роки" [48]. 

Подальша робота М. Заньковецької з молодою аматоркою мала 
повчальний характер, давала можливість побачити сам творчий 
процес роботи. Продовжуючи згадувати свої спілкування з великою 
актрисою, К. Ф. Булига-Герасименко зауважувала: "Я вивчила роль і 
стала ходити на репетиції. Марія Костянтинівна була задоволена 
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мною. Але коли справа дійшла до найсильніших драматичних мо-
ментів і Марія Костянтинівна сама грала, показуючи мені, я впала 
духом. Я не могла так грати. Марія Костянтинівна мене заспокою-
вала. "Чого ти хвилюєшся. Ти ніколи не будеш Заньковецькою, а я 
ніколи не зможу бути Булигіною… У кожного свій особливий талант. 
Ти грай так, як ти зможеш. А мені подобається твій сміх. От як у 
ролі Мелашки. Чудово!" Багато часу мені приділяла Марія Костянти-
нівна, і ми з нею розучили мою роль. Я грала так, як мені вдавалося 
грати, і не слухалась вже, що у мене не так виходить, як у неї!" [49]. 

Деякі актриси-аматорки жалілися, що їм випадають ролі 
негативних персонажів, а їм хотілося грати Олену, Софію, Наймичку 
та ін. М. Заньковецька доводила, що слід глядачам подобатися своєю 
грою, а не красою, а негативні типи треба зіграти так, щоб глядач їх 
зненавидів. І тут підкреслила: "Театр виховує людей. Все хороше в 
людині треба любити, а погане ненавидіти і боротися з ним. Ось 
благородна мета театрального мистецтва" [50]. 

Після таких бесід молоді актриси змінювали свою позицію і 
намагалися в образах старих, некрасивих, поганих, лихих людей роз-
крити їх сутність, подати їх живими, викликати у глядачів співчуття 
до них чи ненависть. 

Постійна увага до молодих ніжинців мала свої позитивні резуль-
тати. Коли в 1906 р. до Ніжина приїхав М. Садовський, який разом із 
М. Заньковецькою виношував ідею створення в Україні стаціонарного 
театру і побував на підготовленій Марією Костянтинівною виставі 
"Молода кров" за п’єсою В. Винниченка, то зрозумів, що саме 
ніжинська театральна молодь і може скласти основу їх нового театру. 

На запрошення М. Садовського та М. Заньковецької до театру 
пішли з новими театральними прізвищами Марія Мінченко (по сцені 
Малиш-Федорець), Іван Ковалевський, Єлизавета Островерхова (Хутор-
на), Юхим Скороход, Іван Минка, Юхим Мілович, Андрій Бородавка 
(Остерський), Ганна Москвичова (Ніжинська), Іван Росін. По-різному 
склалася їх театральна доля, але переважна більшість із них стали ві-
домими акторами [51]. До трупи також увійшли деякі актори Полтав-
ської трупи, якою керував М. Садовський. Так, взимку 1907 р. виник 
перший в Україні стаціонарний театр, який надовго оселився у Києві. 

І після цього М. Заньковецька, проживаючи у Ніжині до 
1926 р., після гастролей, а з 1922 р., перебуваючи на пенсії, 
продовжувала працювати з молоддю, ставила нові вистави, про що 
свідчать ніжинські афіші: "Безталанна", "Суєта", "Ой, не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці" та ін. Разом з М. Заньковецькою у 
виставах грали її учні Галина Ніжинська, Юхим Скороход, Дмитро 
Грудина та нові актори-аматори, серед яких були дуже талановиті, з 
досвідом, зокрема, К. Булига-Герасименко, П. Москвичова, Д. Коха-
нська, Є. Тарновська, Р. Холопцева, а також А. Недоля, Л. Радецька, 
І. Байда, М. Остапенко, Є. Зарецька, М. Чернявський, Г. Карась, 
Є. Гаєва, Г. Чайко, М. Хоменко, Є. Боровиченко, П. Сірик, Д. Мило-
вич, П. Маркова, Ф. Павленко, Ф. Суярко та ін. 
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Зі студентами Ніжинського історико-філологічного інституту 
кн. Безбородька М. Заньковецька підготувала до Шевченківського ювілею 
(1914 р.) виставу "Назар Стодоля", але губернатор заборонив її ставити. 

Мистецька школа М. Занькове-
цької, яка була безпосередньо пов’язана 
з її садибою, бо там проходила вся під-
готовча робота до вистав, для багатьох 
аматорів окрилила майбуття, зробила із 
них активних учасників мистецького 
життя у Ніжині та в Україні. Значна 
частина їх грала у створеній актрисою 
у Ніжині "Українській трупі під ору-
дою М. К. Заньковецької". 

У садибі бували і разом з 
М. Заньковецькою вирішували числен-
ні творчі питання, пов’язані як з під-
готовкою нових вистав, так і навчаль-
ним процесом підготовки молоді до 
театральної діяльності ніжинські куль-
турні активні діячі 20-х рр. ХХ ст., 
зокрема Федір Проценко, Олександр 
Олександров, Дмитро Грудина, Воло-
димир Ратмиров, Болеслав Вержиків-
ський та ін. Це були композитори, 
диригенти, режисери, театральні ху-
дожники, творчість яких виходила за 
межі міста. 

У 1926 р. М. Заньковецька зму-
шена була поїхати з Ніжина, бо бу-

динок потребував ремонту, а місцева влада не вирішувала цього пи-
тання. Марія Костянтинівна мріяла повернутися до Ніжина і прожити 
тут до кінця свого життя. "Тільки-но ремонт буде зроблено, я зараз 
же переїду до Ніжина назавжди", – писала вона Ф. Проценку. Але, на 
жаль, цього не сталося. 4 жовтня 1934 р. М. Заньковецька пішла із 
життя, залишивши великий слід у житті України і Ніжина зокрема. 

Таким чином, садиба М. Заньковецької у Ніжині є яскравим 
зразком гнізда культури відкритого типу, бо у творчій діяльності гос-
подарки брали широку участь представники як творчої інтелігенції, 
так і інших верств населення міста Ніжина, які були залучені до 
театрального мистецтва. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що на Черні-
гівщині функціонували два основні типи садиб. До першого слід від-
нести такі, які були призначені для нормального проживання родини 
та активного господарювання. Від достатку господарів залежало і саме 
спорудження будівлі, створення навколо неї відповідного природного 
середовища з урахуванням ландшафту. Тобто це була житлова садиба 
з усіма зручностями. До другого типу відносимо садиби, які можна 

М. Заньковецька біля будинку 
в Ніжині 
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розглядати як гніздо культури. І тут, як показує господарсько-
культурне та культурно-художнє життя, можна говорити про 
відкритий чи закритий характер діяльності господаря та тих, хто 
йому допомагав. 

Як свідчать факти, садиби, що відносилися до гнізд культури, 
поділяються за типом діяльності на дві категорії: дворянська садиба, у 
якій розвивалися різні прояви культурно-художнього життя, та сади-
би, де в основному проявлялися творчі здібності господаря і його 
учнів, що торкалися літератури, живопису, театру, архітектури тощо. 
Творчий аспект діяльності господаря садиби переважав над іншими 
видами діяльності, і ті, хто відвідував садибу, у своїй переважній 
більшості не впливали на розвиток літератури, живопису, ужитково-
декоративного мистецтва тощо, якими займалися власники садиби. В 
цьому плані дещо випадає театральна діяльність, бо без участі інших 
не можна було створити виставу. 

В кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. більше з’являється відкритих садиб, 
що пояснюється загальними змінами, які проходили у суспільному 
житті. Більше того, значно помітніші національні прояви, які 
свідчать про деяку зміну поглядів серед українського дворянства, 
інтелігенції. І проявляється це у збиранні колекцій старожитностей, 
організації театральних вистав на українську тематику, розповсю-
дженні освіти та інших знань серед населення тощо. 

Функціонування гнізд культури в регіоні сприяло певною мірою 
формуванню української національної ідеї, якою цікавилася частина 
українського панства. 

Індивідуалістичний зміст садибних утворень свідчить про широ-
кий аспект інтересів українського панства та діячів культури, а це 
вело до утворення історико-культурного, неповторного феномену, у 
якому сконцентрувалися основні складові цього явища, які засвідчу-
вали багатогранність проявів культури, співіснування аматорських і 
професійних форм художньої діяльності. 

Значення гнізда культури відзначалося не лише культурно-
художньою діяльністю господаря садиби, а й тими діячами культури, 
які безпосередньо брали участь у її житті. 

Наприклад, без Качанівки у художника Василя Штернберга не 
було б картин "Млин у Качанівці" (1836), "Садиба Григорія Тарнов-
ського у Качанівці", "Альтанка у Качанівці" (обидві – 1837), "У Кача-
нівці, маєток Г. Тарновського" (1838), у О. Я. Волоскова – "У 
Качанівському парку. Родина Тарновських" (поч. 1850-х рр.), "За чай-
ним столом", а у А. М. Гороновича – 2 портретів В. В. Тарновського 
(мол.), у І. Ю. Рєпіна – другого варіанта картини "Запорожці пишуть 
листа турецькому султану", "Гетьман", "Козак", "Тип козака", у 
К. Маковського – "Запорозький козак" (1884), "Бояришня (Портрет 
дочки В. В. Тарновського (мол.) Софії)" (поч. 1880), "Українка" 
(1884), "Недільний вечір у малоросійському селі" (1879), "Біля 
вогнища. Качанівка" (1888) тощо. 
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Не зустрілись би у 1838 р. М. Глінка і В. Забіла у Качанівці – не 
було б славнозвісних романсів "Гуде вітер вельми в полі" та "Не 
щебечи, соловейку". 

Дуже часто навіть короткочасне перебування діячів культури 
залишало слід не лише в житті садиби, а і в мистецтві в цілому. Сама 
атмосфера садибного життя надихала митців на художні прояви. 

А матеріали, які входили до різних колекцій, сприяли напи-
санню наукових праць вчених. 

Таким чином, у садибному просторі співіснували різні формотво-
рення культури, зокрема види мистецтва від кріпацьких колективів і 
до високопрофесійних виступів митців. Інколи аматорське і профе-
сійне мистецтво зливалося, збагачуючи одне одного, про що свідчить 
діяльність М. Заньковецької у Ніжині. 

Гніздо культури як цілісний культурний феномен формувався в 
процесі значного проміжку часу і було взаємопов’язане з історично-
соціальними процесами, які відбувалися в суспільстві і в полі якого 
знаходився господар садиби та всі, хто був з ним пов’язаний, а також 
творчої праці особистості. Досліджуючи гніздо культури, слід вра-
ховувати конкретні історичні умови, коли воно існувало, загальні 
культурні зацікавлення представників середовища, до якого відносився 
власник садиби. Це дає можливість визначити, на яких позиціях 
стояла особа. А в зв’язку з цим буде зрозумілою і його діяльність у 
культурному спрямуванні. Чим міцнішими та розгалуженішими будуть 
контакти з громадськими та культурними діячами, особиста участь 
власника садиби у накопиченні культурно-мистецьких цінностей та їх 
репродукуванні, з урахуванням і тих цінностей, що накопичувалися 
декількома родинними поколіннями, тим значення садиби як гнізда 
культури збільшується. 

Кожне гніздо культури – це самостійний територіальний об’єкт зі 
своїми власними особливостями. Кожне гніздо – це окреме явище куль-
тури. І хоча є між ними певні спільні ознаки, вони все ж відрізняються 
окремими проявами, що робить гніздо оригінальним і самобутнім. 

Не кожна дворянська садиба виступала гніздом культури. І тут 
першочергову роль відігравали не економічні чинники, а саме 
духовно-інтелектуальна праця господаря та тих, хто знаходився з ним 
у тісних відносинах. 

У науковій літературі зустрічаються такі поняття, як "панський 
маєток", "родове помешкання", "резиденція вельможі-мецената", 
"аристократичний салон" тощо. Проте не всі ці об’єкти можна віднес-
ти до гнізда культури, бо вони не мали прикмет гнізда або їх втрачали 
з різних причин. Цілеспрямована робота власника садиби та членів 
його оточення у напрямку збагачення культурних проявів давали 
можливість перетворити її на гніздо культури і вивести його на 
загальнокультурний простір. 

Гнізда культури Чернігівщини відіграли значну роль у розвит-
кові окремих формотворень культури, зокрема різних видів мистец-
тва. Відкриті гнізда сприяли розширенню культурного середовища, 
включенню в його контекст представників народних мас. 
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У ХІХ – на поч. ХХ ст. Чернігівщина представлена іменами 

багатьох відомих художників, які проживали і працювали як у дво-
рянських садибах, що виступали у цей час як гнізда культури, так і у 
своїх власних оселях чи подорожували по Поліській землі. Про них 
можна знайти лише окремі відомості в працях, що торкалися  висвіт-
лення загальних процесів розвитку українського мистецтва, або ж у 
розвідках про окремі садиби. Тож назріла потреба розкрити у система-
тизованому вигляді особливості розвитку живопису ХІХ – поч. ХХ ст. 

Образотворче мистецтво як національне явище розвивалося в 
умовах, коли Україна у ХІХ – на поч. ХХ ст. все ще залишалася як 
складова частина Австрійської (з 1867 р. Австро-Угорської) та Ро-
сійської імперій. Це накладало свій відбиток на сам процес функціо-
нування малярства, бо неможливо локалізувати його як регіонально 
за певною територією, так і розглядати хронологічно за ходом роз-
витку провідних західноєвропейських стильових напрямків [1]. 

У житті митців цього часу переплелися різноманітні чинники, 
які впливали на весь розвиток живопису. Одним із них було те, що 
центром розвитку образотворчого мистецтва у південно-східній та 
північній частинах України, куди належить і Чернігівщина, стала 
столиця Російської імперії. Саме тут формується єдиний центр про-
фесійної освіти – Академія мистецтв з провідними художниками 
Росії, в якій навчалися обдаровані юнаки. Саме сюди і йшли українці, 
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які мали хист до малювання. А їх було немало. Деякі після закін-
чення Академії поверталися в Україну, а інші осідали в столиці, 
використовуючи свої знання і навички у створенні картин різних 
жанрів і задовольняючи потреби замовників. 

У зв’язку з тим, що в класах Академії мистецтв у одного і того 
ж професора навчалися як українці, так і росіяни, то між ними 
виникла творча дружба. А перебування їх в Україні сприяло тому, що 
росіяни писали картини на українську тематику. Через те що в 
регіональному мистецтві брали участь представники обох національ-
ностей, з українською тематикою, зі спільним підходом до показу 
життя українців, то слід відносити цей живопис до складової україн-
ського мистецтва. Хоча ці ж твори входять в загальний контекст 
розвитку образотворчого мистецтва вказаного часу. 

І все ж у кожному регіоні мистецьке життя, пов’язане з малярством, 
мало свої специфічні особливості, які вирізняли один регіон від іншого. 

Оглядаючи мистецьке життя на Чернігівщині, можна з упевнені-
стю стверджувати, що воно в І пол. ХІХ ст. певною мірою залежало 
від дворянських садиб. В цьому регіоні майже не виявлено худож-
ників-кріпаків, які б обслуговували свого пана, створюючи портрети 
представників його родини та гостей господаря, як це спостерігалося в 
інших регіонах. 

 
САДИБНЕ МАЛЯРСТВО 

 
Для Чернігівщини характерне збирання картин, для яких у 

будинках вельмож створювалися цілі галереї. Подібні зібрання картин 
були в садибі Кирила Розумовського в Батурині, які перейшли після 
його смерті сину, в маєтках Галаганів у Сокиринцях і Дігтярях, Ско-
ропадських у Тростянці, Милорадовичів у Любечі, Тарновських у 
Качанівці, Терещенків у Глухові, Судієнків у Очкиному, Лизогубів у 
Седневі та ін. Тут було зосереджено багато художніх творів росій-
ського, українського та зарубіжного мистецтва. 

Ці зібрання залежали від інтересів власників садиб, від їх фінан-
сових можливостей зробити копії чи замовити у художника оригіна-
ли. При такому підході до збирання художніх полотен у колекцію 
потрапляли твори художників найрізноманітніших епох і шкіл, 
напрямків. Майже немає таких колекцій, де переважна більшість її 
зібрання було присвячено одному художнику, крім Качанівки, де 
В. В. Тарновський (мол.) збирав все про Т. Шевченка. 

Другий напрямок, пов’язаний з садибою, це безпосереднє 
мешкання в ній художників, які потребували меценатської їх під-
тримки у фінансах, проживанні та влаштуванні добробуту. В цьому 
разі митці малювали садибу та її околиці, портрети господарів та 
гостей, враховуючи художні інтереси своїх садибних замовників. 

Крім великих садиб, на Чернігівщині існувало ще багато неве-
ликих. І в кожній із них зберігалися твори образотворчого мистецтва, 
бо кожний дворянин у той чи інший час намагався мати у своєму 
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будинку твори живопису чи портрети родини, створені місцевим або 
ж відомим художником. У перші роки радянської влади, коли всі 
поміщицькі садиби були приватизовані, з них були вивезені і твори 
мистецтва. Створювалися повітові, окружні та крайові музеї, серед 
них Чернігівський крайовий, Конотопський та Ніжинський округові, 
Сосницький історико-археологічний та етнографічний, Новгород-Сі-
верський та Прилуцький музеї. Протягом 1919–1928 рр. у музеях 
Чернігівщини було зібрано понад 5 тисяч робіт образотворчого мистец-
тва [2]. Тут були твори відомих російських художників І. Аргунова, 
Д. Левицького, В. Боровиковського, О. Кіпренського, К. Брюллова, 
Л. Лагоріо, І. Рєпіна, І. Шишкіна, В. Сурикова та ін., а також укра-
їнських – Т. Шевченка, А. Мокрицького, В. Штернберга, К. Павлова, 
К. Юшкевича-Стаховського, І. Соколова, І. Рашевського, О. Волос-
кова, І. Шаповаленка та ін. До цих імен слід додати багатьох західно-
європейських художників. Все це було зібрано господарями садиб у 
ХІХ – на поч. ХХ ст. Це свідчить, що господарі садиб певною мірою 
ставали зберігачами художньої спадщини. Але ці надбання художньої 
творчості залишалися далекими від широкої глядацької аудиторії. 

Значну кількість 
картин мав господар 
садиби в Качанівці Гри-
горій Степанович Тар-
новський (1788–1853), 
любитель мистецтва і 
меценат, камер-юнкер, 
який дослужився до 
чину дійсного статсько-
го радника (приблизно 
генерал-майора), який 
мав значну кількість 
земель, кріпаків та сіл, 
а в зв’язку з цим мав 
значні кошти. Тому як 
меценат він допомагав 
деяким художникам, 
музикантам, у садибі 
тримав чималий оркестр та хор кріпаків. Проте, як свідчать його 
сучасники, Г. С. Тарновський не входив до кола світських або 
літературно-художніх салонів Петербурга 20–30-х рр., бо, можливо, у 
цьому колі не завжди знаходилось місце для амбіційного й не дуже 
освіченого поліцейського офіцера [3]. І все ж документи середини 30–
40-х рр. свідчать про інше. Відомо, що Г. С. Тарновський притриму-
вався кола українців, які проживали в С.-Петербурзі. Він був знайо-
мий з А. Мокрицьким та близьким до конференц-секретаря Академії 
мистецтв Василя Івановича Григоровича, який був родом із Пирятина 
і досить відомим у мистецьких колах столиці. Саме завдяки йому 

Садиба Качанівка. Худ. В. Штернберг 
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Г. С. Тарновський у 1836 р. став членом Товариства заохочування 
мистецтв [4]. Дослідник Є. Мітельман, автор статті "Глінка в Кача-
нівці", вказує, що у 1838 р. Г. Тарновського обирають почесним 
вільним обизником Академії  "по уважению и любви к художествам и 
одобрению художников русских" [5]. 

Існують різні оцінки особистості Г. С. Тарновського. Найбільше 
відповідають істині слова художника Льва Жемчужникова, який від-
відав господаря Качанівки: "Григорій Степанович був оригіналом за 
манерами, одягом, з музикальним сумбуром у голові і з таким же 
поняттям про живопис, але при всьому цьому я неохоче розповідаю 
його смішні сторони, бо він був добрим і мав значні достоїнства, хоча 
б ті, що у нього проживали і користувалися гостинністю такі знаме-
нитості, як Глінка, Шевченко, Штернберг, Микола Андрійович 
Маркевич" [6]. 

У 40-х рр. петербурзьке коло Г. С. Тарновського розширилося, 
про це свідчить М. Маркевич у своєму "Щоденнику". 

Картинну галерею Г. С. Тарновський збирав поступово. Він 
купував твори мистецтва, перебуваючи в країнах Західної Європи. 
Таким чином у колекції з’явилися картини зарубіжних художників 
Д. Тенірса, Л. Ван-Дейка, В. Деннера, Б. Мікеланджело, П. Веронезе, 
А. Карраччі, Ш. Лебрена та ін. Проживаючи в столиці, Г. С. Тарнов-
ський купував полотна І. Айвазовського, М. Воробйова, О. Кіп-
ренського, К. Брюллова, О. Іванова та ін. 

Особливе місце в колекції займали 
твори Василя Івановича Штернберга 
(1818–1845), який дружив з господарем 
садиби і щоліта проживав у Качанівці 
протягом 1836–1838 рр., ще навча-
ючись разом з Т. Шевченком в Академії 
мистецтв у Санкт-Петербурзі. Дружба з 
Т. Шевченком та іншими учасниками 
української громади, яка сформувалася 
у столиці, сприяла зміцненню потягу 
художника до України, хоча він сам 
був родом із Петербурга. Звичайно, цей 
інтерес посилився, коли він у 1836 р. 
вперше відвідав садибу Г. С. Тарновсь-
кого. Чудовий палац, величезний парк 
з озерами та парковою скульптурою, 
приваблива молодь, що проживала в 
садибі, – все це притягувало 18-річного 
юнака. Разом з господарем він відвіду-
вав ярмарки та інші садиби поміщиків. 
Так, у 1836 р. з’явилися перші картини 

на українську тематику "Водяний млин", "Ярмарок у Ічні" (це міс-
течко було неподалік від Качанівки). Картину "Пастушок" В. Штерн-
берг розпочав у 1836 р., а завершив уже наступного року. 

Автопортрет.  
Худ. В. Штернберг 
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У 1837 р. художник розширив свою тематику. Крім чудової, на-
повненої романтики картини "Садиба Г. Тарновського в Качанівці", 
на якій зображено білоколонний палац в оточенні паркової рос-
линності з рибалками на передньому плані, які ловлять рибу в озері, 
що виблискує своїм сріблом, В. Штернберг, здійснивши поїздку до 
Києва, намалював картини "Вид на Поділ у Києві" та "Переправа 
через Дніпро під Києвом". 

Літнє перебування в Україні 1837 р. було досить насиченим 
творчо. Він доповнив українську тематику творами "Вулиця в селі", 
"Вітряк в степу" і побутовою картиною "Біля шинку". 

Про цю поїздку в Україну "Художня газета" від 15 січня 1838 р. 
писала "Завдяки освіченій любові до мистецтва Григорія Степановича 
Тарновського В. Штернберг знову, друге літо провів… у благословен-
ній, колоритній, оригінальній Малоросії. Розглядаємо альбом, що ле-
жить перед нами, а краще сказати безпорадне поєднання шматків, на 
яких то ескізно накидана майданчикова малоросійська сцена, то ори-
гінальна голова козака, то сцена в хаті з жінкою та наймичкою з гар-
бузами і місцевими меблями, то весілля, то з найменшими дрібниця-
ми чудові види Києва з дорогим Дніпром…" 

Матеріал цього альбому В. Штернберга можна розділити на дві 
частини: види і сцени. Тут були чудові замальовки Києва, Рум’ян-
цевської оранжереї в Качанівці, а також вигляд села над річкою у 
тиху погоду. З сценічних картин впадають в очі внутрішнє вбрання 
малоросійської хати, клуні, чудові начерки весілля, торгу на Подолі, а 
також замальовки окремих фігур. 

Пам’ятним залишився 1838 рік як для В. Штернберга та його 
друзів по садибі в Качанівці, так і мистецтва, бо художник підтвердив 
свою чудову майстерність своїми новими роботами, створеними у цей 
час. 

Коли В. Штернберг приїхав з господарями у Качанівку, то він 
зосередився на роботі над своїми новими картинами, які можна було б 
показати на підсумковому екзамені в Академії мистецтв. І він 
наполегливо працював над монументальною картиною "Освячення 
пасок в Малоросії", за яку в 1839 р. отримав Золоту медаль і звання 
вільного художника, а також право поїхати до Італії за державні 
кошти. 

Під впливом перебування М. Глінки в Качанівці у 1838 р. 
В. Штернберг намалював картину "В Качанівці у Тарновського", на 
якій відтворив роботу трьох митців: написання М. Маркевичем балади 
Фінна за пушкінським текстом для опери М. Глінки "Руслан і Люд-
мила" і складання композитором до неї музики та відтворення худож-
ником В. Штернбергом цього процесу, свідком яких був господар 
садиби Г. Тарновський. Цей оригінальний прийом дав можливість 
художнику закріпити в пам’яті нащадків образи митців, розкрити їх 
спільну  творчу іяльність, пов’язану з Качанівкою. На картині стоїть 
дата "27 июля 1838 г.", а на звороті адресний напис: "Милому 
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Андрею на память от друга его и дяди М. Марковича. 1872. Июнь 4. 
М. И. Глинка, Н. А. Маркевич, Г. С. Тарновский, Штернберг". На 
картині була наклейка з написом: "Картина художника Штернберга. 
Писана 1838 р. в садибі Г. С. Тарновського "Каченовке". Чернігівської 
губ. Кімната ця була робочим кабінетом М. І. Глінки. За столом 
сидить Глінка – за партитурою "Руслана и Людмилы" і історик 
Малоросії М. А. Маркович зайнятий скороченням тексту балади 
Фінна. За мольбертом сам художник, а ззаду його власник  
"Каченовки". Тут у 1838 році була перша проба оркестрових і хорових 
партій Руслана. Схожість облич і особливо фігур чудові. Очевидець, 
кому тоді було сім років, син історика А. Маркевич" [7]. 

Як стверджує дослід-
ниця творчості М. А. Мар-
кевича Є. М. Косячевська, 
ця картина до вказаної 
вище родини потрапила 
від В. В. Тарновського 
(старш.), який, перебира-
ючи папери дяді Г. С. Тар-
новського, знайшов у 
скрині партитуру опери 
М. Глінки "Життя за ца-
ря" та інші ноти і пере-
слав їх 3 лютого 1857 р. 
разом з картиною [8]. 

Приїзд композитора 
М. Глінки у Качанівку 
мав особливе значення у 

творчій біографії В. Штернберга. М. Глінка приїхав у садибу 
Г. С. Тарновського в кінці травня 1838 р. Композитор за дорученням 
царської родини шукав в Україні талановитих хлопців для при-
дворного хору, яким він сам керував. У зв’язку з появою М. Глінки 
життя у Качанівці пожвавішало. З’явилися сусіди, які брали участь у 
житті садиби. Г. С. Тарновський запросив із Турівки Миколу Мар-
кевича, відомого історика, поета, музиканта і шанувальника народної 
творчості, пізніше автора "Історії Малоросії", який разом з М. Глін-
кою навчався в пансіоні в С.-Петербурзі; з Борзни Віктора Забілу, 
поета, музиканта, який грав на багатьох інструментах, добре співав і 
розповідав цікаві історії; Петра Скоропадського, тридцятитрирічного 
господаря села Григорівки, демократично налаштованого молодого 
чоловіка, що любив хорошу компанію, гарно співав і грав на кларнеті, 
та ін. 

З їх появою збагатилося і життя В. Штернберга. Він брав участь 
у різноманітних розважальних заходах, влаштуванню яких сприяв 
сам господар садиби. М. Глінка у своїх "Записках" зазначив: "Григо-
рію Степановичу Тарновському було років під 50, він був смаглявим і 

У садибі Г. Тарновського в Качанівці. 
Худ. В. Штернберг 
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сухим, значився десь по службі і був у званні камер-юнкера. Ганна 
Дмитрівна, дружина його, була жінка приземиста і досить товста, 
дуже мовчазна, любила, щоб дівки їй розтирали ноги. У будинку 
жили і виховувалися племінниці господаря, більшість молоді, добрі і 
привітні дівчата, з якими була гувернантка, досить мила особа, у 
домашнього лікаря також була миловидна дочка. Із племінниць най-
менша, років чотирнадцяти, Марія Степанівна Задорожна, була дуже 
миловидна" [9]. Крім цього, М. Глінку супроводжували музиканти. 

З перебуванням М. Глінки у Качанівці до осені 1838 р. було 
пов’язано чимало робіт В. Штернберга. Серед них значний інтерес 
становлять картини "Музичні сходини у Качанівці" (1838) та "Гра в 
піжмурки" (1838). 

На першому полотні закарбовано момент повсякденного життя 
композитора та інших гостей, які проживали у цей час у Качанівці. 
М. Глінка у своїх "Записках" відзначав: "Господар, який говорив та-
кож ламаною мовою, як і перший скрипаль його, був надзвичайно 
акуратний, і всі наші втіхи і сюрпризи закінчувалися до півночі і ра-
ніше. – Але не всі віддавалися сну, у мене в оранжереї збиралися 
Маркович, П. Скоропадський, Забіла і Штернберг. З’являвся Палагін 
зі скрипкою, Яков з контрабасом і віолончеліст; грали російські і 
малоросійські пісні, зображували осіб і вели дружні бесіди до третьої і 
четвертої години після півночі, до деякої прикрості акуратного госпо-
даря. Ці сцени повторювалися часто, і Штернберг влучно зобразив 
наші збіговиська" [10]. 

На картині "Музичні сходини у Качанівці" зображено 8 осіб: 
зліва сидять В. Штернберг, далі поет В. Забіла з паличкою, Палагін, 
що грає на скрипці. В центрі картини стоять господар садиби 
Г. Тарновський у халаті та М. Маркович, далі сидить віолончеліст, 
стоїть з контрабасом Нетоєв. Завершує цей своєрідний ансамбль 
М. Глінка, який диригує. 

На обох згадуваних картинах художник зобразив композитора у 
творчому процесі, як і інші, що знаходяться поруч із ним. 

У картини "Музичні сходини у Качанівці" існує ще інший 
варіант під назвою "Полька (нічні сходини в Качанівці)", на якій 
замість М. Марковича стоїть дружина Г. С. Тарновського Ганна 
Дмитрівна. Саме на цю роботу звертають увагу С. Тишко та С. Мамаєв 
у книзі "Странствия Глинки" [11], підкреслюючи, що по костюму 
подружжя Тарновських – шлафрок, дезабільє, – можна припустити, 
що справа проходить саме під час нічного зібрання у Глінки в 
"оранжереї", яка прилягала до будинку. 

Картина В. Штернберга "Гра в піжмурки" теж пов’язана з 
М. Глінкою. Композитор згадував: "На пам’ять про наше життя у 
Качанівці він [В. Штернберг – Г. С.] зробив мені масляними фарбами 
ескіз сцени, що часто тішила нас: двом хлопчикам із дворових 
господаря зав’язували очі і прив’язували кожного окремо мотузочкою 
до вбитого в землю кілочка, так що вони могли незалежно ходити на 
деякій відстані один від одного. Одному із них давали в руки дві па-
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лички, одну нарізану так, що під час тертя однієї об другу утво-
рювався звук, який нагадував тріскучку, інший же озброєний джгу-
том на слух повинен був наздоганяти свого противника і пригощати 
його ударами джгута; це природно робило настільки кумедні ситуації, 
що не тільки набрані малолітні співаки, але і дорослі люди завзято 
сміялись. На картині Штернберга (мені ним самим подарованій) з 
лівого боку портрети Калінича, регента і одного із скрипалів Тар-
новського, деякі із співаків і дядько певною мірою теж схожі" [12]. 

Серед гостей, які перебували у Качанівці під час гостювання там 
М. Глінки, був і Віктор Забіла, відомий український поет-романтик. 
Гарний його голос, вміння грати на різних інструментах, весела вдача 
та уміння розповідати різні історії, які вміло відтворював у сценічних 
образах поет, – все це сприяло зближенню М. Глінки з Віктором 
Миколайовичем. І композитор на два прочитані В. Забілою вірші 
"Гуде вітер вельми в полі" та "Не щебечи, соловейку" написав 
музику. Ці "малоросійські пісні", як їх називав композитор, стали 
досить відомими у мистецькому житті. 

М. Глінка попросив 
художника В. Штерн-
берга намалювати для 
себе портрет поета. Це, 
на жаль, єдине відоме 
зображення В. Забіли. 
Композитор, даруючи у 
1852 р. цей портрет 
своїй сестрі Л. І. Шеста-
ковій, зробив напис: 
"Автор малоросійських 
пісень, покладених мною 
на музику. Малював 
знаменитий художник 
Штернберг у 1838 році 
(під час набору півчих у 
Малоросії)". 

Спогади та архівні 
документи вказують на 
те, що В. Штернберг, 

крім названих вище картин олійними фарбами і олівцем, намалював 
також "Глінка в Качанівці" та "Альтанка". 

У 1853 р. в Качанівку на два дні заїжджали художники Лев 
Жемчужников та Лев Лагоріо, які подорожували Україною, про це 
свідчать їх автографи в альбомі для гостей. 

З Качанівкою пов’язане ім’я російського художника-пейзажиста 
Олексія Яковича Волоскова (1822–1882), який після закінчення на-
вчання в Академії мистецтв на запрошення Г. П. Галагана у 1845 р. 
приїхав в Україну на два роки в садибу Сокиринці. 

У вітальні Г. Тарновського. Худ. О. Волосков 
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У 1851 р. він отримав звання академіка, і його запросив до Кача-
нівки Г. С. Тарновський, який був членом Товариства заохочення 
художників. В садибі О. Волосков створив досить відому картину 
"Качанівка. Біля чайного столу" (1851), що зберігається в С.-Петербурзі 
в Музеї російського мистецтва. На картині зображені Г. С. Тарнов-
ський, його племінниця Юлія Василівна, племінник Василь Васил-
ьович Тарновський (старш.) з дружиною Людмилою Володимирівною. 

До цього часу відноситься і картина "У Качанівському парку. 
Родина Тарновських". Три картини з качанівського циклу зна-
ходяться у Сумському художньому музеї. 

У О. Волоскова склалися 
добрі відносини з В. В. 
Тарновським (старш.), який 
запросив художника у свою садибу 
в селі Потоки навчати малювання 
свого сина Василя. 

Як вказує дослідниця життя 
художника В. Гончаренко [13], 
В. В. Тарновський допомагав ху-
дожнику матеріально, бо він 
хворів на ноги, домігся влашту-
вання його на роботу у місті 
Ржеві, звідки був родом О. Волос-
ков, а коли у 1858 р. там закрили 
школу, то запропонував йому 
повернутися до Качанівки. У бе-
резневому листі-відповіді 1859 р. 
художник зазначав: "… Обов’язок 
людини чесною працею здобувати 
хліб... позбавляє мене задоволення 
повернутися знову до Вас у Кача-
нівку, у Ваше славне і достойне 
сімейство, притулок якого став 
мені рідним… Змушений під-
коритися необхідності залишитися 
у Ржеві, якщо не назавжди, то до 
спритнішого часу, що може зробити повернення  моє можливим" [14]. 
Більше в Качанівку художник не приїжджав. 

Після смерті у 1853 р. Г. С. Тарновського садиба Качанівка пе-
рейшла у спадок до племінника Василя Васильовича Тарновського 
(старш.) (1810–1866), випускника Гімназії вищих наук кн. Безбо-
родька в Ніжині, де він навчався разом з М. Гоголем та іншими 
відомими діячами культури. Після закінчення юридичного факуль-
тету Московського університету займався педагогічною, а потім 
громадською діяльністю. Був знайомий з Т. Шевченком, М. Гоголем, 

У Качанівському парку. 
Худ. О. Волосков 
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П. Редькіним, М. Костомаровим, П. Кулішем та іншими діячами 
української культури. 

Тринадцять років він був власником Качанівки, і за ці роки тут 
побувало чимало різних діячів культури. 

В. В. Тарновський не відносився до художньої колекції так, як 
пізніше його син, про що свідчать роздаровані ним картини В. Штерн-
берга та Т. Шевченка іншим особам. Так, картина В. Штернберга "У 
Качанівці у Тарновського" 3 лютого 1857 р. перейшла до родини 
Маркевичів, а копія портрета М. Рєпніна, створена Шевченком, була 
подарована 15 серпня 1858 р. онуці князя Варварі Олександрівні 
Кочубей [нині цей портрет в Ермітажі – Г. С.]. В свою чергу її  
чоловік кн. П. А. Кочубей замовив у Шевченка для В. Тарновського 
портрет генерального судді Гетьманської держави В. Л. Кочубея. 

Основну свою увагу В. В. Тарновський приділяв у останні роки 
свого життя роботі уповноваженого урядом з упорядкування земель 
після відміни кріпосного права 1861 р. 

Серед художньої спадщини у 
садибі Качанівка виділяється ко-
лекція мистецьких творів Т. Шев-
ченка, який був знайомий з 
Г. С. Тарновським ще по Петер-
бургу, а з батьком і сином 
В. В. Тарновськими познайомився 
під час перебування в Україні. У 
1843 р. Шевченко під час своєї 
подорожі на батьківщину привіз 
Г. С. Тарновському в Качанівку 
свою картину "Катерина". Крім 
цієї придбаної картини, господар 
замовив Тарасу Григоровичу на-
малювати олією копію портрета 
кн. М. Г. Рєпніна-Волконського, 
роботи швейцарського художника 
Йозефа Горнунга, який знахо-
дився в садибі князя в Яготині. 
Дослідниця В. О. Судак ствер-
джує, що Г. С. Тарновський міг 
також придбати з ранніх творів 
Шевченка малюнок "Знахар". 
Ілюстрація до однойменного твору 
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка" (1841, 
олівець, туш) та акварель 

"В гаремі" (1843) [15]. 
Відомо, що до колекції В. Тарновського надійшли деякі картини 

від Надії Василівни Тарновської, куми Шевченка, сестри В. В. Тар-
новського (старш.), подаровані їй поетом, коли він відвідав їх садибу у 

Катерина. Худ. Т. Шевченко 
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селі Потоки. Це "Автопортрет" (1845, олівець), "Подвір’я в 
с. Потоках" (1845, олівець). До цієї маленької колекції відноситься і 
подарований їй на згадку малюнок "Старець на кладовищі" (сепія, 
1859) з дарчим написом. 

Сам В. В. Тарновський почав збирати художні твори Шевченка з 
1857 р. Він купив 7 акварелей з зображенням Новопетрівського укріп-
лення та гір Каратау. Деякі офорти подарував В. В. Тарновському 
Шевченко, коли відвідав Качанівку 21 серпня 1859 р. Таким чином 
почала формуватися колекція. Дослідниця В. О. Судак прослідкувала 
за її основними етапами поповнення. Це був самовідданий подвиг 
колекціонера зберегти для України художню спадщину її співця. 
Витрачалися великі кошти, але це не зупиняло В. В. Тарновського. 

Серед художньої спадщини у садибі Качанівка виділяється 
колекція мистецьких творів Т. Шевченка, яка була зібрана наступним 
господарем садиби Василем Васильовичем Тарновським (мол.). 

Основне поповнення колекції картинами та малюнками Шев-
ченка відбулося уже після смерті поета. В. В. Тарновський (мол.), 
який був знайомий особисто з Шевченком, почав збирати все, що 
торкалося життя і творчості письменника, в тому числі і його твори 
образотворчого мистецтва. Зібрані разом, вони дали можливість 
визначити цінність спадщини Шевченка-художника, побачити, 
наскільки багата і різноманітна була його творчість і яке місце вона 
займала в художньому світі. В цю колекцію увійшло близько 400 
мистецьких творів, серед них 285 малюнків і олійних картин, два 
альбоми з вісімдесятьма акварелями, 45 офортів [16]. Альбоми місти-
ли малюнки Шевченка періоду навчання в Академії мистецтв у класі 
К. Брюллова (перший, 1843 р.) та часу поїздки по Україні як учас-
ника Археологічної комісії (другий, 1844 р.). Останній альбом цікавий 
тим, що тут зафіксовані історичні місця (види Суботова, церкви 
Богдана Хмельницького, Чигирина, а також монастирів – Густинсько-
го, Мотронинського, Переяслівського тощо). Серед інших малюнків 
Шевченка – сепії, зроблені під час заслання і за участю поета в роботі 
експедиції до Каспійського моря. Слід звернути увагу також на 
"Автопортрет", зроблений Шевченком олівцем під час перебування у 
Качанівці. "Тут він зображений таким, яким і був тоді: очі сповнені 
мрій. Кращого портрета його я не бачив", – зазначав Василь Горленко 
у листі до Ф. Лебединцева 4 вересня 1885 р. [17]. В. Тарновський 
(мол.) опублікував фотографії гравюр з метою ознайомлення шану-
вальників Шевченка з його художньою творчістю. 

Крім матеріалів, пов’язаних із життям Шевченка, В. В. Тарнов-
ський (мол.) зібрав велику колекцію різних предметів, що торкалися 
українських козаків. Вона нараховувала понад тисячу експонатів. 

До цієї предметної колекції входило зібрання портретів пред-
ставників козачої старшини та їх родин, а також деяких діячів 
української культури, про що уже згадувалося вище.  
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Існують окремі твердження [18], що частину копій намалював 
художник Васько Гаврило Андрійович (1820–1865), який народився у 
м. Конотопі і після закінчення Академії мистецтв викладав малю-
вання у Київському університеті, спеціалізувався в жанрі портрета 
(портрет Олександра І, графів К. та О. Розумовських (всі у 40-ві рр.), 
родини дворян Б. та В. Томарів, серед них "Портрет юнака з палітрою 
в руках". 

І предмети, і кар-
тини – це було зібран-
ня з історії України, 
яким цікавилися як 
історики, так і худож-
ники. Відвідав Кача-
нівку і відомий 
художник Ілля Юхи-
мович Рєпін (1844–
1930), який залишив 
помітний слід у куль-
турному житті садиби. 

У 1880 р. він 
разом зі своїм учнем 
художником В. Сєро-
вим здійснили поїздку 
по Україні, проїхали 
від Києва до Одеси по 
Дніпру, зупиняючись 
у багатьох містах і се-
лах, пов’язаних із 
життям запорожців. 
По дорозі І. Рєпін за-
повнював свій альбом 
яскравими типами 
українців, які йому 
знадобилися під час 
малювання картини 
"Запорожці пишуть 
листа турецькому сул-
тану Ахмету ІІІ", 
задум якої виник у 
1878 р. 

Від цього року 
тривала велика підго-

товча робота. І поїздка 1880 р. в Україну дала величезний матеріал 
для остаточного здійснення задуму художника, хоча робота над 
картиною йшла до 1893 р. І. Рєпін перечитав багато різних 
матеріалів, які безпосередньо були пов’язані з життям козаків, 
народні пісні та думи, "Тараса Бульбу" М. Гоголя та ін. У подорож 

Портрет юнака з палітрою в руках.  
Худ. Г. Васько 
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1880 р. художник взяв збірку 
українських пісень: "Зі мною були 
дві прекрасні улюблені нами 
книжки Антоновича і Драгоманова 
– "История козачества в южнорус-
ских песнях и былинах". Ми [з 
В. Сєровим – Г. С.] зачитувалися 
епосом України", – згадував худож-
ник пізніше про місце і значення 
книги "Исторические песни мало-
руського народа. С объяснениями 
В. Антоновича и М. Драгоманова" 
(т. І і ІІ, 1874–1875 рр.) [19]. 

Після поїздки по Україні 

1880 р. І. Рєпін був увесь в матері-
алі, який надав йому можливість 
все уявлене відтворити на картині. 

Серпень і майже весь вере-
сень 1880 р. І. Рєпін провів у Кача-
нівці у садибі В. В. Тарновського 
(мол.). Саме тут художник міг 
знайти все те, що потрібно було 
йому для відтворення інтер’єру, 
що до найменших дрібниць відпо-
відало історичній правді зображен-
ня зовнішнього вигляду козаків, а 
також зброї, предметів побуту то-
що. Все, що можна було змал-
ювати із колекції, художник нама-
гався зробити про запас. 

У Качанівці І. Рєпін знайшов 
не лише велику колекцію із життя 
козаків, а й прототипів для своєї 
картини. Відомо, що перш ніж зо-
бразити того чи іншого козака на 
картині, художник малював багато 
ескізів. Декілька їх він зробив і в 

Автопортрет. Худ. І. Рєпін 
 

Полковник біля гармати.  
Худ. І. Рєпін 
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Качанівці, зокрема, відомий малюнок господаря садиби, одягнутого у 
козацький одяг. В. Тарновському (мол.) у цей час уже було 43 роки, а 
тому його зовнішність відповідала чинам гетьманів та полковників. 
Одна з ескізних картин називалася "Гетьман", на якій зображений 
персонаж біля гармати у відповідному, червоного кольору, одязі з 
шаблею. Обпершись об її дуло, гетьман вдивляється суворим поглядом 
з-під насуплених брів вдалечінь, визначаючи відстань до ворога, щоб 
прицільно завдати по ньому удару. Вольове обличчя, напружений 
стан, зосереджений погляд – характерні деталі досвідченого воєна-
чальника. На картині зображено гармату, яка стояла на подвір’ї са-
диби. Цей ескіз І. Рєпіна разом з іншими найбільш яскравими 
виставлявся разом з картиною "Запорожці пишуть листа турецькому 
султану" на виставці і доповнював зміст художнього полотна. 

Серед інших етюдів слід назвати "Козак", де В. Тарновський 
(мол.) зображений по пояс зі схрещеними  руками у козацькому по-
всякденному  вбранні. Малюнок зроблений олівцем і підписаний вни-
зу: "5 сентября 80 г. И. Репин". Перед нами козак середнього віку, 
який на хвилину зосередився. Його голова трохи нахилена вниз і 
погляд опущений. Художник відтворює психологічний стан козака. 
Привертає увагу також ескіз "тип козака", на якому поставлена дата 
"1880. 4 августа И. Репин". Це дещо інша постать козака, змодельо-
ваного із В. Тарновського, який одягнений у жупан, підперезаний ши-
роким козацьким поясом, у високій шапці з кольоровим верхом. Пра-
ву руку козак поклав на бік, а свій погляд спрямував далеко вперед. 

Працюючи над картиною "Запорожці…", І. Рєпін використав 
натурну замальовку В. Тарновського (мол.) у декількох місцях: це і 
отаман Сірко, який з хитрістю усміхається. Це і живий яскравий 
образ сміливого козака, який, як інші, хоче дотепним словом дошку-
лити турецькому султану. Всі деталі одягу, усміхнене обличчя, гострі 
очі, які виглядають з-під піднятих брів, сивуваті вуса і люлька, підне-
сена до рота, дають можливість відчути багату натуру отамана. Сказа-
вши гостре слівце, він з насолодою чекає, коли його запише писар. На 
нього глядач постійно звертає свою увагу. Художник М. Мурашко 
щодо цього образу зауважив: "Тут же тип нашого Василя Тарнов-
ського … зроблене обличчя більш характерним: очі він йому змалював 
глибше і усмішку йому зробив хитрішу" [20]. 

На цій же картині зліва І. Рєпін розмістив худорляву фігуру  
судді у високій папасі, типажем для якого теж був В. Тарновський 
(мол.). Порівняно з іншими типами у судді похмуре обличчя, і лише 
з-під вусів, опущених донизу, проявляється непомітна усмішка. 
Погляд персонажа спрямовано на текст, який фіксує на папері писар. 
Деякі риси обличчя В. Тарновського проглядаються і в образі козака, 
що стоїть з лівого боку в кінці групи. 
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Запорожці пишуть листа турецькому султану. Худ. І. Рєпін 
 
 
В центрі полотна художник зобразив щербатого веселого козака, 

який свою праву руку направив, мабуть, у бік Туреччини. Цей 
яскравий образ простого козака був змальований з кучера В. Тарнов-
ського – Василя Черепа [21]. 

Таким чином, картина "Запорожці" пишуть листа турецькому 
султану" наповнена персонажами, для зображення яких були вико-
ристані качанівці. 

Працюючи над картиною протягом двох тижнів у своєрідному 
екстазному стані, художник жив життям героїв, сміявся, веселився 
разом з ними. У листі до В. Стасова він писав: "До цього часу не міг 
відповісти Вам, Володимире Васильовичу, а все винні "Запорожці". Та 
й народець же! Де тут писать, коли голова кругом іде від їх гаму і 
шуму… Ви мене підбадьорювать задумали; ще довго до Вашого листа 
я зовсім несподівано відвернув полотнище і не втримався, взявся за 
палітру, і ось тижнів два з половиною без відпочинку живу з ними, 
неможливо розстатися  – веселий народ!.. 

Недаремно про них Гоголь писав, все це правда! Бісівський 
народ!.. Ніхто на всьому світі не відчував так глибоко свободи, рівно-
сті і братства! Все життя Запорожжя залишалось вільним, нікому не 
підкоряючись… 

Та де тут роздумувати, нехай це буде і глумлива картина, а все-
таки пишу, не можу" [22]. 
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Художник жив життям героїв, яких малював на картині. Для 
нього вони були живими людьми, які знаходилися поруч, і він був у 
тому ж екстазі веселого гумору, що і вони. І в цьому стані вони були 
прекрасні. Але ще хвилина, і вони візьмуться за зброю і з такою ж 
життєствердною хоробрістю будуть битися з ворогами за свою волю. 

Переглядаючи ескізи 
до "Запорожців", К. І. Чу-
ковський писав: "Одних 
лише етюдів до "Запорож-
ців" було […] декілька сот, і 
мені ввижалося, що в них 
навіть штрих український: 
м’який, музичний, лірич-
ний. І за своєю майстерні-
стю, за своєю пластикою, за 
своєю виразністю вони зда-
лися мені набагато вище за 
самих "Запорожців" [23]. 

Проте І. Рєпіна при-
ваблювали не лише запо-
рожці. Він був закоханий в 
український народ. В од-
ному із листів він писав: 

"Моя батьківщина Чугуїв Харківської губернії… Навкруги є малоро-
сійські села з чистою мовою України, її одягом і звичаями. Я знаю це 
життя, люблю його" [24]. І це підтверджують численні факти. Так, 
під час навчання в Академії мистецтв він зблизився з українцями, 
особливо з майбутнім керівником Київської школи малювання 
Миколою Мурашком: "Більше за все виділялися малоросіяни: з осо-
бливою невимушеністю вони голосно й співуче розмовляли… Їх я 
дуже полюбив за їхню ласкавість і звучні пісні, які вони чудово й зла-
годжено співали на наших вечорах академічного вечірнього класу… 
Симпатизуючи завжди малоросам, й я добув собі "кирею з відлогою" і 
ходив у ній" [25]. 

У Качанівці І. Рєпін працював не лише над картиною "Запо-
рожці пишуть листа турецькому султану", а й над полотном "Вечор-
ниці". Знайомлячись з дворовими селянами, а також жителями 
навколишніх сіл, художник заповнив свій альбом багатьома замальов-
ками народних типів. Згадуючи свою роботу над "Вечорницями", 
І. Рєпін писав: "Головна робота була в Качанівці у Тарновських. Там 
[…] кожен вечір я ходив у село. Там, в досвітчаній хатині, влаш-
тований був і стіл, і всі місця для дівчат і парубків, і я заповнював 
альбоми матеріалами" [26]. 

Запорізькі козаки. Худ. І. Рєпін 
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Вечорниці. Худ. І. Рєпін 
 
 
З качанівських ескізів 1880 р., 

зроблених олівцем, виділяються "Яв-
доха Гусарівна", "Український селя-
нин". 

Обставини, які склалися в Ка-
чанівці, теплі відносини з господаря-
ми садиби сприяли творчому нат-
хненню І. Рєпіна. І він не міг не 
віддячити за все це Тарновським. 
Щирість господині садиби Софії Ва-
силівни відчуваємо на картині ху-
дожника "Біля рояля (портрет 
С. В. Тарновської під час музикуван-
ня)", намальована 16 вересня 1880 р. 
На ній зображена красива середнього 
віку жінка у світлому одязі, що 
спрямувала свій погляд на клавіші 
піаніно, до яких торкаються пальці 
лівої руки. Із спогадів сучасників 
відомо, що Софія Василівна добре 
грала на роялі і мала гарний голос 
приємного тембру. 

І. Рєпін з теплотою згадує про 
своє перебування у Качанівці та широкі не лише дружні, а й творчі 
відносини. Про це свідчать його автобіографічні сторінки книги "Да-
леке близьке". 

Біля тину. Худ. І. Рєпін
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Садиба Тарновських притягувала багатьох художників не лише 
своєю красою, а й щирістю та теплотою господарів. Неодноразово 
приїздили у Качанівку і тривалий час проживали художники брати 
Маковські. 

Костянтин Єгорович Маковський 
(1839–1915) у 1878–1879 рр. проживав 
у Качанівці, намалював декілька порт-
ретів членів сім’ї Тарновських. Як свід-
чать краєзнавці, було два портрети 
Василя Тарновського (мол.). На одному 
з них господар садиби зображений у 
австрійській куртці, а на другому – в 
українському кобеняку. В цей же час 
К. Маковський створив і портрети 
дружини Софії Василівни та дітей – 
Василя (Васючки) та Соні. Портрет 
дочки декілька років тому був прода-
ний спадкоємцями Тарновського за 
кордоном.  На портреті напис: "Костян-
тин Єгорович Маковський. Качанівка. 
1884". У спадщині художника він зна-
читься під назвою "Бояришня", бо 
дуже юна дівчинка, яка мала на голові 
великий красивий срібний кокошник, 
а на грудях шийну прикрасу на багатій 
сукні, була зображена у зосередже-

ному стані. 
У перший свій приїзд  К. Ма-

ковський намалював картину "Помі-
щиця" (1877–1880 рр.), на якій 
зображена мати В. В. Тарновського 
(мол.) Людмила Володимирівна у 
похилому віці. Вона сидить у кріслі 
біля столика, що стоїть поруч з бал-
конними дверима на терасу. Лакей, 
одягнений у відповідну чорну форму, 
приніс сніданок і ставить його на сто-
лик. Це сюжетна картина побутового 
характеру, яка входить до циклу 
подібних, намальованих іншими ху-
дожниками ХІХ ст. 

Відомі також картини К. Маков-
ського "Запорізький козак" (1884), 
"Біля вогнища. Качанівка" (1888), 
"Руїни біля Майорського ставу" 
та іні. 

Бояришня. Худ. К. Маковський 

Поміщиця. Худ. К. Маковський
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 У 1880–1882 рр. в Качанівці 
бував Володимир Єгорович Маков-
ський (1846–1920), який створив у 
цей час картини на українську 
тематику "Дівич-вечір", "Ярмарок на 
Україні", "Українка" (всі у 1882 р.). 

Гостем у Тарновських був і 
український художник Микола Кор-
нилович Бодаревський (1850–1921), 
який, як і брати Маковські, належав 
до кола передвижників. Перебуваю-
чи у Качанівці, художник намалю-
вав портрет Софії Василівни Тарнов-
ської, назвавши його "Гетьманова", 
маючи  на увазі картину І. Рєпіна 
"Гетьман". Про цей портрет згадала 
у своїй розвідці Р. В. Міщенко, вка-
завши, що він був створений неза-
довго до смерті господині садиби, 
найвірогідніше у 1886 р., коли, як 
свідчить автограф у Книзі відвіду-
вачів Качанівки, художник жив і 
працював у Качанівці [27]. 

 

 

Дівич-вечір. Худ. В. Маковський 
 

Запорозький козак.
 Худ. К. Маковський
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Картина художни-
ка "Весілля в Україні" 
(1881) має підзаголовок 
"Понеділок. Молоді у 
поміщика". На ній зо-
бражено великий гурт 
селян – учасників весіл-
ля, які зупинилися біля 
будинку поміщика, що 
вийшов на східці свого 
білоколонного палацу з 
сім’єю та дворовою че-
ляддю вітати молодих. 
Образ поміщика списа-
ний із В. Тарновського 
(мол.). Картина відзна-
чається багатогранністю 
образів учасників весіль-

ного дійства. 
Бували у В. В. Тарновського (мол.) у гостях також художники 

М. Ге, який проживав недалеко на хуторі Іванівський Борзнянського 
повіту, та І. М. Прянишников. 

У садибі В. Тарновського (мол.) проживав відомий російський 
художник-графік, славнозвісний ілюстратор "Мертвих душ" 
М. Гоголя Олександр Олексійович Агін (1817–1875). У 1853–1864 рр. 
він викладав малювання у Київському кадетському корпусі, а опісля 
на запрошення В. Тарновського переселився до Качанівки, де навчав 
його дітей малювання. Тут він був і похований. 

У Качанівці також проживав український художник Григорій 
Миколайович Честахівський (1820–1893), який перевозив труну з 
тілом Тараса Шевченка з С.-Петербурга до Канева, організував тут 
похорони Кобзаря на Чернечій горі, а потім дбав про впорядкування 
та охорону могили поета. У 1861 р. він намалював картини "Могила 
Т. Г. Шевченка на Смоленському кладовищі", "Труна Т. Г. Шевченка 
на пароплаві в дорозі до м. Канева", "Селяни біля труни Т. Г. Шев-
ченка". 

На могилі Т. Шевченка Г. Честахівський читав твори поета 
селянам, але поліція заборонила йому це робити і змусила його 
виїхати з України. Через деякий час В. Тарновський запросив його до 
себе у Качанівку, де він проживав до самої смерті. Тут його й 
поховали на високій могилі, насипаній на честь Т. Шевченка. 

Не менш багатою була колекція в садибі Галаганів у Соки-
ринцях, перші експонати якої з’явилися ще у ХVІІІ ст., починаючи з 
сімейних портретів Олени та Гната Галаганів, намальованих невідо-
мим українським художником до їх срібного весілля. У мистецтво-
знавстві цей стиль має назву "наївний реалізм". Художник досить 

Ярмарок на Україні. Худ. В. Маковський 
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правдиво зобразив цих двох уже немолодих людей. Зразки стилю 
знаходимо і в інших творах колекції, що є свідченням існування до-
сить плідного напрямку в живопису ХVІІІ ст. 

Дослідниця українського живопису В. В. Рубан розшукала в 
архіві документ, який свідчить про те, що господар посилав молодих 
кріпаків навчатися різних ремесел. Серед них значиться й ім’я 
художника Степана Землюкова, який навчався в Петербурзі. 

У Чернігівському художньому музеї зберігається декілька порт-
ретів Григорія Івановича Галагана (батька Петра Григоровича), які 
намальовані у кінці ХVІІІ ст. і підписані "Федір Землюков". На них 
Г. І. Галаган зображений у різному віці. Аналізуючи ці портрети, 
В. В. Рубан зазначає, що їх малював талановитий художник, який не 
пройшов академічної школи [28]. 

 

      
 

              Б. Хмельницький                                      І. Мазепа 
                                           Худ. С. Землюков 

 
 
У Федора Землюкова був син Степан, якого, як вказує вище-

згаданий документ, теж посилали вчитися живопису. Проте якщо 
батько був відомий як портретист, то Степан більше займався копію-
ванням. У Чернігівському художньому музеї, куди перейшла колек-
ція картин із Сокиринців, знаходяться портрети Б. Хмельницького, 
І. Мазепи, П. Полуботька, І. Скоропадського, скопійовані у 40-х рр. 
ХІХ ст. С. Землюковим. Проте це були не стільки копії в повному 
значенні цього слова, а пізні варіанти старовинних, до певної міри 
канонізованих портретів [29]. Більше того, художник вносить 
елементи, які засвідчують, що він підходив до своєї роботи творчо. Це 
проявляється і у використанні блакитного кольору, і у введенні в 
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портретне обрамлення елементів пейзажу, наявність деякого ліризму 
тощо.  

Творчість батька і сина Землюкових – свідчення того, що в 
деяких садибах були художники-кріпаки, яких спеціально для себе 
готували поміщики. 

Поступово колекція портретного живопису збільшувалася за 
рахунок портретів родичів та близьких друзів Галаганів, серед них 
Василя Гудовича (1743), Ірини Галаган (1780-ті рр.), Юхима Дарагана 
(ХVІІІ ст.) та інших, намальованих на полотні олійними фарбами, ще 
не розгаданими нині художниками. 

Портретна колекція Галаганів поповнювалася і в ХІХ ст. В  
30–40-х рр. на Прилуччині у поміщицьких садибах працював живо-
писець дворянин Конон Федорович Юшкевич-Стаховський. Зберігся 
документ, який засвідчує талант художника. Поміщик П. Г. Ста-
роженко дав йому свідоцтво, у якому сказано: "Свідоцтво дане від 
мене ... що проживає у м. Прилуках, дворянину Конону Федорову 
сину Юшкевича-Стаховського в тому, що він його мистецтвом 
художника-живописця займався в будинку моєму копіюванням з мене 

портрета, і так як цей портрет на-
писаний настільки живописно, що 
майже розрізнити неможливо з жи-
вим моїм обличчям, для цього, від-
даючи справедливе свідчення живо-
писній майстерності його Стахов-
ського, з усією правдивістю мало 
право рекомендувати всякому тому, 
хто тільки побажає мати з обличчя 
свого і корпусу точнісінький схожий 
портрет для пам’яті потомкам своїм. 
1840 року, жовтня 11 числа, в 
п’ятницю. Полтавської губернії При-
луцького повіту села Ржавця дійсний 
дворянин титулярний радник Павло 
Григоров син Стороженко при цьому 
печатка герба мого" [30]. 

Свідченням цієї характеристики 
є майстерно виконані портрети Марії 
та Петра Галаганів, намальовані ху-
дожником у 1839 р. На звороті порт-
рета М. Галаган напис: "1839  року. 

Серпень. Знаменитий художник Конон Федорович писав з натури 
хорошо". Відсутність прізвища, як вказує В. В. Рубан, дало право 
деяким дослідникам сприймати "Федорович" як прізвище і віднести 
його до категорії художників-кріпаків [31]. Насправді це не так. Всі 
документи свідчать, що він був із дворянського роду. 

На портреті М. Галаган зображена у юному віці. Це красива 
дівчина, з чітко вираженими рисами обличчя: великі темні очі, трохи 

М. Галаган.  
Худ. К. Юшкевич-Стаховський 
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видовжений ніс, м’які губи, темне волосся своїми закучерявленими 
кінцями спускається на плечі. Вона одягнута в синю сукню, навколо 
шиї обрамлену легеньким, що просвічується, мереживом, а також 
білим комірцем, що спускається бантом на груди. На шиї золотий 
хрестик. Відомий і авторський повтор портрета з деякими змінами. 
Пізніше Марія Галаган, після одруження Комаровська, привертала 
увагу різних художників, зокрема Г. Васька, Г. Гольпейна, В. Казан-
цева. Робота К. Юшкевича-Стаховського найбільш приваблива. 

У спадщині К. Юшкевича-Стаховського значаться в основному 
портрети, намальовані у кінці 30–40-х рр. ХІХ ст. Крім портретів 
М. П. та П. Г. Галаганів 1839 р., решта створені у 40-х рр.: прекрасні 
портрети письменника, музиканта та історика Миколи Маркевича та 
його дружини Уляни Маркевич (1840 р.), а також подружжя Федора і 
Феодосії Романовичів, чернігівських поміщиків, дворянина Павла 
Стороженка та ін. Все це зображення по пояс, виписані з май-
стерністю. Матеріали 1842 р., надру-
ковані в "Полтавських губернських 
відомостях", свідчать про те, що ху-
дожник працював у Полтаві, пропону-
ючи свої послуги з малювання портре-
тів та інших картин [32]. 

 

П. Галаган 
 

М. Маркевич 
 

Худ. К. Юшкевич-Стаховський 
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Характеристика портретного живопису буде неповною, якщо не 
згадати також про портрет Григорія Павловича Галагана, на якому 
"зображена молода людина на повен зріст у святковому українському 
вбранні: яскраво-синій оксамитовий жупан, підперезаний строкатим 
поясом, та малинові шаровари. Молоде обличчя з ріденькими ледь 
помітними вусами і трохи косуватим лівим оком, не відзначається 
красою, але в ньому відчувається впевненість і гідність – якості, які 
дають людині розум, багатство, високе і незалежне становище в 
суспільстві. Ліва рука картинно оперта на стан" [33]. 

Довгий час художник значився невідомим і лише у 1995 р. 
працівник Чернігівського художнього музею Світлана Гаврилова дове-
ла, що цей портрет намальований художником Василем Олексійо-
вичем Серебряковим (1810–1886) у Римі, де перебував митець після 
закінчення Петербурзької академії мистецтв, відряджений до Італії за 
наказом імператора для копіювання картин різних італійських 
художників минулого [34]. 

У цей же час після закінчення у 
1842 р. юридичного факультету Пе-
тербурзького університету Г. П. Гала-
ган подорожував по Італії і зблизився 
з римською групою російських пись-
менників і художників, до якої вхо-
дили М. Гоголь та О. Іванов, і допома-
гав їм матеріально. У листі до матері 
від 11 квітня 1843 р. він писав: "Я 
Вам уже багато оповідав про Сереб-
рякова, чудовий талант, але який був 
без протекції… Наші друзі повзялися 
всіляко його просувати, кошти його 
вичерпалися і, оскільки характеру в 
нього малувато, то й духом занепав. 
Кому ж, як не мені, було допомагати 
нашим друзям у їх благодійних спра-
вах. Не втрачаючи часу, я тут же 
впросив Фед. Вас. [Чижова – Г. С.], 
щоб Серебряков писав з нього портрет, 
та тільки-но він розпочав роботу, як 
Фед. Вас. змушений був припинити 
позування з причини занять. Тоді він і 
Олекс. Андр. [Іванов – Г. С.] присту-

пили до мене, щоб я замовив Серебрякову свій портрет для Вас, і 
портрет цілком чудовий. Вони обидва, і не тільки вони, а всі вважа-
ють, що робота того портрета, що у Вас, дуже погана. Що тут діяти! Я 
згодився. Щоб цей портрет був водночас і картиною, то, за спільною 
порадою, Серебряков писатиме мене у національному малоросійському 
костюмі: я зробив простий коротенький жупан і шаровари [підкрес-

Г. Галаган. Худ. В. Серебряков 
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лено автором листа – Г. С.]. Портрет по коліна, і, як запевняють, 
вдалий. Хочеться, щоб у Вас був справжній чудовий мій портрет, а 
заодно, ми, можливо, врятували талант" [35]. 

Портрет В. Серебряков малював взимку-навесні 1843 р. Лист 
Г. П.  Галагана розкриває не лише історію творення його портрета, а й 
підтверджує факт меценатської діяльності. Мистецтвознавці підтвер-
джують, що портрет намальовано в італійській манері. 

З листування Г. П. Галагана з матір’ю довідуємося, що в Італії 
він попросив декількох художників намалювати для нього картини. 
"Я замовив Рауху, – сповіщає він у листі від 14 березня 1843 р., – до-
сить великий пейзаж: пречудовий вид Неаполя з Пазіліпейської гори. 
Я сказав, щоб він писав з натури. Він взяв за це 1500 франків. 
Штернбергу я замовив дві картини: одну – "Vyd Compagnia di Poma" з 
вілли…" з великою групою італійських пінав; пейзаж невеликого 
розміру, але надзвичайно вдалий. Другу – римлянку, що йде з плода-
ми на голові... Багато картин я б ще замовив, але слід думати про 
гроші…" [36]. 

Незважаючи на застереження про гроші, Г. П. Галаган купив у 
художника І. Шаповаленка три картини на італійську тематику: 
"Неаполітанка", "Дівчина, що гріється скальдіною", "Маскарад у 
Сорренто". Саме таким чином колекція мецената була поповнена 
художніми полотнами І. Айвазовського "Буря", П. Орлова "Дівчина, 
що молиться у капелі", О. Тиранова "Ангел з маслиновою гілкою". 

Г. П. Галаган підтримував тісні зв’язки з російським художни-
ком Олександром Івановим, який у цей час малював славнозвісну 
картину "Явлення Христа народу". У нього він придбав невелике 
полотно "Ранок". 

Молодого мецената дуже притягувало італійське мистецтво ми-
нулих років. Тому він замовив німецькому художнику Йогану Рауху 
зробити декілька копій з оригіналів С. Рафаеля, Д. Доменікіно, Ма-
ратта, Рассоферато та ін. Таким же чином з’явилися твори 
М. Ск’явана "Коронування Есфіри Аретрексом" (др. пол. ХVІІІ ст.), 
К. Аллорі "Юдиф", невідомого художника ХVІІ ст. "Суд Соломона" та 
інші, виконані Й. Раухом та В. Штернбергом. 

Колекція творів зарубіжних художників формувалася у садибі 
Галаганів в осному у ХІХ ст. Члени родини, які отримували освіту за 
кордоном чи в Росії, подорожували по різних країнах Європи. Це були 
вельможні, багаті дворяни, які мали кошти, щоб потішити себе, ку-
пивши чи замовивши картину в Італії, Франції, Німеччині, Голландії чи 
іншій країні. Тому в колекції Галаганів були роботи художників різних 
шкіл і напрямків. Голландія була представлена картиною Х. Тербрюч-
чена "Концерт", натюрмортами невідомих художників ХVІІ ст., а також 
Т. К. Смітса "Натюрморт", Д. Вейлі "Натюрморт Vanitas". 

Інші картини представлені полотнами Ж. Менсоньє "Шану-
вальник, Е. Віже-Лебрен "Амур" (Франція), Й. Рауха "Неаполітанська 
затока" (Німеччина), Г. Гольпейна "Портрет М. Комаровської" (Ав-
стралія) тощо. 
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Не лише закордонні поїздки Галаганів сприяли поповненню 
галереї новими художніми полотнами, а й зв’язки з російськими мит-
цями. У 40-х рр. ХІХ ст. у садибі працював художник О. Я. Волосков, 
який сприяв появі в колекції чотирьох пейзажних творів: "Готичний 
міст у Сокиринському парку" (1845), "Сокиринський парк. Альтанка" 
(1848), "Церква у Сокиринцях" (1848) та "Садиба Г. П. Галагана у 
Лебединцях" (1857). М’який ліризм, яскравий колорит, уміння 
передати красу природи – свідчення високої майстерності художника-
романтика 40–50-х рр. ХІХ ст. Молодого художника О. Волоскова 
запросив до Сокиринців Г. П. Галаган, який був членом Товариства 
заохочення художників (ТЗХ), "для практичних занять терміном на 
два роки" [37]. 

У Г. П. Галагана склалися 
добрі стосунки з художником 
А. Мокрицьким, який, навчаю-
чись в Академії мистецтв, при-
їжджав додому на Пирятинщину 
і на канікулах подорожував по 
найближчих околицях, викону-
ючи замовлення поміщиків. З 
Г. П. Галаганом він був знайо-
мий, бо на запрошення його бать-
ків Катерини Василівни та Павла 
Григоровича у 1835–1836 рр. він 
вчив його малюванню разом з 
сестрою Марією. 

Аполлон Мокрицький на-
писав  декілька портретів членів 
родини Галаганів та Козадаєвих, 
з родини яких була Софія 
Олександрівна, дружина Петра 
Григоровича Галагана. У листі 
до батька С. О. Галаган писала у 
1832 р. з Дігтярів: "Портрети всі 
дуже гарні, особливо Катерини. 
Брат їх розвісив у великій 
вітальні. Над диваном Катерину, 
а по боках – Олександра і 
Єлизавету Олександрівну" [38]. 

В садибі бували і працювали художники Л. Жемчужников, 
Л. Лагоріо, І. Соколов, О. Волосков та ін. Після смерті Петра Григоро-
вича Галагана та його дружини Катерини Василівни художнє зібрання 
перевезли з Дігтярів у Сокиринці, господарем  садиби якої був Павло 
Григорович Галаган. Палац налічував 60 кімнат. 

До серії картин українського живопису відносилися роботи 
А. Мокрицького "Портрет Гребінки", "Портрет Петра Григоровича у 

Готичний міст у Сокиринському парку.  
Худ. О. Волосков 
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капелюсі", "Портрет С. О. Галаган", "Портрет Г. П. Галагана" та ін. 
До них були приєднані полотна роботи І. І. Соколова "Проводи 
рекрутів", К. С. Павлова "Портрет Д. С. Горленка", Г. Васька 
"Портрет М. Г. Галаган", "Портрет І. Черкес", "Портрет дівчини". 

Колекція Галаганів (1740–1900) упорядковувалася кількома 
поколіннями родини. Тому тут представлені твори різних напрямків 
та шкіл: від портретів, виконаних художниками ХVІІІ ст., зразків 
творів українських народних картин "Бандурист біля корчми", "Се 
діло треба розжувати" та ін., а також копій картин зарубіжних 
художників, зокрема Італії, до оригінальних творів зарубіжних, 
українських та російських художників, серед яких є досить цінні. В 
художньому відділі колекції було 600 картин: твори А. Мокрицького, 
В. Штернберга, Л. Жемчужникова, І. Соколова, І. Айвазовського, 
Л. Лагоріо та інших художників, старовинні портрети І. Мазепи (два), 
І.  Скоропадського, Б.  Хмельницького (два), П.  Полуботка, І. Кони-
ського, Д. Туптала (Ростовського), П. Могили, П. Смотрицького та ін. 
Копіїстами історичних портретів були брати Землякови Федір, автор 
оригінальних портретів Григорія Івановича Галагана (1895 та 
1896 рр.) і С., який створив копії портретів Б.  Хмельницького та 
І. Мазепи [39]. Тут було також 12 народних картин ХVІІ–ХІХ ст., 
20 старовинних ікон, збірка чудових гравюр тощо, про що свідчить 
Каталог речей колишнього мистецького музею "Сокиринці", який 
зберігається у Прилуцькому музеї [40]. 

Картинна галерея Галаганів – це досить яскраве явище в 
художній культурі ХІХ ст. 

Для розписування садиби Олени Сергіївни Волконської-Кочубей, 
яка вийшла у 80-х рр. ХІХ ст. заміж за Рахманова, у селі Вейсбахівка 
(нині Білорічиця), збудованої архітектором О.-Е. Ю. Ягном у стилі 
давньоруської архітектури та українського модерну, запросили худож-
ника Василя Миколайовича Соколова (1841–1921). Він зробив чимало 
цікавих розписів, а також написав декілька художніх полотен. У 
садибі художник і похований. 

Нещодавно у Прилуцькому краєзнавчому музеї були розшукані 
художні полотна В. Соколова і передані у Чернігівський музей, серед 
них "Портрет архітектора О. Ю. Ягна". 

 
ХУДОЖНИКИ-ПЕДАГОГИ ТА ЇХ УЧНІ 

 
У зв’язку з реформами в галузі освіти на початку ХІХ ст., від-

криттям повітових училищ та класичних гімназій, у програму яких 
був введений предмет малювання, виникла потреба у підготовлених в 
галузі мистецтва вчителях. Дипломи вчителя малювання мала право 
видавати лише Академія мистецтв. У 1829 р. міністр народної освіти 
звернувся до президента Академії з проханням розробити програму 
для вчителів малювання. Високі професійні вимоги Академії до вчи-
телів змусили Міністерство народної освіти прохати Академію 
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дозволити Радам університетів проводити самостійне екзаменування 
осіб на цю посаду. В Академії мистецтв погодилися на це з умовою, 
якщо головним екзаменатором з предмета буде вчитель малювання 
університету, рівень знань якого відповідатиме тим, що приймаються 
у члени Академії. Це торкалося лише вчителів малювання повітових 
училищ. Звання вчителя малювання в гімназіях давала лише 
Академія мистецтв. 

У 20-х рр. ХІХ ст. класичні чоловічі гімназії відкривали лише 
по одній у губернських містах. На Чернігівщині в силу існуючих 
традицій таких гімназій було відкрито дві – у Новгороді-Сіверському 
(1804) та Чернігові (1805). У 1805 р. у Ніжині засновано, а у 1820 р. 
відкрито Гімназію вищих наук кн. Безбородька, яка прирівнювалась 
до статусу університетів. Протягом ХІХ ст. цей навчальний заклад 
змінював профіль підготовки спеціалістів, а в зв’язку з цим і свою 
назву, але залишався завжди вищим закладом: Гімназія вищих наук 
кн. Безбородька (1820–1832), Фізико-математичний ліцей (1832–
1840), Юридичний ліцей (1840–1875), Історико-філологічний інститут 
(1875–1920). Всі вони носили ім’я князя Безбородька, колишнього 
канцлера Росії, брат якого Ілля Андрійович Безбородько заснував у 
Ніжині Гімназію вищих наук. В подальшому всі ці навчальні заклади 
існували за кошти Безбородьків і плати за навчання. Їх попечителями 
були чоловіки із родини Безбородьків. 

Перший попечитель закладу граф 
О. Г. Безбородько разом з першим ди-
ректором Гімназії вищих наук кн. Без-
бородька професором В. Г. Кукольником 
запросили на посаду вчителя малювання 
Капітона Степановича Павлова (1792–
1852), який у 1798 р. вступив до Петер-
бурзької академії мистецтв і закінчив її 
у 1815 р. з атестатом 2 ступеня портрет-
ного живопису. У 1811 р. за свої роботи 
одержав 2 срібні медалі. Під час на-
вчання він підтримував дружні стосунки 
зі своїм товаришем К. Брюлловим. У 
1808–1815 рр. їх професорами та худож-
никами-наставниками в Академії були 
О. Єгоров, В. Шебуєв, А. Іванов, І. Мар-
тос. К. Брюллов був знайомий з про-
грамною картиною К. Павлова "Росій-
ський селянський танок", яка пода-
валася на здобуття звання художника. 
В формулярному списку К. Павлова за 

1839 р., який зберігається в ніжинському архіві, сказано: "Капитон 
Степанович сын Павлов, учитель, в лицее кн. Безбородко, роду имеет 
48 лет, вероисповедования грекороссийского. 

Автопортрет. Худ. К. Павлов 
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Обучался в С.-Петербургской императорской академии худо-
жеств с 1798 года живописному портретному искусству, а за успехи в 
оном от Академии награжден званием свободного художника с правом 
пользоваться ему с потомством его в вечные родителям преимущест-
вами, которые в высочайше данной Академии привелегии выше 
присвоены..." [41]. 

Коли у 1820 р. відкрилась Гімназія вищих наук кн. Безбородька, 
його направили в Ніжин, де він обійняв посаду вчителя малювання. 
Тут К. Павлов працював до 1839 р. Це був цікавий період в історії 
Гімназії. В цей час навчалися тут М. Гоголь, Н. Кукольник, Є. Гре-
бінка, А. Мокрицький, Я. де Бальмен, А. Горонович та інші майбутні 
художники та діячі культури. К. Павлов намагався прищепити їм 
любов до мистецтва, розширити їх бачення світу, навчити їх основ 
малювання. Пізніше вони використали все це в своїй практичній ді-
яльності як письменники, художники, видавці мистецької періодики. 

Обов’язки вчителя малювання К. Павлов виконував добре, про 
що свідчить його "Формулярний список", у якому вказано, що у 
1823 р. за "усердную и ревностную службу" він відзначений грошовою 
премією у сумі 500 крб, у 1825 р. – 200 крб, а в 1837 р. – 200 крб 
асигнаціями. 

Викладання малювання проводилось у Гімназії в молодших та 
середніх класах. К. Павлов розкривав перед дітьми красу образо-
творчого мистецтва, його характер та специфіку. 

Деякі матеріали, що збереглися з того часу, зокрема малюнки 
М. Гоголя, свідчать, що К. Павлов давав можливість гімназистам роз-
крити свій талант. Щоправда, інколи для цього не вистачало наочних 
посібників. У одному зі своїх звітів художник зазначав: "Лучшим уче-
никам давно следовало бы начать целые головы и фигуры, но, за 
неимением сих оригиналов, продолжают рисовать ландшафты". 

К. Павлов умів прищепити своїм учням любов до малювання, 
залучити їх до творчого процесу. Десять листів М. Гоголя до своїх 
рідних свідчать, що інтерес у майбутнього письменника до малювання 
був постійним завдяки К. Павлову. В кінці 1823 р. М. Гоголь писав 
рідним: "Я трудился долго и наконец нарисовать успел 3 картины, а 
4-ю еще только начал и можно сказать, что стоит чего-нибудь. Ежели 
бы вы их повидели, то верно бы не могли поверить, что я рисовал. 
Только жаль, что они пропадут, ежели не будет рамок, ибо они все 
рисованы на грунту и долго лежать никак не могут и для того прошу 
вас покорнейше прислать как можно поскорее рамки со 
стеклами" [42]. 

У листі від 18 березня 1825 р. М. Гоголь розширив відомості про 
свої заняття живописом: "Хотел бы вам (прислать) несколько кар-
тинок, рисованных на картонах и сухими колерами, но некоторые из 
них еще не докончены, а другие боюсь что б не потерлись дорогою, 
потому что рисовка их весьма нежна" [43]. 
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Малюнків М. Гоголя збереглося мало. Це, перш за все, ситуацій-
не креслення, архітектурні ескізи тушшю собору та церковної башти, 
дві акварелі переднього і заднього фасаду будинку Гоголів у Василівці 
в готичному стилі. 10 вересня 1826 р. Микола Васильович писав 
матері про останні: "Я отыскал план и фасад нового дома, который я 
еще рисовал при папиньке. Посылаю вам их, они сниманы без 
масштаба, без исправности, но ими можно пользоваться, когда нет 
другого, и особенно касательно наружных украшений. Один фасад 
представляет передний вид дома, другой задний" [44]. 

Згадуючи своє дитинство, М. Гоголь у статті про Пушкіна писав: 
"Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда 
чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много зани-
мал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось 
сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были 
окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал 
головой и сказал: "Хороший живописец выбирает дерево рослое, хоро-
шее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не 
сухое". В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я 
из него извлек мудрость: знать, "что нравится и что не нравится 
толпе" [45]. 

Цей малюнок, зроблений олівцем, зберігся і відомий під назвою 
"Сільський пейзаж". В гімназії М. Гоголь малював також декорації до 
спектаклів, які ставились на сцені театру. І тут не обійшлося без 
порад учителя малювання К. Павлова. Як зазначає мистецтвознавець 
Сергій Раєвський, спираючись на спогади онуки К. Павлова Н. Агар-
кової, художник часто запрошував М. Гоголя до себе додому або у 
"малинник", де примушував його малювати з натури [46]. Про це 
також згадують дочки К. Павлова, які мешкали в Ніжині [47]. 

Інтерес М. Гоголя до живопису знайшов своє відображення і в 
створених ним образах художників у повістях "Невский проспект", 
"Портрет", а також у публіцистичних статтях про мистецтво. 

Автор "Вечорів..." бував на виставках-продажах картин у "То-
варистві заохочення художників", помітив тут картину К. Павлова 
"Розтирач фарб" і потім про неї згадав у другій редакції повісті 
"Портрет". Це єдиний опис картини, яку не вдалося розшукати. 

У Ніжині, крім посади вчителя малювання, К. Павлов обіймав 
ще посаду наглядача, з якої звільнився у січні 1825 р. "Кроме 
должности занимаюсь живописью с натуры, из коих лучшие работы 
посылаю в Академию художеств, и воспитанием семерых детей моих", 
писав художник у 1838 р. 

У ніжинський період К. Павлов виконав чимало живописних 
робіт. Серед них "Автопортрет" (30-ті рр.), портрети Б. Лизогуб 
(1835), Д. С. Горленка (1835), картини "Чабан" (30–40 рр.), "Тесляр" 
(1834) (або "Бондар" 1838) та ін. Серед експонатів музею в інституті в 
1928 р. була також його ікона Божої Матері в чорній рамці, виконана 
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олівцем. В актовому залі висіли портрети засновників Гімназії, 
намальовані художником у 1838 р. 

Часто К. Павлов звертався до зображення дітей. І це не випад-
ково. Педагогічна робота, яку вів художник все своє життя, давалася 
взнаки. На картинах "Хлопчик з голубком", "Діти читають абетку", 
"Голівка хлопчика", "Діти будують картковий дім" (1837), "Діти", 
"Портрет дочки художника" (1843) відчувається особлива теплота, 
батьківська увага. Засобами світлотіні художник майстерно моделю-
вав об’єкт зображення, передавав характер поведінки дітей, які 
немовби на хвилиночку відволіклись від своїх улюблених занять. 

К. Павлов одним 
із перших в українсько-
му живопису звернувся 
до жанру автопортрета. 
Художник намалював 
його у Ніжині на поч. 
30-х рр. Це була вже 
людина з досвідом, як 
життєвим, так і твор-
чим. "М’який потік 
світла вияскравлює гар-
ної форми чоло, праву 
щоку з мімічною склад-
кою біля носа, помірно 
розвинені уста і злегка 
кирпатий ніс. Із-за ске-
лець окулярів уважно й 
допитливо дивляться, 
мовби стежачи за ки-
мось, трохи стомлені очі. Це обличчя слабохарактерної, доброзич-
ливої, неговіркої людини років сорока" [48]. 

Портретні роботи "Давид Горленко" (1835) та "Богдана Лизогуб" 
(1835) теж засвідчили уміння К. Павлова використовувати світло для 
передачі психологічного стану людини. На його портретах світло 
падає згори і трохи ліворуч від голови моделі. Це давало можливість 
виразно показати чоло, очі, нижню частину обличчя. 

Через "нюансування світла тактикою "малих тіней" на щоках, 
біля рота, під очима розкриває Павлов і вдачу Давида Горленка 
(1835). До виразу втоми, зафіксованої за допомогою ледь намічених 
рисочок біля вуст, тут ще додається допитливість розуму, інтелі-
гентність, приховані в погляді очей, в рисункові овалу обличчя. В 
портреті Богдани Лизогуб (1835) виведено образ жінки простої вдачі, 
але сильної волі, здатної відстояти свої життєві принципи. Освітлення 
тут анфасне. Воно дозволило художникові підкреслити популярну в 
народі бездоганну лінію брів так званим "шнурочком", гарні карі очі. 
Малюючи чепчик і наплічну батистову накидку Богдани, Павлов 

Сім’я. Худ. К. Павлов 
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домігся півтонових переходів у передачі тонкої білої тканини, 
гаптованої українською вишивкою "білим по білому" [49]. До речі, 
саме ця вишивка була дуже поширена в Ніжині. 

Використання світлотіні, холодних кольорів дало можливість 
правдиво передати і характер дочки художника Є. Ярової, матері 
відомого українського живописця кінця XIX – поч. XX ст. М. Ярового 
(1864–1940). 

Як художник К. Павлов утверджував реалістичні принципи. 
Його картини мали просту композицію. На більшості з них зображені 
типові представники простого народу. Художник не прикрашав їх, а 
подавав такими, якими бачив у повсякденній трудовій діяльності. Він 
намагався за допомогою окремих портретних деталей, а також одягу 
індивідуалізувати їх. 

У жанрових портретах К. Павлов проявив себе і як глибокий 
психолог. На перший погляд, у них не було нічого такого, що зму-
шувало б глядача привернути до себе особливу увагу. Одяг завжди 
простий, кольори мали монохромічний характер. Але за цією 
простотою чітко проявлявся психологічний стан людини. 

Так, на картині "Тесляр" (1834) 
(ця картина в деяких книгах названа 
"Бондар" (1838), мабуть, це один і той 
же варіант картини), написаної, очевид-
но, з натури, відтворено типовий образ 
трудівника, який точив сокиру, щоб 
продовжити роботу. Тесляр, притисну-
вши коліном топорище до лави, трохи 
нахилившись, підняв голову і спряму-
вав свій погляд на того, хто на нього 
дивиться. Трохи згорблена міцна спина 
висвітлена. І від цього світла виразні-
шими стають вольове обличчя з напів-
відкритим шапкою лобом, великим 
м’ясистим носом, карими очима, що 
дивляться з-під широких брів, а також 
жилаві руки. Тут відсутні будь-які риси 
ідеалізації. Те саме ми відчуваємо, роз-
глядаючи картину "Чабан" (30– 
40-ві рр.). 

За творчою манерою ці твори 
близькі до жанрових портретів О. Г. Венеціанова та В. А. Тропініна. 
Але, як зазначають деякі дослідники, К. Павлов у відтворенні образу 
трудівника пішов трохи далі. 

Деякі твори К. Павлов надсилав із Ніжина в Петербург до Ака-
демії мистецтв. Так, у 1834 р. художник написав ректору В. Шебуєву 
листа, в якому скаржився на свої скрутні обставини і сповіщав, що 
протягом чотирнадцяти років він не мав можливості як слід займа-

Тесляр. Худ. К. Павлов 
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тися творчістю. При цьому надіслав три свої картини "Хлопчик з 
голубком", "Голівка хлопчика", "Розтирач фарб", які були рекомендо-
вані Радою Академії для продажу на 2-й публічній лотереї Товариства 
заохочення художників. Якщо перші дві картини дісталися членам 
ТЗХ A. B. Кочубею і В. В. Левашову, то про третю, оцінену в 150 
карбованців, відомостей нема, хоч про неї і говорить М. Гоголь в 
повісті "Портрет", навіть описує її. Господар квартири, де мешкав 
Чертков, говорить: "Ні, батечку, за картини спасибі. Коли б ще були 
картини благородного змісту, щоб можна було на стіну повісити, хоч 
би генерал який при зірці або князя Кутузова портрет, а то он мужи-
ка намалював, мужика в сорочці, служку, що розтирає фарби. Що з 
нього, свині, портрет малювати, я йому по шиї надаю: він у мене всі 
цвяхи з засувок повитягав, поганець". І далі М. Гоголь уточнює: 
"... почулися, нарешті, позаду нього кроки хлопця в синій сорочці, 
його поплічника, натурника, розтиральника фарб і замітальника 
підлог. Хлопець звався Микитою..." 

Крім цих картин, К. Павлов посилав до Петербурга й інші, 
зокрема портретну роботу "Тесля" (нині вона знаходиться в Держав-
ному російському музеї в Петербурзі). 

Після закриття Гімназії вищих наук кн. Безбородька К. Павлов 
продовжував працювати вчителем малювання у Фізико-математич-
ному ліцеї. Про особливості роботи і життя художника свідчить його 
рапорт 1838 р. на ім’я директора: "Рисование в трех курсах два раза в 
неделю по два часа по правилам Академии художеств, с слабыми уче-
никами повторял части головы человеческой, а с лучшими части тела 
человеческого, цветы и ландшафт карандашом, тушью и красками" 
[50]. 

У 1835–1840 рр. К. Павлов декілька разів бував у Петербурзі, 
зустрічався з К. Брюлловим і А. Мокрицьким, познайомився з 
Т. Шевченком. Як свідчить онука К. Павлова Н. Агаркова, художник 
брав участь у викупі поета з неволі [51].  Зустрічались вони і пізніше. 
Т. Шевченко згадав К. Павлова у своїй повісті "Близнецы". Герой тво-
ру Саватій Сокирина, намалювавши свою картину "Пожежа в казах-
ському степу", зазначав: "Я всю ночь просидел под своей джеломей-
кою и, любуясь огненною картиною, вспоминал нашего почтенного 
художника Павлова. Он часто мне говаривал: "Учися, учися рисовать, 
эта наука никакой науке не помешает". И правда, как бы теперь было 
кстати это прекрасное искусство" [52]. 

У 1839 р. К. Павлов переїхав працювати до Київського універ-
ситету, де викладав малювання до 1846 р., і звільнився через хворобу 
28 листопада. Після нього місце вчителя малювання мав зайняти 
Т. Шевченко. 

Як свідчить у своїх спогадах Н. Агаркова, К. Павлов "після того 
як пішов у відставку, поїхав до Ніжина, де жив ще близько десяти 
років". Дослідник С. Раєвський щодо цього пише: "Це підтверджу-
ється також іншими джерелами. В неопублікованих мемуарах батька 
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художника М. Ярового, що належать тепер письменникові С. Скля-
ренку, є місце, що збігається з даними Н. Агаркової. У записі від 
29 січня 1883 р. читаємо: "У місті Ніжині чекала на мене давно 
обрана мною подруга (дочка професора Капітона Степановича Пав-
лова, тоді вже покійного)". 

М. Яровий, який одружився 1858 р. з дочкою К. Павлова – 
Катериною Капітонівною, – точно не вказує дати смерті художника, 
але його фразу – "тоді вже покійного" можна розуміти, що К. С. Пав-
лов помер незадовго до 1858 р. [53]. Зі слів дочок К. Павлова Дар’ї та 
Марії, які жили в будинку, збудованому художником у Ніжині 
неподалік від Гімназії у перші роки роботи, він помер 2 лютого 
1852 р. [54]. 

К. Павлов започаткував у Ніжині систематичне навчання дітей 
живопису, яке стало постійним. У січні 1998 р. деякі картини 
К. Павлова знову побували у Ніжині на виставці, організованій ху-
дожнім відділом краєзнавчого музею з фондів Національного худож-
нього музею України. Ніжинці побачили "Автопортрет" (30-ті рр.), 
"Діти художника" (30-ті рр.), "Святий Йосип", "Зречення св. Петра" 
(1830-ті рр.), "Портрет Б. Лизогуб" (1835), "Портрет Сребдольської", 
"Портрет невідомої" (1836), "Портрет Петра І" (1842). Більшість 
картин намальовано у Ніжині. 

Під час праці у Ні-
жині Капітон Павлов за-
клав деяким своїм учням 
такі основи малювання, 
що вони продовжили їх 
удосконалювати в Акаде-
мії мистецтв у С.-Петер-
бурзі і стали профе-
сійними художниками. До 
цієї категорії учнів К. Пав-
лова належать А. М. Мок-
рицький, А. Горонович, 
Я. де Бальмен. 

Після Капітона Пав-
лова учителем малювання 
у відкритій чоловічій кла-
сичній гімназії при Юри-
дичному ліцеї у 1840–
1846 рр. працював Ісидор 

Миколайович Савицький, а в 1851–1875 рр. – Фома Васильович 
Соломович. У значної частини вчителів малювання творча їх доля як 
художників не завжди проявлялась у створених ними художніх 
полотнах і була відома широкій аудиторії. Переважна їх більшість 
залишались відомими лише на місцевому рівні як копіювальники, 
іконописці, портретисти, пейзажисти. 

Діти будують картковий дім. Худ. К. Павлов 
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Вчителем малювання у повітовому училищі Ніжина був відомий 
український художник Іван Максимович Сошенко (1807–1876), який 
з 1839 до 1846 р. жив і працював у Ніжині. 

Життєва доля художника була досить складною. Набувши 
деяких навичок у маляра в Богуславі, І. Сошенко вирушив до Петер-
бурга, побував у Ермітажі, заробляв на шматок хліба і займався 
малюванням. У 1834 р. він вступив до Петербурзької академії мис-
тецтв. Через рік зустрівся з Т.  Г. Шевченком, познайомив його з 
Є. Гребінкою, А. Мокрицьким, К. Брюлловим та іншими діячами 
культури і сприяв викупу поета з неволі. 

Закінчивши у 1838 р. Акаде-
мію та одержавши атестат і звання 
вільного некласного художника за 
"Портрет олійними фарбами з на-
тури", І. Сошенко деякий час 
мешкав у Петербурзі. Але здоров'я 
було підірване постійним нестатка-
ми, він захворів на легені, почали 
слабнути очі, і художник вирішив 
залишити столицю і переїхати в 
Україну. Йому запропонували міс-
це вчителя чистописання і малю-
вання у Ніжинському повітовому 
училищі з місячною оплатою в 
чотири карбованці. Він погодився. 

У своїх спогадах І. Сошенко 
писав: "... від непосильної роботи я 
захворів очима і легенями. Лікарі 
радили мені поїхати в мій рідний 
клімат, і я, не досягши мети, зму-
шений був залишити Петербург, 
щоб не піти вслід за Безлюдним 
[художник з України, з яким 
І. Сошенко жив на одній квартирі і який перед цим помер – Г. С.], і 
поселився в болотистий Ніжин учителем повітового училища на 
4 карбованці сріблом щомісяця. Довідавшись про мій від’їзд, Тарас 
[Шевченко – Г. С.] зайшов до мене попрощатись... по-братськи 
допоміг мені в скрутному становищі, і ми попрощалися з ним, як 
добрі приятелі і земляки... 

У 1846 р. я бачився з ним у Ніжині і докоряв йому вже не за те, 
що він займається поезією за рахунок живопису, а за те, що друкує 
такі погані вірші, як "Тризна..." [55]. 

У І. Сошенка склалися хороші стосунки в Ніжині як з колегами 
по повітовому училищу, так і по юридичному ліцею. Особливо гар-
ними вони були з професором французької словесності та мови 
Яковом Яковичем Лельєвром і членами його родини та директором 

Автопортрет. Худ. І. Сошенко 
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ліцею Християном Адольфовичем Екебладом, з яким познайомився у 
1835 р. Дослідник творчості художника М. К. Чалий, який з 1870 до 
1875 рр. працював директором Ніжинського юридичного ліцею, а в 
1844–1852 рр. разом з І. М. Сошенком – в Немирівській гімназії, у 
своїй книзі "Иван Максимович Сошенко" (1876), екземпляр якої з 
дарчим написом автора знаходиться в бібліотеці Ніжинського універ-
ситету, писав: "Про ніжинське товариство у небіжчика [І. М. Сошенка – 
Г. С.] залишились найприємніші спогади. Хоча він займав досить 
скромне положення учителя чистописання і малювання в повітовому 
училищі, Іван Максимович користувався постійною любов'ю і повагою 
співробітників по училищу, а також по гімназії і ліцею" [56]. 

Крім викладацької роботи, І. Сошенко продовжував займатися 
малярською творчістю. Архімандрит одного з храмів після приїзду 
художника в Ніжин замовив йому намалювати ікону св. апостола 
Петра, якого ангел виводив з темниці. Навички у І. Сошенка в жанрі 
іконопису вже були. Перебуваючи в Петербурзі, він у квітні 1838 р. 
намалював чотирьох євангелістів на замовлення відомого маляра-
іконописця Макара Самсоновича Пешехонова. А тому з охотою взявся 
за нову роботу для ніжинського храму, "приклав усе своє старання. 
Картина вийшла досить гарна, з ефектним освітленням від сіяння 
ангела". Проте архімандриту вона не сподобалась, і він віддав її 
переробляти на свій смак місцевому "туземному пачкуну Хомі". 

Подібна історія була і з замовленням якогось ієрея, який попро-
сив намалювати образ "Спасителя, що благословляв дітей". І. Сошен-
ко намалював "білу ризу Христу", яку ієрей запропонував тому ж 
таки Хомі перефарбувати в червону. "Така негідна профанація 
мистецтва, – стверджував М. К. Чалий, – вразила самолюбство худож-
ника і змусила його відмовитися від будь-яких замовлень. 

Втративши надію па заробіток, як додаток до своєї жалюгідної 
платні, він "став малювати для власного задоволення, з натури жид-
ків, сторожів, жебраків" і проводив вільний час у сімействі лектора 
французької мови Лельєвра, який за уроки малювання своїм дочкам 
надав у себе квартиру і стіл" [57]. Це майже і всі відомості, які 
дійшли до нас про художню творчість І. Сошенка у Ніжині. 

На жаль, вологий клімат оточеного болотами низинного Ніжина 
не сприяв покращенню здоров’я І. Сошенка, і він у 1846 р. переїхав 
до Немирова, а в 1856 р. – до Києва, де працював у гімназії. У 1859 р. 
Т. Шевченко відвідав І. Сошенка у Києві (по вул. Велика Жито-
мирська, 36). У 50-х рр. І. Сошенко проявив себе як майстер 
жанрових творів, пейзажу, портрета. Високу оцінку одержали його 
картини "Водоспад", "Хлопці-рибалки" (1857), акварель "Банду-
ристи", "Продаж сіна на Дніпрі" (1857), "Портрет бабусі М. Чалого", 
"Жіночий портрет" та ін. Хороше враження справляє ескіз історичної 
картини "Козачий табір у 1648 р.". 
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І. Сошенко писав також ікони, 
оновивши їх засоби художньої ви-
разності прийомами академічного 
письма. У цей час він вніс, як 
зазначає дослідник Д. В. Степовик, 
"елементи народного типажу", поси-
лив в іконі портретно-психологічні 
моменти, надав атрибутам матері-
альної досяжності й природного ви-
гляду". Він був прихильником "при-
стосування канонічної іконографії до 
українського етнотипу і викорис-
тання в іконах засобів академічного 
олійного живопису". 

Художник проявив себе тала-
новитим портретистом, про що свід-
чать його роботи "Портрет бабусі 
М. Чалого" (50-ті рр.) та невідомої 
жінки. У кожному з них І. Сошенко 
намагався розкрити характер. На 
картині "Портрет бабусі М. Чалого" 
висвітлені обличчя і ліва рука, 
великий палець якої засунутий за 
борт верхнього одягу. Очіпок і весь 
одяг подані в темних тонах. Світло 

Портрет бабусі М. Чалого. 
Худ. І. Сошенко 

 

Продаж сіна на Дніпрі. Худ. І. Сошенко 
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падає з лівого боку і висвічує частину чола, прорізаного заглибинами, 
в еліпсі запалі очі, які пронизують глядача з-під опущених брів, і 
м’які щоки та великий ніс. Помітні трохи стиснуті губи і сильне 
підборіддя. Всі ці деталі портрета передають добрий, лагідний 
характер жінки, яка може постояти за себе. Але найголовніше – це 
очі, відкриті і глибокі. Від них не можна відірватись. Рука, яка 
висунута на передній план, підкреслює, що ця людина любить працю.  

На жаль, творчість І. Сошенка ніжинського періоду найменше 
вивчена. 

У 1846 р. попечитель Київського навчального округу призначив 
Дмитра Івановича Безперчого (1825–1913) вчителем малювання і 
чистописання Ніжинської гімназії. Він був з кріпаків графа Д. Шере-
метьєва. Його батько, Іван Андрійович, вихованець місцевої школи 
іконопису, кріпосний художник, який у 1841 р. разом з членами сім’ї 
одержав вільну, був слухачем Академії мистецтв і в 1849 р. за 
картину "Портрет малоросійського селянина в народному костюмі" 
("Портрет молодої людини") отримав звання некласного художника. 

У січні 1843 р. Дмитро Без-
перчий вступив вільним слухачем 
до Петербурзької академії мистецтв 
по класу оригінальних фігур ви-
кладача І. І. Вістеліуса, таланови-
того художника. Саме останній дав 
йому зрозуміти, що найголовнішим 
для живописця, графіка, скульпто-
ра чи архітектора є бачення відтво-
рення малюнка і від оволодіння 
його культурою буде залежати по-
дальша доля митця. Тому цьому 
предмету в Академії приділялась 
особлива увага. 

Завдяки старанності Д. Без-
перчого і вимогливості І. І. Вістелі-
уса молодий художник швидко ово-
лодів знаннями і переходив до 
відповідного класу. У 1845 р. 
Д. Безперчий навчався одночасно в 
натурному класі з майбутнім відо-
мим художником П. Федотовим. 

Постійні нестатки і злидні давали про себе знати. 
6 вересня 1846 р. Д. Безперчий звернувся до ради Академії з 

проханням: "Подаючи при цьому роботи, виконані мною з натури, два 
портрети й малюнки прошу уклінно раду імператорської Академії 
мистецтв удостоїти мене по оних звання художника" [58]. Прохання 
було задоволене. 

Автопортрет. Худ. Д. Безперчий 
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У цей час у Ніжинській гімназії з’явилась вакансія вчителя 
малювання. І Д. Безперчий разом зі своїм товаришем по Академії 
Василем Треніним приїхали у Ніжин. У грудні 1846 р. вони стали до 
роботи. Василь Олексійович Тренін (1828–1883) був призначений 
викладачем малювання у повітовому училищі. 

У 1846 р. Д. Безперчий написав "Автопортрет", який зберігся і 
дає нам можливість уявити художника, якому йшов 21 рік. Перед 
нами молодий, симпатичний, надто серйозний як на свій вік і 
зосереджений юнак з великими очима і гарно зачесаним хвилястим 
волоссям з проділом з правого боку голови. "Вольова зморшка біля 
рота говорить про мужність, внутрішню силу, твердість характеру, які 
допомогли художникові подолати тяжкі випробування й нестатки". 
Деталі портрета, особливо одяг, засвідчують, що молодий художник 
належить до демократичних кіл. 

У Ніжині Д. Безперчий багато уваги приділяв педагогічній 
роботі, відносився до неї творчо. У місцевому архіві збереглись 
зауваження до програми з курсу малювання, який проводився за 
методом А. П. Сапожникова, висловлені на засіданні ради ліцею в 
квітні 1848 р. На думку Д. Безперчого, учні повинні займатися не 
тільки малюванням геометричних тіл, до чого зводилась система 
А. П. Сапожникова, а й предметів побуту, натюрмортів тощо [59]. 

Д. Безперчий турбувався про забезпечення навчального процесу 
різними посібниками. 5 лютого 1849 р. на ярмарку в Ніжині в 
іноземця Андре Фіетта він купив естампи на 30 карбованців сріблом 
[60]. Художник зробив їх реєстр, але він не розшуканий, а тому 
важко визначити цінність цих робіт. 

Поряд з викладанням малювання в Гімназії Д. Безперчий зай-
мався і художньою творчістю. Він приїхав у Ніжин у рік перебування 
в місті Т. Шевченка. Відголосок цього факту знайшов відображення і 
в творчості Д. Безперчого, який у 1848 р. задумав створити серію 
малюнків до поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". Але здійснити задум 
художнику не вдалося. У Харківському музеї образотворчого мис-
тецтва збереглися лише окремі начерки Д. Безперчого до поеми. На 
одному з аркушів – головний герой твору Гонта, який поринув у 
тяжкі роздуми, на іншому – жінка, що плаче. Дослідники вважають, 
що остання близька до образу титаревої дочки, яка побивається за 
Яремою. Привернули увагу художника також Титар, Оксана та інші 
образи Шевченкової поеми. 

В Ніжині Дмитро Безперчий задумав цикл акварелей "Сцени із 
східного життя", над якими він працював у 50-х рр. І тут ми 
відчуваємо сильний вплив на творчу манеру художника його вчителя 
К. Брюллова, якого він любив і наслідував. 

Акварель "Женці в полі" теж намальована в Ніжині. На жаль, 
не всі твори художника датовані, а тому важко нині визначити ті, які 
були створені саме в ніжинський період. 
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Після п’ятирічного строку роботи в Ніжині Д. Безперчий у 
1850 р. подав прохання перевести його у Харків. У звіті про стан 
Ніжинського ліцею кн. Безбородька та гімназії за 1849–1850 навча-
льний рік сказано: "Учитель малювання в гімназії Дмитро Безперчий 
переведений за власним його бажанням на таку ж посаду в 
II Харківську гімназію; на його місце призначений колишній учитель 
малювання в Ніжинському повітовому  училищі Василь Тренін". 

У Харкові Д. Безперчий працював до кінця свого життя, виховав 
чимало талановитих діячів мистецтва. Його учнями були художники 
С. Васильківський, П. Левченко, М. Ткаченко, скульптор В. Беклемі-
шев, відомий історик мистецтва і етнограф М. Сунцов, композитор 
П. Сокальський, вчений М. Ковалевський та ін. 

Спадщина художника не дуже велика. Серед робіт слід назвати 
також картини "Бандурист" (Київ, музей), "Сватання на Гончарівці", 
"З поля" (1859–60, Харків. муз.), "Вулиця українського села", "Мило-
стиня" та ін. 

Д. Безперчий був цікавим 
пейзажистом ("Засулля", "Пей-
заж з пастушком", "Сільський 
пейзаж"). У нього є чимало пей-
зажних робіт, які відображають 
різні куточки України, Росії, 
Криму і відзначаються просто-
тою, спостережливістю худож-
ника. У 50-х рр. він намалював 
серію натюрмортів, здебільшого 
квіти ("Букет польових і садових 
квітів", "Квіти" та ін.). 

Виступав Д. Безперчий і як 
ілюстратор творів О. Пушкіна 
("Брати-розбійники"), М. Лермон-
това ("Демон"), М. Гоголя ("Мер-
тві душі"). 

4 вересня 1845 р. один із 
засновників і попечитель Ніжин-
ської вищої школи граф Олек-
сандр Григорович Кушельов-
Безбородько на честь її 25-річчя 
подарував навчальному закладу 
колекцію картин для картинної 
галереї, в якій представлені 

художні твори XIV–XIX ст. Її історія мало висвітлена, крім статті 
І. Турцевича "Заметки о картинной галерее института князя Безбо-
родко в Нежине", надрукованої у 1895 р., і невеличких повідомлень у 
буклеті Г. П. Васильківського "Ніжинський педагогічний інститут", в 
книзі Г. В. Самойленка "Ніжинська вища школа". Про це унікальне 

Бандурист. Худ. Д. Безперчий 
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зібрання картин майже нічого не написано. Більш детально колекція 
описана в статті С. Г. Самойленка "Великое достояние художествен-
ной культуры". 

У листі міністру народної освіти П. О. Ширинському-Шихматову 
від 19 серпня 1845 р. О. Г. Кушельов-Безбородько писав: "Я дарую 
ліцею картинну галерею, яку я придбав у різних містах Італії і Євро-
пи і яка складається із 10 картин італійської школи до ХVІ ст., 
флорентійської – 9 картин, римської – 12, ломбардської – 13, венеці-
анської – 12, неаполітанської – 5, генуезької – 16, іспанської – 5, 
французької – 20, німецької – 20, фламандської – 46, новоро-
сійської – 7. Всього 175 картин у позолочених рамах, з умовою, щоб 
картини ці були розміщені у вільних залах приміщення ліцею і 
служили розвиткові хорошого смаку і залишалися завжди власністю 
цього навчального закладу" [61]. 

 

 
 

Один із сучасних залів картинної галереї 
Ніжинського університету 

 
 
Проте картини були розміщені не у вільних приміщеннях, як це 

заповідав граф, що сприяло б створенню картинної галереї, а в різних 
місцях, і значна їх частина була розташована в навчальних класах, 
інша – у бібліотеці, актовому залі, в кімнаті попечителя та інших 
аудиторіях. 

Частину картин, що мали релігійний зміст, передали до 
ліцейської Свято-Олександрівської церкви. Як свідчать архівні записи 
від 14 лютого 1873 р., використовувалися як ікони 23 картини: 
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1) Богородиця, Спаситель та Іоанн – візантійська школа; 
2) Богородиця, Спаситель та Іоанн – копія з Рафаеля; 
3) Благовіщення Божої матері – Цезаря Арпіно; 
4) Богородиця (на тканині) – копія з Сассо-Феррато;  
5) Іродіада, або Усікновіння глави  Предтечі – школа Гверчино; 
6) Муки Спасителя – Аннібала Караччі; 
7) Еліазар і Рахіль – манера Албано; 
8) Несіння хреста Спасителем – Ланфранко; 
9) Спаситель на хресті –  школа Тинторетто; 
10) Поклоніння пастирів – Карпіоні; 
11) Поклоніння волхвів – Рафаело Боталла;  
12) Поклоніння пастирів  – Рафаело Боталла; 
13) Богородиця і Спаситель – Лука Канджажіо; 
14) Благовіщення – Цезаря Арпіно; 
15) Створення світу – Брегеля (батька). 
Всі ці картини раніше знаходились у фізичному кабінеті. В 

подальшому списку значаться ікони, які і раніше були у церкві: 
16) Спаситель і Богоматір – школа візантійська, до ХІІ ст.; 
17) Богородиця зі Спасителем і єпископом – Койнеля; 
18) Святий, що роздає милостиню – Бартолоса, школи 
Стенської 1300 р.; 
19) Немовля Ісус в яслах – флорентійська школа до 1300 р.; 
20) Святий Себастян – школа Франко Болонського; 
21) Поклоніння волхвів – Алонза Кано; 
22) Святий Йосип, що проповідував у пустелі – Молінарі; 
23) Богоматір, Спаситель та Іоанн – манера Карла Долче. 
Граф О. Г. Кушельов-Безбородько мав велике зібрання картин, 

які знаходилися в Імператорській академії мистецтв у С.-Петербурзі, з 
якого частину і подарував Ніжинському ліцею, про що говорять 
номери і печатки з тильного боку полотен. 

Із 10 картин різних шкіл, намальованих до ХVІ ст., особливий 
інтерес становить "Пресвята Діва з малюком Ісусом" художника 
умбрійської школи П’єро Перуджино часу раннього Відродження. На 
жаль, ім’я цього художника не зазначено на картині. Серед його 
відомих учнів був Рафаель Санті, який запозичив у свого вчителя 
плавність ліній, вільну постановку фігур у просторі. Це і 
спостерігаємо на картині. 

До полотен раннього Відродження відноситься "Святий Іоанн, 
що проповідує у пустелі" (кінець останньої третини ХV ст.), 
невідомого автора школи Домініко Гірландайо, для творчості якого, а 
також його учнів характерна багатогранна проблематика ренесансного 
реалізму, зокрема монументально-епічного, героїчного та жанрово-
побутового. Художник на картині в образі Іоанна підкреслює душевну 
ясність, спокійний уважний погляд на світ. У цій картині та інших 
полотнах, створених на сюжети із життя Марії та Іоанна Хрестителя, 
відбиваються риси пошуків художників епохи раннього Відродження. 
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Особливою майстерністю визначалися полотна Антоніо Корре-
джіо (близько 1489–1534) "Померлий Спаситель" та його учня – 
"Св. Ієронім" вражають своєю величністю, просторовістю та поетич-
ною м’якістю образів, свіжістю колориту, характерних для бароко. 

Найбільш яскравим представником Високого Відродження є 
Тиціан, для раннього часу якого характерна життєвість і багатогран-
ність сприйняття життя, а в пізній час – глибокий трагізм. Прикла-
дом цього може служити картина "Магдалина, що кається" (1560). В 
галереї знаходиться копія, зроблена самим автором. Раніше ця 
картина знаходилася в Ермітажі, про що говорить печатка відомого 
музею. Цієї картини немає в каталозі 1845 р. Очевидно, вона 
надійшла у ніжинську колекцію пізніше. 

В галереї демонструються ще три картини учнів Тиціана ХVІ ст.: 
"Невірність Фоми", копія з роботи майстра, "Свята Магдалина" шко-
ли Тиціана, "Достаток", яка належить копіювальникам за манерою 
художника. 

Ніжинська галерея представлена картиною "Розп’яття", вико-
наною одним із учнів школи останнього титана епохи Відродження 
Тінторетто, у творчості якого відбився інтерес до драматичного та 
підвищеної емоційності. 

Своєрідним напрямком італійського живопису 20-х рр. ХVІ ст. є 
маньєризм, що передбачає химерність, увагу до форми, поєднання 
живої і неживої природи. Цей напрямок у мистецтві називають 
"осінню Відродження". Він продемонстрований "Портретом  кардина-
ла", роботи придворного художника герцога Медичі Анджело Брон-
зіно. До маньєризму відноситься і картина Франческо Парміджанно 
"Мадонна з трояндою і хрестом" та "Мадонна з довгою шиєю". 
Художник є талановитим послідовником Корреджіо і відноситься до 
ломбардської школи живопису. Він відходить від традиційних прийо-
мів зображення євангельських сюжетів і зображує Мадонну не як 
жінку-матір, а як світську даму. В галереї демонструється і третя 
картина Ф. Парміджанно "Галатея". 

Межа ХVІ–ХVІІ ст. пов’язана в італійському мистецтві з 
академізмом, основоположником якого були брати Карраччі (Людови-
ко, Агостіно, Аннібале), які закликали художників широко вико-
ристовувати ренесансну спадщину і поряд з цим вивчати натуру. Хто 
хоче стати хорошим художником, стверджував Агостино Карраччі, 
повинен озброїтися малюнком школи Риму, рухом і світлотінню 
венеціанців, сильною манерою Мікеланджело, строгою урівноваже-
ністю Рафаеля. У галереї представлена картина Агостіно Карраччі 
"Нарцис біля джерела", Аннібале Карраччі "Катування Спасителя". В 
дореволюційний час в ліцейській Свято-Олександрійській церкві 
знаходилась картина братів Агостіно, Аннібале і Людовико під назвою 
"Свята Магдалина". 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 142 

В галереї були і картини послідовників Карраччі, зокрема Гвідо 
Рені, який опирався на зразки епохи Відродження. Про це свідчать 
копії картин художника "Іродіада", "Сивілла", виконані учнями 
майстра і представлені в галереї. 

Реалізм демонструється творами Караваджо. Для його живопису 
характерний демократизм, матеріалізм, емоційна напруженість, 
контрасти світла і тіні, лаконізм і простота композиції, драматичність 
ситуацій. Прикладом цього є релігійна композиція "Покладання у 
домовину" (1602–04), міфологічний сюжет  – "Вакха" (1592–1593) та 
жанрова картина "Лютняр" (1595). 

Італійські художники ХVІІ ст. Сальватор Роза, Джован Тьєполо 
та Алессандро Маньяско були популярні і в Росії. Тому О. Кушельов-
Безбородько придбав декілька із їх робіт і для своєї картинної галереї, 
які згодом опинилися у Ніжині. Сальватор Роза, художник-романтик, 
любив малювати пейзаж. Людину він розглядав як компонент 
природи. Це підтверджує його картина "Буря та вівці". 

Величність і спокійну впевненість у прекрасних людях демон-
струє Джованні Тьєполо в картині "Геркулес і Омфала", що 
знаходиться в галереї. 

Представником італійського класицизму в живопису був Батто-
ні, римський художник, який успадкував разсудливість академістів 
і утверджував принцип: трактувати сюжети, малювати портрети і 
пейзажі з такою ж досконалістю, як це робить архітектор, незалежно 
від того, що він будує – храм, палац чи віллу. Художник приділяв 
увагу не стільки змісту, скільки формі, композиції, формальним 
ознакам твору. В галереї знаходяться дві роботи учнів школи худож-
ника Баттоні "Діана на полюванні" та "Геркулес і німфи". 

Іспанія представлена картинами художника Х. Рібері "Св. Фран-
циск" і Б. Мурильйо "Бабуся, що вечеряє", а Франція – Ніколою 
Пуссеном, основоположником класицизму, полотном "Спаситель, що 
віддає ключі Св. Петру". Значне місце в картинній галереї належить 
полотнам фламандських живописців Брейгеля Старшого, Рубенса, 
Ван-Дейка, Терборха, Лоррена та інших, а також їх учнів і 
послідовників [62]. 

Російська школа представлена всього 7 картинами:  Плахова 
"Два селянина, які їдять",  О. Іванова "Вид на околиці Тифлісу", 
Байкова "Морський простір", Андреєва, представника арзамаської 
школи "Жниця з сином", а також двома картинами Кольмана "Росій-
ська станція" та "Вид на храм Катерини ІІ з саду графа Кушельова-
Безбородька в С.-Петербурзі" [63]. Ці картини, на жаль, відсутні нині 
в картинній галереї університету. 

Пізніше в картинній галереї з’явилися роботи А. Д. Ківшенка 
"Полювання на лисицю", А. О. Мещерського "Пристань на Волзі". 
Можливо, ці картини подарував Юридичному ліцею новий почесний 
попечитель навчального закладу Григорій Олександрович Кушельов-
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Безбородько, який у 1855 р. передав до бібліотеки закуплені ним 
рукописи М. Гоголя та замовлені портрети відомих випускників: 
М. Гоголя (робота худ. Ф. Моллера), Н. Кукольника (копія роботи 
худ. К. Брюллова) та Є. Гребінки (робота худ. А. Мокрицького), які до 
цього часу експонуються у музеї. 

Твори картинної галереї використовувалися не лише з метою 
естетичного виховання студентів, а і в практичній діяльності вчи-
телями малювання в чоловічій класичній гімназії, яка діяла при 
Юридичному та Історико-філологічному інституті кн. Безбородька.  

В цьому напрямку чимало зробив Родіон Корнійович Музиченко- 
Цибульський (1834–1912). Саме він продовжив традиції К. Павлова, 
І. Сошенка, Д. Безперчого у підготовці майбутніх художників, закла-
дав у них основи мистецької творчості. 

У 1857 р. Р. Музиченко навчався у Петербурзькій академії 
мистецтв, яку закінчив у 1862 р. зі званням художника пейзажного 
живопису. Він був учнем К. Брюллова, входив у коло української 
інтелігенції столиці. 

 Переїхавши з Петербурга до Ніжина, Р. Музиченко-Цибуль-
ський організував тут першу недільну школу живопису. Він також 
викладав малювання в Ніжинській класичній гімназії, а з 1868 р. – в 
іконописній школі Введенського  монастиря. Цей останній факт, 
мабуть, сприяв тому, що Р. Музиченко-Цибульський і сам пробував 
малювати ікони. Як свідчить священик Свято-Олександрівської 
церкви Історико-філологічного інституту А. Ф. Хойнацький, в храмі 
були три  ікони, створені Р. Музиченком-Цибульським: "Св. благовір-
ного великого князя Олександра Невського" (1866) [64], "Св. велико-
мучениці Варвари" (1877) [65] та "... изящная плащаница для 
престола, написанная... на полотне и обделанная в розовый атлас" 
[66]. На жаль, це єдині оригінальні роботи художника, про які нам 
сьогодні відомо. У 1894–1896 рр. він займався реставрацією картин із 
галереї інституту. 

Р. К. Музиченко-Цибульський багато уваги приділяв вихованню 
молоді. Близько сорока років він викладав малювання в Ніжинській 
гімназії. Серед його учнів були і такі, які мали талант. Тож не випад-
ково, що вони малювали не лише олівцем, а й фарбами. Деякі їх 
роботи посилались за кордон. Як згадує О. Знойко, "одну з картин 
учня шостого класу було відправлено на виставку картин учнів серед-
ніх шкіл у Чікаго. Ця картина являла собою багатофігурне полотно – 
урочисту промову в інститутському залі з нагоди встановлення у 
Ніжині пам’ятника Миколі Гоголю" [67]. 

З 1898 р. Петербурзька академія мистецтв також почала 
проводити виставки-конкурси учнівських робіт. Вони проходили в 
1900, 1903, 1906 рр. Як свідчать архівні документи, кожного разу 
посилали і роботи учнів Р. Музиченка-Цибульського [68]. 
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Як гарного педагога-рисувальника Р. Музиченка-Цибульського 
згадував і учень недільної школи живопису, а пізніше викладач 
інституту М. С. Кармінський.  

Майже все творче життя Р. К. Музиченка-Цибульського минуло 
в Ніжині в невеличкому будиночку, що знаходився, за переказами, 
поруч з будинком К. Павлова. Вони ніколи не зустрічались, але про 
творчість останнього Р. Музиченко-Цибульський, мабуть, знав. Жилося 
художнику важко, мав п’ятеро дітей, нестатки, підробляв, де міг [69]. 

Помер Р. К. Музиченко-Цибульський у 1912 р. На міському кла-
довищі на могилі художника зберігся пам’ятник, споруджений його 
дружиною. Це красивий чотириступінчатий обеліск. На ньому напи-
сано: "Тут покоится прах художника Родиона Корнеевича Музиченко-
Цибульского. Родился 10 ноября 1834 года – умер 22 ноября 
1912 года. Дорогому мужу от любящей жены. Спи спокойно до 
Божьего суда". 

Серед учнів художника-педагога був і Микола Семенович 
Самокиш (13(25).Х.1860–18.1.1944), пізніше відомий художник, ака-
демік, заслужений діяч мистецтв РСФСР. Він народився в Ніжині в 
сім’ї поштаря. 

Заробітна плата батька була мізерною, а тому Миколу віддали на 
деякий час до діда й баби на прожиття в Носівку. Тут він грався з 
сільськими дітьми, перебував серед природи, навчився їздити на коні. 
Микола Самокиш був дуже сприйнятливий до навколишнього світу. В 
своїх спогадах "Як я став художником" він писав: "Всі околиці 
великого містечка Носівки я вивчив до дрібниць, роблячи з товари-
шами щодня досить віддалені екскурсії і повертаючись додому іноді 
пізно ввечері, завдаючи цим прикрості бабусі і маючи нагінку від 
діда. В цих екскурсіях я знаходив якесь дивне задоволення, я несві-
домо шукав картини природи і взагалі на мене справляли чарівне 
враження краса і розкіш літнього ранку, спека півдня і захід сонця. Я 
любив осінь, мої очі милував колір кленового листя, його оранжеві, 
жовті і червоні тони. Зима справляла на мене враження своїм м’яким 
білим сніжним покровом, я у всьому цьому бачив якусь мені незро-
зумілу, але привабливу красу. Часто бабуся питала мене, чого я стою і 
дивлюсь у простір, але я їй, звичайно, пояснити цього не міг. Мені 
хотілось утримати ці образи і ці чудесні кольори в пам’яті, але про те, 
щоб зафіксувати їх на папері, я зовсім не думав, та і взагалі не 
усвідомлював у собі цієї потреби" [70]. 

Коли Миколі Самокишу виповнилося 8 років, батько віддав його 
у Ніжинську двокласну школу. Тут він вперше ознайомився з 
ілюстрованими книжками, був від них у захваті, бо вперше побачив, 
що можна намалювати зиму, літо, людину, квіти, тварин. І саме в цей 
час М. Самокиш почав малювати. Цей інтерес захопив його настільки, 
що він почав віддавати улюбленій справі весь свій вільний час. 
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Трійка. Худ. М. Самокиш 
 
 
У 1870 р. він вступив до Ніжинської класичної гімназії. В архіві 

збереглось "Свідоцтво" про його навчання тут, видане 5 жовтня 
1877 року: 

"Предъявитель сего ученик пятого класса гимназии, состоящей 
при институте кн. Безбородко Николай Самокиш, сын сортировщика, 
вероисповедания православного, поступил по экзамену в 1-й класс 
гимназии в августе месяце 1870 года и был переводим по испытаниям 
в высшие классы: из І-го во ІІ-й в 1871 году, из ІІ-го в ІІІ-й 1872, из 
III-го в ІV 1874, из IV-гo в V-й в 1876 году. Во все время пребывания в 
оной поведения был отличного. 

На последнем испытании, бывшем в 1876 году при переходе в 
V класс оказал в предметах IV-гo класса следующие успехи: в истории 
отличные, в законе божием хорошие, в русском, латинском, гречес-
ком и немецком языках, арифметике, алгебре, геометрии и географии 
удовлетворительные, почему и был удостоен перевода в пятый класс, 
вследствие же прошения, поданного отцом его, 4-го мая сего года, из 
гимназии уволен для поступления в другое учебное заведение" [71]. 

Переступивши поріг Ніжинської класичної гімназії, Микола 
Самокиш вперше в житті побачив цілу галерею картин, твори 
великих майстрів пензля. "Я просто одурів, – свідчив пізніше худож-
ник. – Ще й досі в мене свіже це враження, і я ясно бачу перед собою 
Карреджо, Рубенса, Рембрандта, Бургіньйона й ін., а також чудовий 
портрет Кукольника роботи К. Брюллова і портрет Гоголя роботи 
Моллера" [72]. 

З першого класу гімназії почались уроки малювання. Вчитель 
Р. Музиченко-Цибульський, помітивши великий потяг хлопця до 
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живопису, почав приділяти йому більше уваги. Коли М. Самокиш 
набув деякого досвіду в техніці копіювання, він показав йому прийо-
ми і засоби акварелей. Тривав процес удосконалення техніки малю-
вання. Майбутній художник збагачував свої знання з живопису, 
оволодівав культурою малюнка, захоплювався читанням журналу 
"Всемирная иллюстрация" тощо. 

І все ж малювання, як зазначав М. Самокиш, обмежувалося 
копіюванням у картинній галереї (зокрема пейзажів Калама і голівок 
Жульєна), а не малюванням з натури. Творчість великих майстрів 
захоплювала юного художника, йому хотілося малювати якомога 
більше. Для цього потрібні були фарби, яких не мав М. Самокиш. На 
допомогу йому прийшов вихователь гімназії Павло Іванович Борисов, 
який замовив їх у Москві. Більше того, після смерті матері, а також 
переходу батька в 1875 р. до Батуринської поштової контори 
П. Т. Борисов забрав Миколу до себе, допоміг хлопцю перебороти 
труднощі, платив по 10 карбованців за його навчання. М. С. Самокиш 
з великою любов’ю і теплотою говорить у своїх спогадах про свого 
вихователя "з красивим розумним лицем і добрими ласкавими 
очима". "П. І. Борисов, – згадував художник, – вставляв мої картини 
в хороші рамки, і, таким чином, протягом трьох років, які я прожив 
у нього, всі його кімнати заповнились моїми творами. Я вийшов із 
гімназії у 18 років, і, звичайно, всі мої помисли були спрямовані до 
Петербурга, до Академії мистецтв" [73]. 

Здійснити мрію про навчання в Академії допоміг М. Самокишу 
брат матері, вчитель із Луцька Яків Дмитрович Сенік, у якого після 
Ніжина він деякий час жив. У школі, де працював дядько, була 
велика бібліотека, яку передали їй після розгрому польського 
повстання 1863 р. із єзуїтського колегіуму. Тут була не тільки 
художня та наукова література, а й книги з мистецтва, альбоми 
гравюр європейських художників. Вплив всього цього на майбутнього 
художника був величезний. 

Влітку 1878 р. М. Самокиш познайомився зі студентом Петер-
бурзької академії мистецтв Рудницьким, який приїхав до батьків на 
канікули. Ця зустріч сприяла тому, що М. Самокиш зміг підготува-
тися до екзаменів і в 1879 р. вступити до Петербурзької академії 
мистецтв. Його педагогом став художник Б. П. Віллевальде, відомий 
своїми картинами на батальні сюжети. Через чотири роки М. Само-
киш успішно закінчив Академію, склавши художні і теоретичні 
предмети та одержавши всі встановлені нагороди і відзнаки, а також 
диплом про здобуття вищої художньої освіти. 

За картину "Повернення кавалергардів після блискучої атаки на 
французів під Аустерлицем" М. Самокиш був нагороджений поїздкою 
у Париж для удосконалення освіти з батального живопису. 

Після повернення з-за кордону М. Самокиш працював у Петер-
бурзі. Намалював деякі картини на замовлення військово-історичного 
музею в Тбілісі. 
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Табуни на водопої. Худ. М. Самокиш 
 
 
У 1898 р. за картину "Табуни на водопої" художник одержав 

звання академіка живопису. 
Проте М. Самокиша вабить життя в Україні, її побут та історія, і 

він разом зі своїм другом художником С. Васильківським їде на Бать-
ківщину і починає працювати над альбомом "Українська старовина", 
а потім "Альбомом українського орнаменту". 

М. Самокиш подорожує по Україні, не забуває і Ніжина. Сюди  
він приїздив і під час канікул. Художник бував там, де були коні, 
кінські заводи, бо військова та мисливська тематика цілковито 
захопила його в цей час. У 90-х рр. він намалював такі картини, як 
"Полювання на вовка" (1894), "Біловезька Пуща" та ін. 

Коли розпочалась російсько-японська війна, М. Самокиш разом 
із солдатами Ніжинського драгунського полку взяв участь у бойових 
діях. Безпосереднє спілкування з військовими сприяло створенню  
правдивих картин, які знайшли своє місце у "Щоденнику художника 
з війни 1904–1905 років". Повернувшись з фронту, М. Самокиш 
створив серію картин на цю тему. Особливо глядачів приваблювало 
своєю силою, експресією полотно "Ляоян". 

У 1910 р. М. Самокиша було обрано професором відділу 
"батального малярства" Академії мистецтв. Але здоров’я художника 
погіршувалось, і він переїхав у Крим, де і жив до кінця свого життя. 
У 20–30-х рр. він малював картини переважно на історичну тематику: 
"Бій під Жовтими Водами" (1930), "Абордаж турецької галери запо-
рожцями" (1930), "Похід запорожців на Крим" (1934), "Бій Максима 
Кривоноса з Ієремією Вишневецьким" (1934), "Перехід Червоної 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 148 

Армії через Сиваш" (1935), "М. Щорс у бою під Черніговом" (1938) 
та ін. 

Помер М. Самокиш 18 січ-
ня 1944 р. у Сімферополі. Його 
творча, досить специфічна спад-
щина не має картин, на яких би 
зображувалась Ніжинщина. І все 
ж без тієї малярської школи, яку 
він пройшов у місті юності, без 
перших справжніх уроків Р. Му-
зиченка-Цибульського з живо-
пису могло і не бути художника 
М. Самокиша. 

У будиночку, де народився 
М. Самокиш, відкрито музей 
"Поштова станція", в якому екс-
понуються матеріали про роз-
виток пошти з періоду Київської  
Русі і до кінця ХІХ ст. Тут 
представлені також експонати 
про життя і творчість М.  Само-
киша, зокрема документи про 
його освіту, окремі речі, фото, 
спогади учнів і оригінал його 
картини "Трійка" (1901–1903). 
Художник Сергій Беседін пода-
рував копію своєї роботи "Порт-
рет М. Самокиша". У художньо-
му відділі Ніжинського краєзнав-
чого музею демонструються копії 
картин "Табуни білих рисистих 
маток на водопої", "Перехід 
Червоної Армії через Сиваш". 

У Чернігівській гімназії у 1838–1846 рр. учителем малювання 
працював Іван Андрійович Васьков (1814 – після 1889), який наро-
дився у сім’ї коропського міщанина, отримав домашню освіту, що 
була підтверджена в Кролевецькому повітовому училищі. 

Рада Київського університету Св. Володимира на основі худож-
ніх робіт і відповідно до прохання директора училищ Чернігівської 
губернії, бо не було учителів малювання, прийняла ухвалу при-
значити виконувачем обов’язків учителя малювання і чистописання у 
Глухівське повітове училище з 1 липня І. Васькова. Тут він працював 
до 1838 р. За час роботи в училищі художник продовжував удоско-
налювати свою майстерність, про що свідчить його портрет генерала 

М. Щорс у бою під Черніговом.  
Худ. М. Самокиш 
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С. І. Маєвського. Дослідниця В. В. Рубан стверджувала: "Майстром у 
той час він був не першокласним, але і не самоучкою, оскільки 
відчувається уміння володіти нехай і не артистично, арсеналом 
академічних прийомів і пластичних засобів. Пояснювальні написи 
вказують на зв’язок з традиційним портретом минулого" [74]. 

У 1834 р. Академія мистецтв прийняла рішення: "Виконувачу 
обов’язків вчителя малювання Івану Васькову надати звання вчителя 
малювання у повітових училищах". А в зв’язку з цим міністром 
народної освіти він був затверджений у чині 14 класу з правом на 
вислуги. У цьому ж році І. Васькова переводять із Глухівського 
повітового училища в Чернігівське. 

За час роботи в Чернігівському училищі Іван Васьков приділяв 
велику увагу навчанню дітей малювання, підтримував дитячі схиль-
ності до мистецтва. Про саму методику навчання І. Васькова згадував 
відомий художник М. Бурачек, який вчився у Кам’янець-Подільській 
гімназії: "Педантичний, сухий, академічної виучки, Васьков наполя-
гав, головне, на малюнку і хоча в той час навіть до глухих закутків 
Росії і доходили слухи про нові течії в мистецтві, гриміли імена 
Рєпіна, Крамського, Шишкіна, Куінджі та інших, мій учитель, 
вихований на академічній схоластиці, все таки наполягав на Рафаеля, 
антиках, розуміючи їх не як живих творців, які відтворювали живе 
життя і ідеї свого часу, а як муміфіковані зразки" [75]. 

Ці ж принципи підходу до написання художнього твору 
І. Васьков використовував і під час роботи в Чернігові, про що 
свідчать його "Портрет М. М. Політковського" (1840-ві рр.), "Жіночий 
портрет" (1847 р.), портрети І. М. Сбітнєва, інспектора Чернігівської 
гімназії, та його зображення архієпископа Подільського і Брацлав-
ського Леонтія Лебединського (1870–1874), архімандрита (1860– 
1870-ті рр.), портрет Гагаріної-Рузи (1870–1880-ті рр.). В цих 
портретах помітна майстерність художника, намагання передати 
правдиві моменти, пов’язані з життям об’єкта зображення. 

Невелика спадщина І. Васькова свідчить про те, що вчитель ма-
лювання і чистописання не міг багато часу приділяти творчій роботі. 

У Васькова було декілька учнів, які тепло згадували свого вчи-
теля малювання у Кам’янець-Подільській гімназії, серед них Микола 
Бурачек, відомий український пейзажист, художник-декоратор, 
професор. 

У Новгород-Сіверській гімназії малювання викладали випуск-
ники Академії мистецтв у С.-Петербурзі: художники С. К. Кирилов, 
товариш Т. Шевченка по Товариству заохочувань художників академії 
(1837), С. О. Алєксєєв, учень І. Рєпіна, а також Антон Родіонович 
Райлян (1865–1946). Він, як і попередники, закінчив С.-Петербурзьку 
академію мистецтв, навчався в класі художника І. Ю. Рєпіна. Випуск-
ниця гімназії художниця Віра Іванівна Бура згадувала: "Улюбленим 
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моїм предметом було малювання. Викладав його художник Антон 
Родіонович Райлян. Він запам’ятався мені немолодим, середнім на 
зріст, вдумливим, серйозним, зосередженим, із злегка примруженим з 
іскринкою очима, над якими нависли густі брови. Волосся сивувате. 
Це була людина спокійної, м’якої вдачі з негучним голосом. Він 
привертав до себе, хоча і одягався напрочуд скромно, біднувато, 
зовсім не звертаючи уваги на свій зовнішній вигляд, що викликало 
осуд. Проте я розуміла його як художника, зовнішній бік для нього 
був вторинним, насамперед була творчість. Його часто можна було 
бачити у вільний час у місті й на околиці на одному з узвищ і під 
Замковою горою з етюдником і мольбертом під час малювання 
краєвидів". 

 

 
 

Вечір. Пасіка. Худ. А. Райлян 
 
 
А. Р. Райлян намалював понад 50 картин, серед них "Повер-

нення з базару", "Млин на Десні" та інші, брав участь у всеросійських 
виставках художників у Москві та С.-Петербурзі. Твір "Зустріч" висо-
ко оцінив його вчитель художник І. Рєпін. 
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ВІЛЬНІ ХУДОЖНИКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ 
 
На Чернігівщині проживало та бувало чимало різних худож-

ників, творчість яких була тісно пов’язана з Поліським краєм. Крім 
вищевказаних  майстрів пензля В. Штернберга, Ф. і С. Землякових, 
К. Юшкевича-Стаховського, В. Серебрякова, І. Шаповаленка, О. Во-
лоскова, В. Соколова, К. Павлова, І. Васькова та інших, які були 
пов’язані з садибними гніздами культури чи навчальними закладами, 
в краї розкривала свою художню творчість значна кількість про-
фесійних художників, що закінчували навчання в Академії мистецтв. 
По-різному складалася їх творча доля. Так, Апполон Миколайович 
Мокрицький (1810–1870), навчаючись у Гімназії вищих наук кн. 
Безбородька (1820–1830 рр.), 
отримав уроки майстерності у 
художника-педагога К. Павлова 
і пробував свої сили в малярстві 
уже в Ніжині, про що свідчить 
лист Є. Гребінки, який разом з 
ним вчився, до рідних від 14 
вересня 1829 р.: "Уклінно прошу 
вас прислати картину Мокриць-
кого, яку я забув дома". На 
жаль, свідчень про мистецькі 
здібності А. Мокрицького цього 
періоду, про його перші роботи 
залишилося дуже мало. 

Після закінчення Гімназії 
вищих наук кн. Безбородька 
А. Мокрицький у 1831 р. поїхав 
у Петербург шукати щастя. Ма-
ючи чин XIV класу, він деякий 
час працював у Департаменті 
Гірських і соляних справ, а 
потім у С.-Петербурзькій опікун-
ській раді. Але потяг до живо-
пису взяв гору, і він через рік 
вирішив присвятити йому своє життя. А. Мокрицький відвідував 
академічні класи академіка живопису О. Г. Венеціанова. Як 
стверджує мистецтвознавець М. Машковцев, у цей час М. Гоголь 
замовив А. Мокрицькому, своєму товаришу по Ніжинській гімназії 
вищих наук, "національну віньєтку" для "Украинских народных 
песен", які видавав М. О. Максимович. Але художник, за словами 
письменника, "пропал, как в воду" і його ніде не можна було 
розшукати. В цей час він поїхав в Україну. 

А. Мокрицький належав до збіднілої дворянської родини. Його 
батько, пирятинський поштмейстер, на жаль, не зміг допомогти сину 

Автопортрет. Худ. А. Мокрицький
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одержати спеціальну освіту. А. Мокрицький змушений був заробляти 
на це гроші самостійно. У 1833 р. він приїхав у Пирятин і розпочав 
свою подорож по Чернігівщині. Він відвідував поміщицькі садиби, 
малював портрети, пейзажі. Свої враження про зустрічі нотував у 
"Щоденнику". Деякий час працював у садибі відомого поміщика 
П. Г. Галагана, намалював його портрет, а також його дружини Софії 
Олександрівни, давав уроки малювання дітям – Марії та Григорію, 
майбутньому збирачу відомої колекції картин. 

Як свідчать записи "Щоденни-
ка", А. Мокрицький восени 1833 р. 
зустрівся в Пирятині з Є. Гребін-
кою, з яким був знайомий по 
Гімназії вищих наук кн. Безбо-
родька. Є. Гребінка у цей час жив у 
своїй садибі в Убіжищі. Він відвідав 
художника в с. Олександрівка під 
Пирятином, у свою чергу А. Мок-
рицький гостював у Є. Гребінки. Як 
вважають дослідники, знайдені 
портрети Є. Гребінки в с. Грушівка 
Полтавської області та на хуторі 
Убіжище  намальовані А. Мокриць-
ким саме у 1833 р. Він також є 
автором портрета поета 1834 р., 
який нині зберігається в Черні-
гівському художньому музеї і відо-
мий як портрет в овалі. У 1840 р. 
А. Мокрицький знову повертається 
до своєї роботи і створює новий 
варіант, який свідчить про високу 
художню майстерність автора. Цей 
портрет знаходиться в експозиції 
картинної галереї Ніжинського 
університету ім. Миколи Гоголя. 

А. Мокрицький, назбиравши трохи грошей, повернувся в 
Петербурзьку академію мистецтв, познайомився там з К. Брюлловим, 
який приїхав з Італії і привіз свою картину "Останній день Помпеї", і 
став його учнем. К. Брюллов розширив його мистецькі погляди, 
закріпив набуті знання. У 1835 р. молодий художник за портрет пані 
Пузіно одержав 2-гу срібну медаль, а в 1836 та 1838 рр. – другу і 
першу срібні медалі за картину "Св. Севастьян" та портрет академіка 
Епінгера. 

У цей час А. Мокрицький підтримував зв’язки з випускниками 
Ніжинської вищої школи Н. Кукольником, М. Гоголем, М. Проко-
повичем, Є. Гребінкою та ін., познайомився з Т. Шевченком і разом з 
І. Сошенком ввів його до натурних класів Академії мистецтв та 
Ермітажу, сприяв знайомству поета з К. Брюлловим. А. Мокрицький 

Сім’я. 
Худ. А. Мокрицький 
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брав активну участь у викупі Т. Шевченка з кріпацької неволі (1838). 
Художник підтримував зв’язки з поетом і пізніше. 

У 1839 р. А. Мокрицький закін-
чив Академію мистецтв, здобувши 2-
гу золоту медаль за картину "Рим-
лянка, що годує грудьми батька у 
в’язниці", і поїхав в Україну, бо 
необхідні були гроші. На Чернігів-
щині і Полтавщині він намалював 
портрети М. Маркевича, В. Марке-
вич, С. де Бальмена, Петра і Павла 
Галаганів, С. Галаган, С. Вишнев-
ської, П. Григорович, Є. Гребінки та 
ін. У 1840 р. він намалював "Авто-
портрет", який засвідчив високу май-
стерність художника. На жаль, не всі 
його роботи, виконані в цей час на 
рідній землі, розшукані. 

У 1841 р. А. Мокрицький по-
їхав за свій рахунок до Італії, де 
прожив 8 років, намалював там кар-
тини "Портрет невідомого", "Італійка 
кидає квіти на карнавалі" (1845), 
"Італійський пейзаж" (1847). У 
1846 р. від казни була надана допо-
мога для дворічного перебування за 
кордоном. За виконану роботу "Порт-
рет Новгородського митрополита Ни-
канора" у 1849 р. він отримав звання 
академіка. 

Повернувшись до Росії, А. Мок-
рицький прожив два роки в Петер-
бурзі, а в 1851 р. за рекомендацією 
В. І. Григоровича влаштувався профе-
сором Московського училища живопи-
су і ліплення, де працював до кінця 
свого життя. 

А. Мокрицький не поривав своїх 
зв’язків з Україною. Після закінчення 
у 1830 р. Гімназії вищих наук кн. 
Безбородька бував ще декілька разів у 
Ніжині. 

Яків Петрович де Бальмен 
(1813–1845) також був випускником 
Ніжинської гімназії вищих наук 
(1832). Прийшов він до навчального 

Портрет Н. Кукольника. 
Худ. А. Мокрицький 

Портрет дружини. 
Худ. А. Мокрицький 
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закладу в 1830 р., маючи добру домашню освіту, що дало можливість 
зарахувати його одразу до сьомого, а через місяць до восьмого класу. 
Це був період, коли Гімназія вищих наук завершувала свій етап 
розвитку, бо через вільнодумство в ній її закрили. 

Я. П. де Бальмен був тала-
новитою людиною. За короткий 
час свого життя він проявив 
себе і як письменник, і як 
художник, і як військовий. Але 
довгий час його згадували лише 
як художника-любителя, першо-
го ілюстратора рукописного 
"Кобзаря" Т. Шевченка. 

У Якова Петровича рано 
прокинувся інтерес до живо-
пису. Батьки найняли йому до-
машнього вчителя малювання, 
який сприяв розвитку творчих 
здібностей хлопця. Про зв’язок 
Я. П. де Бальмена з К. Павло-
вим у Ніжині ми можемо лише 
здогадуватися. Але й не говори-
ти про це теж не можна, бо в 
гімназії К. Павлова всі знали не 
тільки як вчителя малювання в 
молодших класах, а і як оригі-
нального художника, твори яко-
го виставлялись у Петербурзі. 

Мистецтвознавець М. Мацапура стверджує,  що у Я. де Бальмена 
було кілька альбомів з його малюнками. Один із них – часів навчання 
в Ніжинській гімназії. В цьому альбомі є декілька сцен, в яких зобра-
жено М. Гоголя. Інтерес до життя і творчості великого письменника-
земляка проявився у художника трохи пізніше. У 1838–1839 рр. Я. де 
Бальмен створив альбом малюнків під назвою "Гоголевское время", 
який був виданий в 1909 р. На одному з них зображено пирятин-
ського предводителя дворянства Катеринича. Внизу підпис: "Пятиде-
сятилетний младенец резвится". На іншому – сатиричний портрет 
дворянина Пирятинського повіту Миколи Іваненка та інших сусідів. 

В альбомі також репродуковані оригінальні малюнки художни-
ка, присвячені життю військових, їх відпочинку, участі в балах. На 
деяких він зобразив себе і своїх приятелів. Художник Лев Жемчужни-
ков у своїх спогадах писав про Я. де Бальмена: "... По отзывам всех 
знавших его он был чрезвычайно симпатичен, талантлив и красив. 
Имеющийся в Линовице его портрет доказывает его красоту" [77]. 

Автопортрет. Худ. Я. де Бальмен 
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Крім цього альбому, в му-
зеї Т. Шевченка в Києві збері-
гається ще 46  малюнків Я. де 
Бальмена. У Третьяковській га-
лереї знаходиться його олійний 
портрет "A. A. Башилов та діти 
де Бальмена". 

Любов до малювання 
Я. де Бальмен зберіг на все жи-
ття. Перебуваючи в армії, він 
продовжував малювати. На 
жаль, не все збереглося. Неві-
домо, де знаходиться альбом 
малюнків кавказького періоду. 
Я. де Бальмен залишив щоден-
ник, який він вів під час 
перебування в Криму. В його 
тексті 300 малюнків. 

Я. де Бальмен підтриму-
вав тісні зв’язки зі своїм двою-
рідним братом по матері худож-
ником Михайлом Сергійо-
вичем Башиловим (1821–
1870), автором портретів І. Кот-
ляревського (1842) та Г. Квіт-
ки-Основ’яненка (1842), картин 
"Вечір" (1850), "Найми" (1857), 
"Селянин у біді" (60-ті pp.) та 
ін. 

Разом з М. Башиловим 
Я. де Бальмен створив ілю-
страції до рукописного "Коб-
заря" Т. Шевченка. З поетом 
він познайомився у 1843 р. і 
потім декілька разів зустрі-
чався з ним на Чернігівщині. 

Я. де Бальмен та М. Ба-
шилов, перебуваючи в Одесі, 
переписали латинським шри-
фтом "Кобзар" 1840 р. ви-
дання, доповнили його забо-
роненими поемами "Гайда-
маки" та "Гамалія", поно-
вили ті місця, які були 
вилучені цензурою, і проілю-
стрували увесь текст. 

Ілюстрація до "Кобзаря" Т. Шевченка. 
Худ. М. Башилов 

 

Малюнок до поеми Т. Шевченка 
"Гамалія". Худ. Я. де Бальмен 
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Кожний з них виконав по 39 ілюстрацій, заставок, кінцівок і 

заголовних літер. Я. де Бальмен ілюстрував поеми "Гайдамаки" і 
"Гамалія", а М. Башилов – "Перебендю", "Катерину", "Тополю", "До 
Основ’яненка", "Івана Підкову", "Тарасову ніч". На першій сторінці 
M. Башилов намалював портрет Шевченка, пізніше – олією картини 
"Наймичка" (1857) та "Три покоління" (1858), навіяні творами 
поета [78]. 

 

 
 

Малюнок до поеми Т. Шевченка "Гайдамаки". 
Худ. Я. де Бальмен 

 
 
30 липня 1844 р. Я. де Бальмен відіслав "Кобзар" Віктору 

Закревському з листом: "Посылаю тебе, милый Виктор, плоды наших 
трудов – моих и Михаила Башилова. Все главные творения Тараса с 
виньетками. Они писаны латинскими буквами для того, чтобы в 
случае фантазии Тараса издать это за границей, все могли бы читать – 
в особенности поляки. Это тебе не подарок, а только посылается под 
твое сохранение, про случай приезда самого Тараса, кому этот труд 
посвящен, и делать с ним он может, что ему заблагорассудится" [79]. 

В 1845 р. Т. Шевченко побував у В. Закревського і забрав цей 
збірник. У 1847 р. під час арешту поета він був конфіскований разом 
з іншими паперами. 

На жаль, самобутній талант Я. де Бальмена як художника не 
розкрився, бо 14 липня 1845 р. він загинув на Кавказі.  
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З Ніжинською вищою школою пов’язане також ім’я Андрія 
Миколайовича Гороновича (1818–1889), академіка живопису. Він, як 
і його однокласник поет О. С. Афанасьєв-Чужбинський, вступав ще в 
Гімназію вищих наук кн. Безбородька, а закінчував у 1835 р. вже 
Фізико-математичний ліцей. 

Деякий час служив у артилерії, пішов у відставку і з початку 
1840-х рр. став вільним слухачем Петербурзької академії мистецтв. 
Вчився у К. Брюллова разом з Т. Шевченком. У 1844 р. одержав малу 
срібну медаль за малюнок з натури. Виконав декілька копій робіт 
К. Брюллова: "Мати, яка прокинулась від плачу дитини", "Невідома 
композиція на середньовічний сюжет", "Турчанка у вікні з букетом 
квітів та арапчик". 

У 1841 р. А. Горонович 
намалював портрет свого пер-
шого вчителя малювання в Гім-
назії вищих наук кн. Безбородь-
ка К. Павлова. Ця робота моло-
дого художника засвідчила, що 
він умів не тільки правдиво 
схоплювати зовнішні деталі, а й 
розкривати характер персона-
жа. Висвітливши обличчя і 
руки К. Павлова, художник 
зосередив увагу на деталях, які 
давали можливість передати 
психологічний стан учителя, 
відчути, що це людина спокій-
на, зосереджена, з м’яким ха-
рактером. 

У портреті Василя Тарнов-
ського присутні риси живопису 
XVIII ст., пов’язані з зображен-
ням персонажа на повний зріст. 
Але Андрій Горонович іде далі. 
Він використовує пейзаж, який 
дає можливість розширити уяв-
лення про героя твору. Молодий 
вродливий аристократ у козаць-
кому одязі постає перед гляда-
чем на фоні свого палацу, озера 
і саду в Качанівці. Художник бував у садибі В. Тарновського і 
зобразив пейзаж з натури. "Монограма "АГ" вказує на те, що перед 
нами одне з ранніх полотен Андрія Гороновича, в якому поєднано і 
композиційні принципи барокового і романтичного портрета" [80].  

Портрет В. Тарновського (мол.). 
Худ. А. Горонович
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З 1851 до 1860 р. А. Горонович жив у Оренбурзі. В цей час 
намалював картини "Відпочинок Бухарського каравану в Киргизії" 
(1855, друга срібна медаль), "Соколине полювання в Киргизькому 
степу" (сепія, Історичний музей Киргизької АН), "Тривога", "Кир-
гизька гра "Кук-барі", "Відпочинок у степу", "Доїння кобилиць", 
"Киз-Куу – національна гра" (соус, Казахська художня галерея), "Сто-
янка каравану" (сепія, Київський музей російського мистецтва), 
"Розмінний двір в Оренбурзі" (1860, олія, полотно, Київ, Музей 

російського мистецтва та Дер-
жавний російський музей в 
Петербурзі) [81]. За останню 
картину він отримав звання 
академіка. 

З 1853 р. А. Горонович 
був хронікером військової екс-
педиції в Кокандське ханство, 
брав участь в облозі фортеці 
Ак-Мечеті, намалював серію 
акварелей, серед них "Укріп-
лення Ак-Мечеті", "Урочище 
Кармекчі", "Молитва в таборі 
під Ак-Мечеттю", "Табір у сте-
пу", "Портрет султана Ілекея 
та Мухамедшаха" та ін. У ці 
роки в цих же краях на за-
сланні був Т. Шевченко. В 
його епістоляріях також зна-
ходимо згадки про А. Горо-
новича. В листі від 15 червня 
1853 р. до С. С. Гулака-Арте-
мовського Т. Шевченко писав: 
"Петровский [Василь Олексі-
йович, оренбурзький генерал-

губернатор – Г. С.] привез с собою в Оренбург некоего Гороновича, 
тоже моего товарища по Академии, и когда его спросили, не знаком 
ли он со мною, то он просто сказал, что и не видал меня никогда. И 
такие люди бывают на свете!" [82].  Згадував поет про А. Гороновича і 
в листі (січень 1854) до свого польського товариша Броніслава 
Залесського, який був засланий і разом з Т. Шевченком брав участь у 
карагауській експедиції: "Гороновичу скажи, что в Бельгии и 
прославленным художникам делать нечего... впрочем поклонися ему" 
[83]. У листі від 9 жовтня 1854 р. Т. Шевченко, відповідаючи на лист 
Б. Залесського, у якому йшла мова про А. Гороновича, пише: "Ты мне 
в первый раз говоришь о Гороновиче довольно ясно, и я рад, что ты 
его, наконец, увидел с настоящего пункта. Как живописца я его не 
знаю, а как человек он дрянь, это я знаю; но бог с ним" [84, т. 5, 

Сім’я. Худ. А. Горонович 
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c. 316]. Важко сказати сьогодні, чому саме такі стосунки склалися 
між учнями К. Брюллова. 

А. Горонович був близьким до академічної школи художником. 
Працював у різних жанрах: батальний живопис, портрет, пейзаж, 
жанрові сцени тощо. У його спадщині чудові акварелі, гуашні роботи, 
сепії, малюнки соусом, картини олією. На багатьох із них він 
зобразив типи представників різних народів Російської імперії, їх 
побут. Особливо тепло, з великою симпатією він малював киргизів та 
представників інших народів Середньої Азії. 

У 1860 р. А. Горонович 
переїхав до Києва. У цьому ж році 
він, як ми уже зазначали, одержав 
звання академіка живопису. У цей 
же час він створив акварелі "Види 
Києва". Художник є автором порт-
ретів П. Забіли та В. Тарновського 
(70-ті рр.). Останній зберігається в 
Державному музеї українського об-
разотворчого мистецтва України.  
Від портрета В. В. Тарновського  
40-х рр. він відрізняється тим, що 
виконаний в дещо іншій манері. На 
тлі блакитного неба (тільки трохи 
помітний контур обрію) стоїть бо-
ком до нас, притулившись до заліз-
ного фігурного тину, молодий кра-
сивий чоловік у чорному вбранні та 
капелюсі, через плече накинутий 
чорний плащ, один кінець якого 
знаходиться на тині. На цьому тем-
ному тлі виділяються трохи рожеве 
обличчя та кисті рук, а також біла 
вишивана сорочка. Погляд зосере-
джений. Все виписано так детально, що бачиш персонажа, немовби 
живого [85].   

Художня майстерність Тараса Григоровича Шевченка (1814–
1861) розвивалася паралельно з поетичною. Доля юного поета 
склалася так, що саме побратими з України художники І. Сошенко, 
А. Мокрицький та поет Є. Гребінка відіграли визначальну роль у по-
дальшому зв’язку Шевченка з образотворчим мистецтвом. Саме вони 
та видатні діячі мистецтва К. Брюллов, В. Жуковський, Вієльгор-
ський домоглися викупу Шевченка з кріпацької неволі та його вступу 
до Петербурзької академії мистецтв. 

 

Портрет В. Тарновського (мол.). 
Худ. А. Горонович 
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Лише через 5 років після звільнення з кріпацтва Т. Шевченко 
зміг здійснити поїздку в Україну. 13 травня 1843 р. разом з Є. Гребін-
кою, з яким особливо здружився останнім часом, бо він допоміг 
видати Шевченку поетичні твори, виїхали з Петербурга по білорусько-
му тракту у напрямку рідної землі. Діставшись до Чернігівщини, 
Шевченко на декілька днів заїхав у Качанівку, щоб передати 
господареві садиби Г. С. Тарновському свою картину "Катерина", а 
згодом разом з Є. Гребінкою відвідати маєток Т. Волховської, на балу 
у якої Шевченко познайомився з поетом О. Афанасьєвим-Чужбин-
ським, письменником, художником, офіцером Я. де Бальменом, з 
родиною Закревських та ін. Ця перша зустріч поета надовго закріпила 
з ними його дружні відносини [86]. У цей приїзд Шевченко зробив 
17 різних малюнків та намалював декілька портретів, але всі вони 
були створені за межами Чернігівщини. В Яготині він робить дві копії 
портрета М. Г. Рєпніна, роботи швейцарського художника Горнунга, 
для Г. С. Тарновського та О. Капніста. Для Рєпніної поет малював 
свій автопортрет і з вдячністю подарував його княгині. 

Відвідавши у грудні 1843 р. село 
своїх нових знайомих Березова Рудка, 
Шевченко намалював портрет В. О. За-
кревського. З цією родиною поет буде 
підтримувати добрі відносини і намалює 
ще декілька  портретів її членів. 

У другий свій приїзд в Україну 
(березень 1845 – квітень 1847 р.) Шев-
ченко декілька разів був на Черні-
гівщині. Протягом 1845 р. він досить 
плідно займався живописом. Понад 40 
мистецьких творів залишилося у спад-
щині художника. У переважній біль-
шості це були малюнки, серед них три 
зображення Густинського монастиря. У 
цей час він видавав естампи своєї серії 
"Живописна Україна". 

12 січня 1846 р. Шевченко знахо-
дився серед своїх друзів у вельможної 
пані Т. Г. Волховської на іменному балу. 
Тут він зустрів Т. С. Тарновського, чле-
нів родини Закревських, М. А. Мар-

кевича, О. І. Шостку, познайомився з Петром Андрійовичем Кате-
риничем, випускником Гімназії вищих наук кн. Безбородька у Ніжині, 
якому пообіцяв заїхати погостювати. У с. Мойсівка Шевченко нама-
лював портрет Олександри Шостки, який був розіграний у лотерею. 

У грудні 1845 р. Шевченко, який в Академії мистецтв отримав 
звання некласного художника і диплом про це, уклав угоду з 
Археологічною комісією у Києві, що дало йому право їздити по різних 
місцях України. 

Автопортрет. Худ. Т. Шевченко 
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У лютому 1946 р. Шевченко разом з поетом, випускником 
Фізико-математичного ліцею кн. Безбородька у Ніжині, О. Афанась-
євим-Чужбинським вирушили у подорож по Чернігівщині. Вони 
виїхали з Ісківців (Лубенського повіту), дорогою відвідали Лубни, 
Прилуки, Ніжин і 24 лютого дісталися до Чернігова, де перебували 
увесь березень. 

Під час перебування у Чернігові Шевченко зробив малюнки "Бал 
у Чернігові" та портрет О. Афанасьєва-Чужбинського, а  також "Потір 
із церкви с. Мохнатин", "Трапезна чаша Густинського монастиря", 
"Енхолпіон", "Синагога". 

У першій половині квітня 1846 р. Шевченко проживав у садибі 
Лизогубів у Седневі, з господарями якої він познайомився у Чернігові. 
Тут жили два брати Лизогуби – Ілля Іванович та Андрій Іванович. З 
останнім у Шевченка закріпилися тісні взаємини до кінця життя. 
Особливо А. І. Лизогуб допомагав Шевченку під час його перебування 
на засланні [87].   

У Седневі Тарас Григоро-
вич знайшов у колі демократич-
но налаштованих дворян теплу 
сімейну обстановку, яка спри-
яла його відпочинку та творчій 
роботі, бо поет мав окреме при-
міщення у флігелі садиби. Бу-
динок Лизогубів зберігся до 
нашого часу, бо тут розташова-
на середня школа, а флігель 
зник. Ілля Іванович мав чудо-
вий теноровий голос і любив 
співати українські народні 
пісні. 

За час перебування у Сед-
неві Шевченко намалював два 
портрети Іллі Івановича  (олів-
цем) та Андрія Івановича Лизо-
губів (олією) і чотири краєвиди 
"Коло Седнева" (туш, сепія), "У 
Седневі" (сепія), "Чумаки серед 
могил" (олівець), "Лизогубова 
кам’яниця" (сепія). 

Влітку 1846 р. Шевченко відвідав своїх знайомих Катериничів у 
селі Марківці Козелецького повіту і намалював вісім акварельних 
портретів. Чотири із них дійшли до нашого часу і зберігаються в музеї 
Т. Шевченка у Києві. Це портрети матері Марії Федорівни Катеринич 
та її синів Олександра Адрійовича й Івана Андрійовича, а також 
дружини Петра Андрійовича Тетяни Пантелеймонівни (дівоче прізви-
ще – Афендик) та її матері Олени Антонівни (відомо з репродукції). 

Портрет А. Лизогуба. Худ. Т. Шевченко 
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Інші портрети не розшукані або ж їх відношення до членів родини 
піддається сумніву, серед них, очевидно, і членів родини Кирила 
Катеринчука [88].   

Можна передбачати, що для 
створення цих портретів необ-
хідно було мати відповідний час, 
тож Шевченко міг проживати 
два-три тижні. Для нього виді-
лили флігель, що знаходився в 
глибині парку, з бібліотекою. Тут 
Шевченко писав і літературні 
твори. 

У січні 1847 р. поет знову 
відвідав Чернігівщину. Він побу-
вав у Борзні, де зустрівся з 
В. Забілою, а також на його хуто-
рі Кукуріківщина і намалював 
його портрет, на хуторі Мотронів-
ка біля села Оленівка як боярин 
брав участь у весіллі П. Куліша і 
О. Білозерської (Ганни Барвінок). 
Перебуваючи на Борзнянщині, 
зокрема на хуторі Миколаївка, 
намалював портрет К. Білозер-

ської (олівець), а на хуторі Сорока – 
два портрети Ю. Сребдольської (олі-
вець). 

У селі Бігача (нині Менського 
р-ну), у якому проживала тітка 
Лизогубів, що одружилася з 
П. І. Кейкуатовим, Шевченко побу-
вав у березні – на початку квітня 
1847 р. на запрошення господаря 
маєтку князя М. І. Кейкуатова. Тут 
поет намалював один із кращих 
своїх робіт – портрет Єлизавети Ва-
силівни Кейкуатової, а також олів-
цем портрети дітей Кейкуатових – 
Варвари, Віри і Михайла. 

 
 
 

Портрет І. Катеринчука.  
Худ. Т. Шевченко 

Портрет Є. Кейкуатової. 
Худ. Т. Шевченко
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На жаль, 5 квітня 1847 р. Шевченко був заарештований у справі 
Кирило-Мефодіївського товариства і на десять років позбавлений 
спілкування з рідною українською землею, хоча і мав деякі письмові 
зв’язки через А. Лизогуба, братів Лазаревських та деяких інших, які 
не відцуралися від поета і підтримували його на засланні та після 
повернення у Петербурзі, що певною мірою полегшувало становище 
поета. 

5 травня 1859 р. Шевченко звернувся до Академії мистецтв з 
проханням видати йому документ на виїзд до Київської, Чернігівської 
і Полтавської губерній. Такий дозвіл поет отримав на 5 місяців, як від 
Академії, так і столичної жандармерії. 

У червні Шевченко приїхав в 
Україну. Побував він на Пирятин-
щині, Переяславщині, Черкащині, і 
лише у серпні 1859 р. поет, поверта-
ючись до С.-Петербурга через Прилу-
ки і Конотоп, заїхав у село Гирівка, 
де проживала мати його близьких 
друзів Лазаревських, намалював її 
портрет і разом з її синами Федором 
та Іваном поїхали до Кролевця, де 
заночували у їх сестри Г. М. Огієв-
ської. Це був останній приїзд Шев-
ченка в Україну. "Подорож ця – 
згадував О. Кониський, – не відсві-
жила його, не підкріпила йому здо-
ров’я, не підбадьорила йому духа. 
Навпаки, вона ще більш нагнала на 
душу йому журби, ще більш охма-
рила його отрута тяжкого життя, що 
глибше розлилася по всьому орга-
нізму" [89]. 

За час перебування на Чернігів-
щині Шевченко-художник намалював 
понад 30 творів образотворчого мис-
тецтва. Це були портрети членів 
родини його знайомих представників дворянства, деякі пейзажні 
замальовки, а також місця та предмети, що торкались історичної 
старовини. Від картини "Катерина", яку він продав Г. Тарновському, і 
до портрета А. Лазаревської Шевченко-художник пройшов досить 
значний шлях від романтизму і до реалізму. Різноманітність жанрів 
та способів малювання (олійні фарби, сепія, малюнок олівцем, 
акварель тощо), у яких він працював, свідчать про його високу май-
стерність у розкритті характеру зображуваних на портретах, в умінні 
виділити основне, специфічне у графічних роботах, за що він  отримав 

Портрет М. Лазаревського. 
Худ. Т. Шевченко
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звання академіка, дають право говорити про їх високу художню 
цінність. 

Справжнім другом Шевченка в останні роки життя поета був 
Лев Михайлович Жемчужников (1828–1912), який належав до 
знаменитої козацької родини останнього гетьмана України Кирила 
Розумовського, син якого Олексій був батьком матері художника 
Ольги Перовської. Це була позашлюбна дочка Олексія Розумовського, 
що вийшла заміж за новгородського поміщика М. Жемчужникова, 
який вислужився до звання сенатора. В них, крім Льва, було ще три 
сини Олексій, Володимир і Олександр, які всі разом створили 
знаменитий образ Кузьми Пруткова. Його юнацькі роки минули у 
військових закладах, але Лев Жемчужников відмовився від подальшої 
військової служби і присвятив своє життя живопису. Навчався в 
Академії мистецтв у Кирила Брюллова та Олексія Єгорова, 
утверджуючи себе як художник. 

У 1852–1856 рр. Л. Жемчуж-
ников успадкував від свого двоюрід-
ного брата письменника Олексія Кос-
тянтиновича Толстого маєток у селі 
Погорільці (нині Семенівський ра-
йон), а потім приїжджав сюди влітку 
і далі подорожував по садибах помі-
щиків Чернігівщини і Полтавщини. 

По дорозі до Ковалівки, що на 
Полтавщині, художник зупинився у 
Чернігові, його вразила краса старо-
винного міста з величними храмами 
та монастирями і чарівною Десною. 

З Чернігова художник поїхав 
до друзів його батька Лизогубів, 
представників старовинного козаць-
кого роду, які проживали у Седневі. 
Перебуваючи тут, Л. Жемчужиков 
ще більше закохався в Україну, 
подружився з господарями садиби 
братами Андрієм та Іллею Лизогу-
бами. Андрій Лизогуб, з демократич-
ним світоглядом, який підтримував 

Шевченка на засланні, розповідав про перебування поета у їх оселі, 
про будиночок, у якому жив і працював він. І Л. Жечужников 
зафіксував на папері внутрішню і зовнішню частини цього будиночка, 
намалював також картину "Сім’я Лизогубів, що скубе корпію". 

Художник потоваришував із сином Андрія Лизогуба Дмитром, 
який був ще зовсім юним. Пізніше він згадував: "Дмитро тоді ще був 
крихіткою, мені він дуже подобався, часто мене відвідував, і я завжди 
йому готував якісь ласощі. Мітя, бувало, стоїть біля мене, довго 

Кузьма Прудков.  
Худ. Л. Жемчужников 
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дивиться, як я малюю. Бідний Мітя! Ось цього-то мого милого Мітю і 
повісили в Одесі; це був не суд праведний – немилосердне вбивство. 
Його, передавали мені, звинуватили лише в тому, що давав гроші 
нігілістам, а давав він гроші, можна ручатися, з цілковитим усвідом-
ленням, що служить справі чесній. Він ішов на страту бадьоро і 
підтримував товаришів" [90]. Художник тоді не знав, що Дмитро 
Лизогуб належав до групи революціонерів-народників і був одним із 
засновників організації "Земля і воля". 

У Л. Жемчужникова поступово формувалася любов до України, 
її історії, культури і народу. Згадуючи своє перебування цього ж 
1852 р. у селі Ковалівка (Полтавська губ.), художник відверто 
заявляв, що саме  тут у нього в душі загорілася іскра полум’яної 
любові до Малоросії, її народу, пісні, історії, які стали для нього 
рідними. "Душа моя поєдналась з Україною гарячою любов’ю, я 
страждав і плакав за нею". 

Життя українського народу 
художнику – росіянину за похо-
дженням – виявилося настільки 
близьким, що стало основною 
темою його живопису. Він побу-
вав у декількох селах Чернігів-
щини і Прилуччини. Наступного 
1853 р. Л. Жемчужников разом з 
художником Л. Лагоріо  знову 
відвідали Седнів, де намалював 
свій автопортрет, відомий під 
назвою "Постать чоловіка, який 
сидить над кручею" (1853). Цей 
малюнок знаходився в альбомі 
А. Лизогуба. Потім художники 
поїхали до родичів Лизогубів – 
Галаганів у Сокиринці. Тамтешня 
природа, парк, палац зачарували 
митців і стали об’єктом їх 
творчості. 

Л. Жемчужников створив 
серію акварелей, присвячених 
простому народу. Етнографічні 
точні замальовки селян, їх одягу, 
зовнішності вражають своїм гли-
боким реалізмом. Зустрічі худож-
ника у Сокиринцях з Остапом Вересаєм – відомим талановитим 
сліпим кобзарем – наштовхнули його на створення картини "Кобзар 
на шляху", яка була завершена в садибі Г. П. Галагана. Останній 
купив її для своєї галереї. 

Лірник. Худ. Л. Жемчужников
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Подорож Л. Жемчужникова містами і селами Поліського краю 
(Чернігів, Седнів, Батурин, Качанівка, Сокиринці, Васьківці, Срібне, 
Дігтярі, Линовиця та ін.) дали матеріал для картини "Чумаки". 
Зустрічі з чумаками, їх розповіді про подорож, їх  пісні – все це 
сприяло створенню твору значної художньої вартості. Велику увагу 
художник приділяв збиранню усної народної творчості. 

У 1857–1860 рр. Л. Жемчужников, проживаючи за її межами, 
зокрема у Франції, де продовжував навчання, не залишав української 
тематики, яка знайшла втілення в картинах художника: "Козак у 
степу" (1853), "Кобзар на шляху" (1854), "Лірник у хаті" (1857), 
"Козак їде на Січ" (1857), графічні роботи "Жниця" (1851), 
"Покинута" (1860), "Українка", "Хлопчик-жебрак з собакою", "За 
штатом" тощо. 

Повернувшись у 1861 
р. в Україну, Л. Жемчуж-
ников під впливом Т. Шев-
ченка задумав видавати 
серію офортів "Живописна 
Україна", на яких зображені 
деталі життя та побуту сіль-
ського люду. Сюди увійшли  
малюнки "Бандурист з пово-
дирем", створений у Седневі, 
"Відпочинок богомолок". 
Крім цього, Л. Жемчужников 
гравірував роботи інших 
художників і включав їх до 
альбому "Живописна Украї-
на": "Селянин із Чернігів-
щини" (худ. О. Челіщев), 
"Старці" (худ. І. Соколов). 

Л. Жемчужников був автором портрета М. Маркевича, з яким 
неодноразово зустрічався на Чернігівщині. Цей портрет намальовано 
за межами України у Венеції, де перебував на лікуванні Микола 
Андрійович. Це вже хвора, але мудра людина в глибоких роздумах. 
Він сидить, спершись на бандуру, у лівій руці тримає люльку, а на 
колінах лежить шапка. Під зображенням напис самого історика: 
"Нині волосся моє сиве, скуйовджене, вуса висять; музику замінила 
історія, поезію – статистика" [91]. 

Офорту "Покинута" (1860) передував ескіз олівцем, зроблений в 
Україні у 1856 р. на Чернігівщині під враженням від Шевченкової 
"Катерини".  

Вірність Україні і Чернігівщині зокрема Л. Жемчужников 
зберігав до кінця свого життя. "Сумно було мені їхати, прощаючись з 
рідною для мене Україною, – зазначав він у своїх записках. – 
… Потай зшив із полотна мішечок пристойної величини, насипав у 

Кобзар на шляху.  
Худ. Л. Жемчужников 
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нього землі і поклав до валізи, а другий, маленький, – також із 
землею, повісив собі на груди" [92].  

З 1876 р. і до самої смерті 
у 1894 р. на хуторі Іванівський 
(нині село Шевченко Бахмаць-
кого району на Чернігівщині) 
проживав видатний художник 
Микола Миколайович Ге 
(1831–1894), дитячі і юнацькі 
роки якого минули на Чер-
нігівщині та в Києві. Коли він 
оселився на хуторі,  то був уже 
знаним художником, зокрема 
своїми творами "Таємна вече-
ря" (1863), "В Гефсиманському 
саду" (1869), "Петро І допитує 
царевича Олексія у Петергофі" 
(1871), "Пушкін у селі Михай-
лівське" (1875), "Катерина ІІ 
біля домовини імператриці 
Єлизавети" (1874) та багатьма 
іншими.  

 

 
 

 
 

 
 

Петро І допитує царевича Олексія. Худ. М. Ге 
 
 

Автопортрет. Худ. М. Ге
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На хуторі він захоплювався біблійською тематикою і намалював 
такі картини: "Вихід Христа з учнями у Гефсиманський сад" (1889), 
"Що є істина?" (1890), "Совість" (1891), "Суд Синедріона" (1892), 
"Голгофа" (1893), "Розп’яття" (1894). М. Ге обирав найскладніші 
біблійські теми і відходив від канонічного ідеалізованого зображення 
Христа, малював його як просту людину з усіма її стражданнями і 
мученицькою смертю, стверджуючи цим релігійне розуміння тлума-
чення біблійних істин. "Я довго думав, для чого потрібно розп’яття, – 
розмірковував художник у 1892 р., розпочинаючи створення 
картини, – для виклику жалю, страждання воно не потрібно… каяття 
потрібно, щоб усвідомити і відчути, що Христос помер за мене…" [93]. 
Художник неодноразово зізнавався, як важко давалась йому тема 
розп’яття. У листі 1893 р. до знайомої він підкреслював: "Розп’яття" 
вимагає сильного напруження й заглиблення. Сьогодні зранку я 
ввійшов у цей особливий світ творчості, який Карлейль називає 
несвідомим, і це правда, тут усе нове – несподіване і вражає своєю 
глибиною – і, здається, я знайшов те, що шукав. Та, дивна річ – 
творчість! Шукаєш те, чого не знаєш, але знаєш все те, що не те, що 
потрібно, що разом  скаже само, що це – я, це те, що ти шукаєш" 
[94]. Переважна більшість картин була заборонена для демон-
стрування на виставках, деякі полотна не сприймалися сучасниками. 
Це був досить складний період у творчій біографії художника. 

У цей же час митець 
приділяв значну увагу жан-
ру портрета, над яким ба-
гато працював у 60-х – на 
поч. 70-х рр., про що свід-
чать портрети письменників 
О. Герцена (1867), М. Некра-
сова (1872), М. Салтикова-
Щедріна (1872), І. Тургенєва 
(1871), М. Бакуніна (1871). 
Це були роботи на замов-
лення або вдячність худож-
ника за добрі життєві відно-
сини з представниками 
літератури. У М. Ге є цілий 
цикл портретних робіт, при-

свячених Л. Толстому та його родині. Художник близько зійшовся з 
письменником, сприйняв його ідеологію, дуже любив його твори. 
"Портрет Л. Толстого" (1884) закарбував роботу письменника над ро-
маном. Всі деталі портрета свідчать про зосереджену творчу працю 
митця.  

Крім Л. Толстого, М. Ге познайомився з сім’єю П. Костичева, 
відомого вченого-природознавця. У 1891–1892 рр. художник намалю-
вав декілька портретів, серед них П. Костичева, його дружини з 

Голгофа. Худ. М. Ге 
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сином, дочки О. П. Костичевої. Цілий 
цикл портретних зображень присвя-
чено родині самого художника: батько 
М. Й. Ге, тесть П. І. Забіла, дружина 
Г. П. Ге, син Петро та невістка Кате-
рина. Серед цих робіт слід виділити 
"Автопортрет" (1892), на якому зобра-
жене обличчя старого художника-мис-
лителя. 

Особливе місце у спадщині ху-
дожника належить творам, які при-
свячені Україні. Українська тематика 
починається з портрета Агапії Слюса-
ревої (сер. 70-х рр.). Це досить яскраве 
зображення типової молодої україн-
ської жінки, впевненої в собі і своїх 
діях. 

У 80-х рр. з’являється портретна 
робота "Старий селянин", у якій, як і 
в попередній, розкриті характерні риси 
старої людини, що все своє життя 
прожила у праці. Друга картина "Ста-
рий селянин із палицею" відрізняється 
тим, що в ній глибше відбито складне 
життя персонажа, підкреслено, що 
селянин не скорився перед трудноща-
ми, а впевнено дивиться в майбутнє. 

З інших портретних робіт слід 
назвати "Портрет Н. Петрункевич", 
доньки близького знайомого по роботі 
у Чернігівському земстві, зображеної 
біля вікна, за яким цвіте і буяє 
природа, з книжкою у руках. Худож-
ник писав її портрет у літній передве-
чірній час. Учень М. Ге І. Видрін 
згадував: "Вона ставала біля вікна й 
читала О. Герцена… За вікном алея з 
велетенських тополь, де-не-де освітле-
них сонцем, крик на всі лади великої 
кількості граків. Микола Миколайо-
вич, хвилюючись, береться за роботу. 
Хвилювання його під кінець сеансу 
збільшується все сильніше і сильніше. 
Нарешті він раптово кидає роботу з 
блискучими від поту маківкою і 
чолом" [95]. 

Старий селянин. Худ. М. Ге
 

Портрет Н. Петрункевич. 
Худ. М. Ге 
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У М. Ге є декілька робіт, присвячених дітям. Серед них "Порт-
рет хлопчика-українця", на якому зображено підлітка у вишиваній 
українській сорочці, що заховався від пекучого сонця. На задньому 
плані живописний життєствердний пейзаж, осяяний світлом і 
зеленню. 

Художник присвятив рід-
ному краю і декілька пейзажних 
робіт. М. Ге дуже любив при-
роду, її прояви у вечірній час та 
вночі, милувався місячним сяй-
вом. Все це він зобразив на 
картинах: "Сутінки", "Вечір на 
хуторі", "Схід місяця. Хутір Іва-
нівський", "Місячна ніч. Хутір 
Іванівський", "Місячна ніч. 
Ставок на хуторі Іванівський" та 
ін. "Поезія в пейзажі, – говорив 
М. Ге, – це вже релігійний на-
стрій, художник уже бачить 
Бога в природі, приходить у за-
хват, який передає за допомогою 
фарб і малюнка. Отже, з’яви-
лись пейзажі із настроєм" [96]. 
Пейзажі М. Ге вражають нату-
ралістичним різнобарв’ям вечір-
ніх і нічних природних кольорів 
зображення неба, що живе люд-
ським почуттям, з хмарами та 
місяцем, який то випливає з-за 
хмар і віддзеркалюється у водах 

ставка, то освітлює весь простір сільської місцевості. За допомогою 
різнокольорових фарб, їх відтінків художник створював надзвичайно 
яскравий, чарівний і не завжди розгаданий таємничий світ природи. 

Різножанрова спадщина М. Ге вражає глибокими філософськими 
роздумами про людину і її призначення на землі. Хто вона і той 
навколишній світ – це постійно хвилює художника, і він намагається 
по-своєму дати на це відповідь, використовуючи свої засоби 
художнього вираження. 

Чернігівський період творчості М. Ге – це час внутрішньої сво-
боди. Художник був господарем часу не лише в домашніх турботах, а 
і в творчості, бо він обирав ті засоби художнього вираження, які 
часом були ще незвичайними для російського мистецтва й випере-
джали сам час. У біблійних темах М. Ге порушував визнані канони і 
йшов своїм шляхом осмислення двох яскравих величин, які пов’язані 
з Людиною та Богом. 

Портрет хлопчика-українця. Худ. М. Ге 
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З садибою М. Ге була пов’язана і 
творчість відомого російського худож-
ника Михайла Олександровича Врубеля 
(1856–1910), який був одружений з 
сестрою дружини сина художника Петра 
Михайловича Ге, Надією Іванівною Забі-
лою, племінницею скульптора П. Забіли 
і дружини М. Ге Надії Петрівни Ге. 
М. Врубель з’явився на хуторі Іванів-
ський після того, як художник М. Ге 
пішов уже із життя у 1891 р., тому вони 
не зустрічалися. 

Як свідчить учень М. Ге С. П. Яре-
мич, автор "Таємної вечері" і М. Врубель 
могли зустрітися у 1886 р. у Києві, коли 
останній працював над розписами  Воло-
димирського собору, а перший був у ху-
дожній школі Л. Мурашка. Але зустріч 
не відбулася. І все ж деяка заочна 
взаємність двох художників відбувалася. 

М. Врубель, побачивши картину 
М. Ге "У Гефсиманському саду", відзна-
чив: "Там так передане місячне сяйво, 
начебто бачиш під час головного болю". 
Зі свого боку, М. Врубель також намалю-
вав картину на цю саму тему, але пішов 
дещо іншим шляхом. Він намагався 
відтворити біблійний сюжет, дотриму-
ючись існуючих принципів відображення 
християнських мотивів, які викорис-
товував під час роботи над розписами у 
Володимирському соборі. Саме в цей час 
тут вона і була створена. Цю картину 
бачив М. Ге, про що згадував С. Яремич: 
"Одного разу в майстерні одного із моїх 
товаришів М. Ге звернув увагу на малю-
нок Врубеля "Христос у Гефсиманському 
саду", що висів на стіні, і сказав: "Тала-
новита людина і чому він тільки так ортодоксально підходить до 
зображення Христа?" В цьому побіжному зауваженні відбився весь 
антагонізм світобачення двох художників" [97]. 

До написання Христа у М. Ге було ставлення дещо інше. Він 
зображав його як просту людину, яка була схожа на бродячого 
монаха. Про це свідчать картини "Що є істина?", "Суд Синедріона" та 
ін. М. Ге і М. Врубель тут стояли на різних позиціях. Слід зауважити, 
що М. Врубель негативно ставився до того, що М. Ге "замість 

Христос. Худ. М. Врубель
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мистецтва зайнявся кладкою пе-
чей", а також захопився толстов-
ством [98]. 

Хоча при порівнянні поглядів 
на мистецтво, викладених М. Ге в 
лекціях, прочитаних у Київській 
художній школі М. Мурашка, і 
М. Врубеля, знаходимо чимало 
спільного, зокрема на місце худож-
ника у суспільстві, на талант, про 
звільнення від низької залежності і 
служіння його не окремим особам, 
а всім людям. 

М. Врубель разом з дружи-
ною проживали кожне літо у са-
дибі М. Ге протягом 1896–1902 рр. 
Господарем садиби уже був Петро 
Миколайович Ге. Родинні зв’язки 
сприяли тому, що М. Врубель, пе-
ребуваючи на хуторі, працював у 
майстерні М. Ге, де ще висіли 
ескізи останньої картини М. Ге 
"Розп’яття". 

На хуторі Іванівський, як 
свідчать біографи М. Врубеля, ху-
дожник у 1900 р. намалював кар-
тини "Ранок", "Вечір", "Бузок", 
"Близько до ночі", "Царівна-ле-
бідь", портрет Н. Забіли-Врубель, 
розпочав роботу над монументаль-
ними полотнами "Богатирі" та "Де-
мон звалений". 

На хуторі М. Врубель продов-
жив розробку своєї провідної теми, 
пов’язаної з "Демоном". Уже був 
намальований "Демон, що сидить" 
(1890). Художник шукає нові під-
ходи до розкриття задуму. Саме на 
хуторі виник задум створення кар-
тини "Демон, що летить".  Наки-
даний був перший варіант, але  
далі М. Врубель не став працювати 
над картиною, бо в нього виникла 

ідея намалювати "Демона, що стоїть" на весь його велетенський зріст 
на вершині гори. Він схожий на борця, могутнього пророка. У пере-
важній більшості все це залишається в ескізному втіленні. 

Царівна-лебідь. Худ. М. Врубель 

Бузок. Худ. М. Врубель 
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Демон, що сидить. Худ. М. Врубель 
 
 
У 1901 р. М. Врубель працював над "Демоном зваленим". Листи 

дружини художника дають можливість відтворити сам процес роботи 
митця над образом Демона. Ось три уривки з листів: "Демон у нього 
зовсім незвичайний, не лермонтовський, а якийсь сучасний ніцшеа-
нець, поза, що лежить головою вниз, ногами догори, наче він 
скотився з якоїсь скелі" (24 вересня 1901 р. М. О. Римському-
Корсакову). "Мих. Ол. пише велику картину – Демон звалений, але 
все ж прекрасний, місцевість скеляста, бігають ящірки, освітлення 
вечірнє. Демон напівголий, що лежить на плащі, який прикріплений 
пряжками із дорогоцінних камінців". 

 

 
 

Демон звалений. Худ. М. Врубель 
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"Мих. Ол. у відчай приводить зі своїм Демоном, він був уже 
чудовий і раптом він все переробив і, на мій погляд, все зіпсував і 
хоче його виставляти у такому вигляді". Атлетичний, мускулястий, 
близький до людей, земний не влаштовував художника. 

М. Врубель знову почав шукати, визначаючи сутність самої 
особистості Демона. І в останньому варіанті, як свідчить П. К. Сузда-
лєв, замість могутнього велетня художник побачив жіноче крихке, 
майже безплідне створіння з його казковим таємничим обличчям 
східної статури, напівдитячого чи дівочого, з виразом глибокої 
таємничої образи і незламним гордим духом" [99]. М. Врубель хотів 
зобразити трагічного Демона. Але робота над варіантами пошуку 
Демона тривала й далі. 

Літо 1900 р. в Іванівському надихнуло М. Врубеля на надзви-
чайно активну діяльність. Було створено чимало картин, зроблено 
багато ескізів. У картинах "Коні", пізніша назва "Близько до ночі", 
"Бузок" (два варіанти) відчуваються багатство і краса живої природи, 
збагаченої загадковим фантастичним світом. "Все літо на хуторі, – 
писав М. Врубель Римському-Корсакову, – я був зайнятим кущем 
бузку з дівчиною (Тетяною!) на її тлі. Минулорічний мій бузок 
відноситься до справжнього творіння, як ескіз  до картини. Там мені 
вдалося лише дещо вловити, і я дуже захотів захопити річ повніше; 
ось причина, що наполягаю на цьому сюжеті" [100]. 

Навіть короткий огляд творчості М. Врубеля періоду 1896–
1902 рр., у який художник перебував на хуторі Іванівський, були 
досить плідними і увійшли в творчість митця як яскравий період. 

В кінці ХІХ ст. у Чернігові проживали і працювали художники 
М. І. Жук, І. Г. Рашевський, Г. О. Коваленко, С. Д. Бутник, П. Д. Ци-
ганко, І. І. Михайлова-Гордієнко та інші, які у 1916 р. влаштували 
художню виставку, де експонувалося 120 робіт. У цьому ж році вони 
створили Товариство художників Чернігова, яке сприяло приїзду 
митців з інших міст, влаштуванню їх виставок. 

У 1899 р. чернігівці познайомились з четвертою виставкою 
творів Товариства пересувних художніх виставок, а в 1905 р. – з на-
родною виставкою картин. У вернісажах виставлялись роботи І. Рє-
піна, А. Архипова, М. Касаткіна, Г. М’ясоєдова, М. Ярошенка та ін. 

Помітною особистістю у Чернігові був Іван Григорович Рашев-
ський (1849–1921), який хоча і народився в Чугуєві (Харків. губ.), та 
юнацькі його роки минули у родинному маєтку у селі Великі Осняки 
(Ріпкинський повіт на Чернігівщині) на березі невеличкої річки 
Стрижень, а також у Чернігові, де він навчався у тамтешній гімназії, 
яку закінчив 1869 р. І. Рашевський отримав юридичну освіту в 
Університеті Св. Володимира (1873 р.). 

Проте потяг до малювання збуджував юнака поїхати до  
С.-Петербурга і вступити вільним слухачем до Академії мистецтв, де 
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його вчителем став відомий художник-пейзажист Лев Лагоріо. Для 
підвищення своїх знань він здійснив поїздку до Парижа. Важко нині 
пояснити, чому у 1875 р., провчившись два роки в Академії, він її 
залишив і повернувся до Чернігова. 

Чернігівський період був пов’язаний з роботою у губернській 
земській управі та виконанням обов’язків мирового судді. Це був 
період пошуків, зв’язків з демократичною молоддю. Як свідчить Со-
фія Русова у своїх "Споминах", його любила місцева аристократія, бо 
він гарно малював, цікавився музикою і добре знався на ній, завжди 
перебував у тісних стосунках з членами чернігівської "Громади" та 
"Просвіти". 

У І. Рашевського був широкий і багатогранний  талант. Тож не 
випадково значну частину свого вільного часу він присвячував малю-
ванню. Художника захоплювали, в основному, три теми: краса навко-
лишнього світу, що знайшла втілення у багатьох пейзажних роботах, 
побутове життя, яке проявлялося різними гранями, про що свідчать 
сюжетні полотна, та сучасна інтелігенція, її погляди, прагнення, 
інтереси. 

 

 
 

Десна. Худ. І. Рашевський 
 
 
Уроки академіка живопису Л. Лагоріо та любов до природи від-

билися у багатьох пейзажах художника, про що свідчать його 
картини "По Десні" (1889), "Ставок" (1892), "Десна" (1892). Інколи 
І. Рашевський пейзажну картину поєднував з історичною атрибу-
тикою. І в цьому разі пейзаж набував іншого змісту. Так, на картині 
"Німі свідки гетьманської слави. Чернігівський вал. Вид на Десну" 
художник зобразив швидкоплинну Десну, що тече у долині. На 
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високому березі стоять старовинні гармати без лафетів, а внизу серед 
бур’янів лежить кінський череп, і в небі кружляють круки. В цій 
картині поєдналося все: і далеке минуле з його героїчним і трагічним, 
і сучасне. Переплетіння пейзажу з елементами історії наповнило по-
лотно глибоким змістом, змусило глядача задуматися і над сучасним. 

 
 

 
 

Німі свідки гетьманської слави. Чернігівський вал.  
Худ. І. Рашевський 

 
 
 
Цілий цикл пейзажних робіт І. Рашевський створив під час своїх 

подорожей до Європи: "Константинополь – Софія", "Босфор", "На 
Чорному морі", "Тюрма Сократа", "Афіни – Парфенон" та ін. 

Побутові картини – це відображення різних епізодів повсякден-
ного життя. Воно різне, бо і сам художник стикався з ним у різних 
ситуаціях. Протягом тривалого часу літні місяці він проводив у своїй 
родинній сільській садибі. Навколишній світ також знайшов своє 
втілення у художній творчості. Картина "Селянська хата" (1900), 
"Ставок у садку" (1892) – це деталі його вражень від побаченого у 
селі. Дещо інший характер має картина "До іспиту" (1892). 



 
Малярство на Чернігівщині у ХІХ – на поч. ХХ ст.  

 

 177 

І. Рашевський намалював близько 140 живописних робіт. Серед 
них особливе місце належить портретам сучасників. Першим із робіт 
цього жанру був портрет відомого статиста, активного громадського 
діяча Чернігова Василя Єгоровича Варзара. Він був також чоловіком 
сестри художника Олександри. 

 
 

 
 

У саду. Худ. І. Рашевський 
 
 
І. Рашевський підтримував тісні зв’язки з багатьма діячами 

культури міста, тому і героями портретних творів стали відомі музи-
канти – скрипаль В. Калиновський і піаністка Н. Калиновська, 
письменники – прозаїк Михайло Коцюбинський і поет Микола Вер-
бицький. Чимало намалював він портретів своїх близьких і рідних. 
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Портрет В. Варзара. Худ. І. Рашевський 
 
 
 

 
 

Портрет М. Вербицького. Худ. І. Рашевський 
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І. Рашевський пробує себе у різних видах мистецтва: графіці 
(1879 р. у популярному журналі "Нива" (№ 1) він розмістив гравюру 
"Няня"), книжковій ілюстрації (у 1895 р. ілюструє книгу "Байки 
Глібова", а в 1897 р. – книгу Б. Грінченка "Думи кобзарські" (разом з 
Г. Коваленком)). 

Пробує себе І. Рашевський і в скульптурі. Відомі його 16 робіт: 
бронзову скульптуру "Дівчина в обіймах смерті" він створює на основі 
казки М. Горького "Дівчина і Смерть", гіпсовий бюст музиканта 
Е. К. Длуського (1889), літературний персонаж "Покрищина" (1892), 
бюст Т. Шевченка, за який отримав першу премію на конкурсі у Черні-
гові (1912 р.). У 1914 р. він взяв участь у конкурсі на проект пам’ятни-
ка Т. Шевченку, який відбувся у Києві, і став володарем другої премії. 

І. Рашевський виставляв свої роботи на різних виставках у 
Петербурзі, Москві, Києві, Чернігові, був у добрих творчих відносинах 
з І. Рєпіним, М. Ге, А. Праховим, В. Васнецовим та іншими художни-
ками. Це була яскрава особистість і в культурно-громадському 
середовищі Чернігова. 

Перші кроки становлення як художника були зроблені у 
Чернігові і Михайлом Івановичем Жуком (1883–1964). До міста на 
Десні молодий художник приїхав у 1905 р. після закінчення Краків-
ської академії мистецтв і мешкав тут до 1916 р. Це був талановитий 
юнак, який рано проявив свій талант, навчаючись у Київській 
художній школі М. Мурашка (1896–1899) та Московському училищі 
живопису, скульптури та архітектури у художника В. Сєрова. Вступи-
ти до Петербурзької академії мистецтв Михайло Жук не зміг через 
сімейні обставини, бо його батька-маляра за участь у революційній 
роботі засудили і вислали до Сибіру. І юнак виїхав до Польщі, бо 
тільки за кордоном він міг продовжити навчання. 

У Чернігові об’єдналася сім’я Жуків. Михайло Іванович входить 
у коло громадських діячів міста літераторів Бориса Грінченка, Ми-
хайла Коцюбинського, Миколи Вороного, Володимира Самійленка, 
Миколи Чернявського, художників Степана та Івана Бутників, Івана 
Рашевського, Петра Циганка тощо. Сам він працював учителем малю-
вання у Чернігівській духовній семінарії, писав літературні твори, 
малював портрети, оформляв книжки. 

У творчому доробку М. Жука-художника проявилися елементи 
модернізму – ознаки західноєвропейського мистецтва, з яким він 
близько був знайомий, навчаючись у Кракові. Тому деякі його елемен-
ти, зокрема орнаментально-декоративний стиль, символіка, асоціатив-
ність і поетизація образів, психологізм знайшли своє місце і в 
творчості митця. 

М. Жук особливо близько потоваришував із М. Коцюбинським. 
У досвідченого письменника і юного художника було чимало спільних 
творчих інтересів, спостерігалась і близькість роздумів про мистецтво. 
М. Жук захоплювався фотографією і зробив чимало знімків родини 
Коцюбинських. 
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Проте найбільше проявив себе худож-
ник у створенні портретів письменника 
(1907–1909 рр.). Про останній залишилися 
спогади М. Жука, в яких він розкрив сам 
процес роботи над ним: "Я малюю його 
портрет… Михайло Михайлович сидить 
проти мене на підвищенню і розповідає про 
свої плани, своє враження від прочитаних 
книжок. Яскраве сонце залило садок, що 
видний йому у вікно, воно хвилями реф-
лексів проривається до хати, і я стежу, 
ловлю зміни і шукаю душі Михайла 
Михайловича, що пробивається у виразі 
лиця… Високе чоло то хмариться, то про-
яснюється, спливає до лінії брів, там його 
здержують гострі краї і зразу углибінь дві 
темні кринички його очей, у темноті 
грають дві зірки од сонця і поволі пливуть 
у напрямі бічної стіни, вбирають у себе 

вигляд розвішаних там шкіців і малюнків… Ось він замовк, бо я 
зарисовую уста; спочатку вони ще хвилюються, мов течія води, а 
потім стихли, посунувся трохи лівий куточок і поклалася смужка од 
крила носа до того куточка. Ця смужка наче замкнула його і  виразно 
каже, що він самотній. Бо не тільки уста єднають його у розмові з 
людьми, а тепер очі і чоло урочисто святкують своє свято самотності. 
А уста… коли він їх затулив, коли вони, на жаль, не переказують мені 
течію його думки, то вони достроюються до виразу цілого лиця. Вони 
стисло облягли, як міцно підперезаний пояс до роботи облягає поставу 
чоловіка, і бережуть собою його самотність. 

І так тягнулися у мене 
ті незабутні дні, коли я малю-
вав портрет дорогої кожному 
українцю людини" [101]. 

Це один із кращих порт-
ретів, намальованих художни-
ком "у світлих зелено-бузко-
вих тонах: зігнута в пальцях 
рука підпирає многодумну го-
лову – наче їй важко, як стиг-
лому колосу, без цієї опори…" 
[102]. Цей портрет входить до 
цілої серії портретних зобра-
жень митців. Крім М. Коцю-
бинського, М. Жук малював 
також портрети дочок пись-
менника Оксани та Ірини. 

Портрет М. Коцюбинського.  
Худ. М. Жук 

Портрет М. Коцюбинського.  
Худ. М. Жук 
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М. Жук також ілюстрував книжки М. Коцюбинського, зокрема 
"З глибини" (1909), "Тіні забутих предків" (1912) тощо. 

На літературних суботах М. Коцюбинського М. Жук познайо-
мився не лише зі старшими представниками культурного життя 
Чернігова, а й молоддю. Особливий інтерес художник проявив до 
молодого талановитого поета, учня духовної семінарії Павла Тичини. 
Життя надовго пов’язало цих двох видатних митців – учителя і учня, 
про що свідчать подаровані книжки з автографами, присвяти, 
малюнки, портрети тощо. М. Жук був першим художником, який 
намалював портрет юнака П. Тичини. 

У 1912 р. М. Жук розпочав створення свого монументального 
полотна "Чорне і біле" (207х310 см), над яким працював понад два 
роки. Цей твір мав символічний характер. Ознайомлюючись з ним, 
намагаєшся зрозуміти не лише його суть, а й специфіку творіння 
художника. Тут відбилося особливе світобачення митця. Картина 
складається з чотирьох частин. Дві бічні частини займають дві тре-
тини полотна на повну висоту. На них зображені найрізноманітніші 
квіти. Чарівний світ природи, буяння квітучих рослин вражають 
глядача. Центральна – поділена на дві нерівнозначні частини, дві тре-
тини займає верхня і одну третину нижня, на якій зображені ангели з 
чорними і білими крилами. Це своєрідне вікно, яке демонструє світ, 
що відкривається за спинами ангелів. Це зоране поле, чорна земля, 
можливо, ще не засіяна зерном.  Бічні квітучі обрамлення створюють 
ніби вікно, за яким видно це поле і світле небо. Поле чекає на свого 
сівача. 

 

 
 

Чорне і біле. Худ. М. Жук 
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Для зовнішнього зображення чорного ангела художник викорис-
товує зовнішні риси свого учня Павла Тичини, а для зображення 
білого ангела – риси Поліни Коновал, дочки поета Івана Вороньків-
ського, яка навчалася у жіночій гімназії, де працював учителем 
малювання Михайло Жук, свідок першого нещасливого кохання 
молодих людей. 

У чорного ангела великі розкриті чорні крила, які простяга-
ються до правого і лівого квітучих зображень. Він грає на сопілці. 
Обличчя зосереджене, голова опущена трохи вниз, вся увага ангела 
пов’язана з мелодією, що звучить. Поруч з ним стоїть юний ангел зі 
складеними білими крилами, схрещені руки лежать на грудях, голова 
трохи нахилена донизу, на обличчі зосередженість, яка доходить до 
суровості, що викликана музикою сопілки. 

Звучить мелодія, яка 
народжується в душі чорного 
ангела. Зосереджений вираз 
обличчя підказує, що ця ме-
лодія – свідчення добра і 
любові, до якої прагне юнак. 
Про це говорять і рослини, 
які знаходяться поруч з ним. 
Це своєрідна аура, яка про-
буджена мелодією сопілки. 
Пробуджені і тягнуться до 
світла соняшники, чорно-
бривці, їх багато, вони запов-
нюють всю ліву від чорного 
ангела частину картини. 

І зовсім іншою вигля-
дає природа, що знаходить-

ся поруч із білим ангелом. Тут бачимо татарську гвоздику, чорну 
віолу, синюху лазареву та інші квіти з неприродною окрасою, від 
яких віє холодом. Різнобічний світ рослин дає можливість художнику 
виразити неоднозначність навколишнього світу, бо в ньому поруч 
ідуть радість і горе, добро і зло, кохання і розлука. Художник змушує 
розмірковувати над життям, з’ясовувати, що хотів він відобразити на 
своєму полотні. Гармонія світу буде залежати від її творця – людини. 

У 1914 р. М. Жук намалював також картину "Казка" та деякі 
інші твори. Переїзд до Києва у 1917 р. був пов’язаний з творчими 
планами художника. Він бере участь у створенні Української академії 
мистецтв разом з М. Бойчуком, В. Кричевським, М. Бурачеком. Тут 
він отримав звання професора, читав лекції, вчив студентів майстер-
ності. Проте складне життя цього часу з різними державними перево-
ротами, побутовими складнощами змусили М. Жука у 1919 р. 
повернутися до Чернігова, де він жив до 1925 р. Тут він отримав 
запрошення на роботу до Одеського політехнікуму мистецтв (пізніше 

Фрагмент картини "Чорне і біле".  
Худ. М. Жук 
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інститут), де він працював до кінця свого життя. В Одесі написав 
чимало художніх творів найрізноманітніших жанрів. Проте це вже 
інший історичний період розвитку мистецтва, в якому активну участь 
брав художник М. Жук. 

 

 
 

Проводи на Січ. Худ. О. Сластьон 
 
 
Із тих художників, що бували на 

Чернігівщині, слід назвати Опанаса Георгі-
йовича Сластьона (1855–1933). Це багато-
гранний митець, який захоплювався не лише 
живописом, графікою, а й архітектурою, на-
родною творчістю. Серед малярських робіт, 
пов’язаних з Поліським краєм, виділяється 
серія портретів народних кобзарів. 

О. Сластьон майже щоліта приїздив з 
Полтави у село Красилівка Сосницького 
повіту, де проживав кобзар Семен Зозуля. 
Художник намалював його портрети (1886). 
Крім цього, О. Сластьон відвідав інші села, 
де проживали народні співці. Так, з’явився 
ще один портрет кобзаря Петра Сіроштана 
(1887) із села Ларинка Козелецького повіту. 
Всього О. Сластьон намалював 23 портрети 
кобзарів, серед них П. Неховайзуба, М. Крав-
ченка, О. Савченка, Ф. Кушнерика та ін. 

 

Кобзар. Худ. О. Сластьон
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З Чернігівщиною пов’я-
зана також творчість відомих 
художників-графіків Мстисла-
ва Добужинського і Георгія 
Нарбута, які у 1912 р. разом 
побували у Чернігові і Ніжи-
ні, ознайомилися з історични-
ми пам’ятками. М. Добужин-
ський згадував у своїх "Воспо-
минаниях" (1987): "Ми разом 
пішки пройшли все місто. То 
тут, то там він радив замалю-
вати яку-небудь церкву, при 
цьому звертаючи увагу на 
курйози провінційної і старої 
архітектури, сам він майже не 
малював. Пам’ятаю, він пока-
зував змальований ним якийсь 
кумедний ліхтар і під’їзд" 
[102]. 

У творчості художника 
залишилися яскраві акварелі 
"Чернігів", "Вулиця у Черні-
гові", "Склади у Чернігові" та 
інші роботи. 

 

 
 

Вулиця у Чернігові. Худ. М. Добужинський 
 

Чернігів. Худ. М. Добужинський 
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Занедбаний сад. Худ. Ю. Феддерс 
 
 
 
У Ніжині М. Добужинський зробив декілька малюнків, серед 

них "Площа в Ніжині". Цей малюнок був надрукований у журналі 
"Нива" (1913, № 17). На ньому зображено один із будинків базарної 
площі, а в перспективі Успенська церква та дзвіниця. На передньому 
плані розкисла після дощу широка дорога з ліхтарем та торгівельним 
знаком. Як вказує автор монографії про художника Г. І. Чугунов, 
ніжинські акварелі включені в 1-й каталог творів М. Добужинського і 
знаходяться: три – у приватному зібранні у Римі, одна – у зібранні 
Г. А. Кука в С.-Петербурзі. 

З Ніжином також пов’язана творчість художника-карикатуриста 
Володимира Резніченка та відомого латиського пейзажиста Юлія 
Феддерса, який проживав у місті, подорожував по Чернігівщині. У 
спадщині художника значаться картини, намальовані у містечку 
Погари: "Вид у Чернігівській губернії", на якій зображено покаліче-
ного блискавкою дуба-велетня на фоні широкого поля жита, яке 
перетинає старий чумацький шлях. У художньому музеї Латвії у Ризі 
вона експонується під назвою "Вечірнє поле у Чернігівській губернії". 
З Чернігівщиною пов’язана і друга його картина "Біля Лісової дачі 
Мусіна-Пушкіна у Чернігівській губернії". 

З картин, намальованих у Ніжині, розшукана лише одна – це 
пейзажний етюд Графського парку поруч з університетом. На картині 
автограф: "Ю. Феддерс. 1906". У Ніжині художник і похований [103]. 
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Переглядаючи сторінки художнього життя діячів культури, 
зокрема розвитку образотворчого мистецтва, помічаємо, що чимало 
художників створювали картини під час перебування у дворянських 
садибах і часто виконували замовлення їх господарів. Інші живописці 
були вільними від меценатів чи замовників. Проте, об’єднавши їх 
твори в єдину систему, помічаємо як індивідуальне, так і спільне, що 
диктувалося історичним часом, у якому вони жили. 

 

 
 

Графський парк у Ніжині. Худ. Ю. Феддерс 
 
 
Так, спадщина Т. Шевченка, В. Штернберга, А. Гороновича, 

А. Мокрицького, Я. де Бальмена тісно пов’язана з романтизмом, який 
був характерним для першої пол. ХІХ ст., і основні його риси 
відбилися у їх портретах та пейзажах. У цей же час спостерігаємо і 
прояв "примітивного" реалізму у творах художників, що вийшли з се-
лянського середовища, і поглибленого реалізму у Л. Жемчужникова, 
І. Рєпіна, М. Ге, хоча в останнього уже проявлявся потяг до модер-
ністських прийомів зображення особистості, зокрема Ісуса Христа. Це 
ж прагнення до новітніх засобів відтворення дійсності і її персонажів 
помічаємо і у М. Врубеля. 

Таким чином, спадщина художників Чернігівщини ХІХ – 
поч. ХХ ст., хоча і відбиває окремі риси регіонального, все ж 
знаходиться в руслі загальномистецьких процесів, характерних для 
цього історичного часу. 
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ  

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
 

 
 
 
 
У ХІХ – на поч. ХХ ст. Чернігівщина прославилася багатьма 

іменами визначних письменників, які увійшли до видатної плеяди 
українських художників слова. Життєва доля кожного із них була 
пов’язана з певною місцевістю Поліського краю. Якщо у ХVІІ–
ХVІІІ ст. літератори, в основному, були зосереджені у Чернігові, то у 
зазначений період зірки літературної творчості були розкидані по всій 
Чернігівщині:  П. Білецький-Носенко – у Прилуках, П. Куліш та 
Ганна Барвінок – на хуторі Мотронівка, В. Забіла – у Борзні, 
О. Кониський – у Переходівці і т. п. 

У 20–40-х рр. ХІХ ст. у зв’язку з відкриттям Гімназії вищих 
наук кн. Безбородька у Ніжині (1820), а потім на її основі Фізико-
математичного (1832) та Юридичного (1840) ліцеїв у цих навчальних 
закладах формується ціла плеяда відомих письменників: М. Гоголь, 
Є. Гребінка, Н. Кукольник, В. Любич-Романович, М. Прокопович, 
О. Афанасьєв-Чужбинський, Л. Глібов, М. Гербель, Ф. Богушевич та 
десятки інших менш відомих. Саме завдяки цьому можна говорити, 
що в Гімназії вищих наук кн. Безбородька була сформована 
специфічна літературна школа.  

І хоча це були російськомовні навчальні заклади, потяг до 
української культури, до побутового життя мешканців міста був 
настільки сильним, що знайшов втілення в літературній діяльності 
М. Гоголя, зокрема в повісті "Дещо про Ніжин, або Дурням закон не 
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писаний", "Книзі всякої всячини", а пізніше у "Вечорах на хуторі 
біля Диканьки", "Миргороді", "Ревізорі", Є. Гребінки в його славно-
звісних "Малоросійських приказках", а Л. Глібова у понад тридцяти 
байках. Український прояв був помітний і в інших молодих літерато-
рів. До них належить і творчість інспектора Юридичного ліцею 
Пилипа Морачевського, який писав українською мовою поеми, а 
також зробив переклад Святого Письма, щоб українці могли спілкува-
тися з Богом своєю рідною мовою. 

У 50–70-х рр. ХІХ ст. Л. Глібов, який після закінчення Юридич-
ного ліцею у Ніжині оселився у Чернігові, став об’єднуючим центром 
літературного життя у місті. І хоча з 1838 р. в Чернігові виходили 
"Черниговские губернские ведомости", в яких на деякий час 
притягнув до себе творчу молодь поет Олександр Шишацький-Ілліч, 
редактор неофіційної її частини, все ж газета "Черниговский листок", 
заснована Л. Глібовим, та й сама особистість байкаря стали згодом 
визначальними в літературному житті міста. Кореспондентами газети, 
авторами цікавих публікацій стали П. Куліш, О. Кониський, О. Лаза-
ревський, О. Маркович, М. Александрович, С. Ніс та багато інших. 36 
літераторів опублікували тут свої твори. Л. Глібов таким чином об’єд-
нав навколо свого періодичного видання багатьох літераторів 
Чернігівщини. 

60–80-ті рр. відзначені творчістю окремих письменників, які 
розселилися по різних куточках Поліського краю. Панас Мирний 
працював у Прилуках і писав вірші, збирав матеріал для роману 
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?", Пантелеймон Куліш на хуторі 
Мотронівка написав десятки поетичних та драматичних творів, зробив 
яскраві переклади віршів зарубіжних поетів, наполегливо працював 
незалежно від П. Морачевського над перекладом Святого Письма 
українською мовою, який з’явився за кордоном після смерті 
письменника. 

Поряд з ним працювала його вірний друг, дружина Ганна Барві-
нок, яка об’єднала навколо себе молодих талановитих своїх хреще-
ниць – письменниць Надію Кибальчич та Наталку Полтавку. З 
Чернігівщиною пов’язані також імена Одарки Романової із Сального 
(Ніжинського повіту), Любові Яновської із села Миколаївка (Борзнян-
ського повіту), Марії Загірньої із Чернігова. По-різному склалася їх 
творча доля. Але кожна із них вклала і свій колосочок, наповнений 
різними творчими зернятками, у дородний сніп українського словес-
ного обжинку кінця й початку століття, вирощений в тяжких умовах 
заборони рідного слова. 

Особливо багатим на імена яскравих особистостей був Чернігів у 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. Саме у цей час проживали тут Михайло 
Коцюбинський, Борис Грінченко, Володимир Самійленко, Марія 
Загірня, Іван Вороньківський, Микола Вороний, Григорій Коваленко, 
Михайло Жук, Микола Чернявський та ін. Б. Грінченко та 
М. Коцюбинський, активні представники чернігівської "Громади" та 
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"Просвіти", видавці літературних альманахів "Степові квіти", "Хвиля 
за хвилею", "Дубове листя", "З потоку життя" та інших, зуміли 
об’єднати навколо своїх видань не лише літераторів Чернігова, а й 
України, бо вони ставили за мету у своїх збірниках продемонструвати 
все те краще, що було написане українськими художниками слова. 

М. Коцюбинський в останні роки свого життя став наставником 
молодої парості української літератури, з якої сформувалися яскраві 
самобутні творчі особистості: Павло Тичина, Василь Еллан-Блакит-
ний, Олександр Соколовський, Іван Цитович, Аркадій Казка та ін. 
Більше того, М. Коцюбинський став одним із яскравих представників 
української літератури у західноєвропейському контексті. Письмен-
ник значно ширше представляв на той час розвиток української літе-
ратури, ніж інші творці художнього слова. Саме він, уже глибше 
ознайомившись з творчістю західноєвропейських письменників, пере-
буваючи на лікуванні у Європі, спілкуючись з Максимом Горьким та 
іншими письменниками, які проживали там, відчував те нове, що 
з’явилося у світовій літературі.  Тож помічався в нього потяг до 
"нового життя, до ще неходжених шляхів і непотертих образів" 
(М. Чернявський). 

М. Коцюбинський добре розумів, що розширення тематики в 
українській літературі, використання художніх здобутків західноєв-
ропейської літератури дасть можливість піднести твори українських 
письменників на належну висоту. А щоб їх помітили в світовому 
літературному процесі, щоб відчули, що є така література українська, 
визнали її, необхідно було донести її до західноєвропейського читача. 
А це можна було зробити через переклад творів письменника на 
іноземні мови.  

На початку ХХ ст. проникають за кордон твори М. Коцюбин-
ського. Спочатку були перекладені окремі оповідання і повісті, 
зокрема "Посол від чорного царя", "Fata morgana", "Цвіт яблуні", "У 
путах шайтана", "Для загального добра" тощо на німецьку, чеську, 
латвійську, угорську, польську мови. І тут немалу роль відіграли діячі 
літератури, які проживали в Австрії, Угорщині, Польщі та інших 
країнах і були особисто знайомі з Михайлом Коцюбинським. Чимало 
фактів підтверджують, що він зробив багато для популяризації також 
творів інших письменників української літератури і сприяв зміц-
ненню творчих зв’язків з багатомовною літературою Заходу. 

Літератори Чернігівщини на поч. ХХ ст. заклали  разом з 
іншими митцями основи для подальшого розвитку українського 
слова, яке на цей час, розірвавши пута насилля, йшло впевненою 
ходою по шляху свого розвитку. Тож перегорнемо ці славні сторінки 
історії літературної Чернігівщини ХІХ – поч. ХХ ст. й ознайомимося 
з цим великим ужинком художнього слова, вирощеного багатьма 
відомими і менш знаними широкому загалу читачів митцями.  
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ТВОРЧІСТЬ П. П. БІЛЕЦЬКОГО-НОСЕНКА 
 
На кін. ХVІІІ – пер. пол. XIX ст. припадає творча діяльність 

визначного українського педагога і письменника Павла Павловича 
Білецького-Носенка  (16(27).VІІІ.1774–11(23).VІ.1856), що народився 
в Прилуках у дворянській родині, коріння якої йшло до старшинсько-
го козацького роду. Батьки мріяли побачити свого сина військовим, а 
тому ще в п’ятирічному віці віддали його до Кадетського корпусу в 
Петербурзі. Всі дитячі і юнацькі роки аж до 19-річного віку минули 
саме там. П. П. Білецький-Носенко став гарним і перспективним 
"військовим". Він брав участь у походах О. Суворова, виявляв муж-
ність, за що мав нагороди, його чекала гарна військова кар’єра. 

Але так склалася доля, що у 
1798 р. П. П. Білецький-Носенко 
залишив військову службу і по-
вернувся на батьківщину, де на 
нього чекали не менші випробу-
вання від власної матері, жорсто-
кої і свавільної особи, яка розпо-
ряджалася долею свого сина, 
неначе долею кріпаків. У 1799 р. 
вона змусила його одружитися 
заради багатства на нелюбій йому 
доньці конотопського предводите-
ля дворянства. Проте сподівання 
матері не справдились, і вона 
сама змушена була виділити сину 
землю. Мати віддала йому сорок 
десятин болота над Удаєм в селі 
Лапинці (нині один із районів 
міста Прилуки). Ось тут П. П. Бі-
лецький-Носенко виявив себе 
справжнім господарем. Він провів 
канали, підняв землю, облагоро-
див її, насадив дерев, розбив 
алейки, збудував альтанки і пере-
творив це болото на "райський ку-
точок", де й оселився зі своєю 
сім’єю у 1802 р. 

Із цього часу іде процес його відродження як громадянина своєї 
батьківщини – України. Не знаючи ні своєї рідної української мови 
(бо з дитинства  він навчався  російською мовою і вважав її рідною), 
ні української історії, культури, П. П. Білецький-Носенко все це опа-
новує самотужки і починає розуміти, що про Україну повинні знати в 
Росії і світі більше. "Право! О ней меньше знают в просвещенной 
Европе, нежели о каком-нибудь новооткрытом острове Океании... Я не 

П. Білецький-Носенко 
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знаю как кто, а я люблю родину, и желал бы познакомить ее с целым 
светом, право! Она стоит того". 

П. П. Білецький-Носенко зрозумів, що необхідно в цьому дусі 
виховувати нове покоління. У садибі поміщика І. Я. Величка він 
відкрив педагогічний пансіон, де навчалося семеро хлопців, а потім 
перевів його у свою садибу і продовжив тут займатися педагогічною 
діяльністю протягом 40 років, упроваджуючи нові методики навчання 
на принципах свідомого розуміння предмета, а не його механічного 
зазубрювання. Він виховував особистість, розвиваючи в юнаках їх 
здібності, критичне ставлення до себе і свого навчання, самооцінку. 
Він хотів бачити свого вихованця здоровим душею і тілом, освіченою 
людиною. І все робив для того, щоб він таким був. Педагог не 
зупинявся навіть перед різками. І їх відчували на собі вихованці. Ще 
одне. Він умів прогнозувати, бачив перспективу юнака, враховуючи 
його здібності. Це підтверджують, зокрема, ті характеристики, які він 
давав майбутньому відомому історику України Миколі Маркевичу. 
Оцінюючи свою педагогічну діяльність, П. П. Білецький-Носенко 
заявляв: "Хочу принести користь своїм землякам і намагаюсь зробити 
їх справжніми християнами, корисними Батьківщині й самим собі, а 
в пансіонах, особливо тих, що утримуються французами-втікачами, 
привчають любити себе і все іноземне". 

Крім праці в пансіоні, П. П. Білецький-Носенко обіймав різні 
освітянські посади в Прилуках (наглядач Прилуцького повітового 
училища, наглядач училищ усього Прилуцького повіту тощо). 

П. П. Білецький-Носенко був дуже обдарованою особистістю. Він 
володів декількома іноземними мовами, знався на військовій справі, 
був гарним художником, перекладачем, фольклористом, етнографом, 
лінгвістом, лексикографом. Добре відомий його "Словник української 
мови". Він є автором праць із літературознавства, естетики, еконо-
міки, сільського господарства, медицини тощо. Особливо багато сил 
він віддав створенню словника та "Грамматики южно-русского 
языка". І хоча ці видання підтримали М. Максимович, О. Бодян-
ський, А. Метлинський, М. Маркевич, П. Куліш, їх не вдалося 
надрукувати. П. П. Білецький-Носенко сподівався, що вони "прине-
суть загальну користь, хоча б це трапилось у XX ст.". Так воно і 
сталося. По-справжньому оцінили їх лише у XX ст., коли вони стали 
відомими у науковому світі. 

Він зробив великий внесок і у розвиток української літератури. 
Сам він добре знав світову і вітчизняну словесність, мав гарну 
бібліотеку, що нараховувала кілька тисяч томів, виписував періодичні 
видання, що сприяло його обізнаності із сучасним для нього літе-
ратурним процесом. У своєму огляді нової української літератури він  
дав високу оцінку творам І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, 
Є. Гребінки і молодого тоді Т. Шевченка, його "Кобзареві" та 
"Гайдамакам". 
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Перші літературні твори П. П. Білецького-Носенка відносяться 
до поч. XIX ст. У 1808 р. він переклав з французької мови роман 
німецького письменника Августа Лафонтена "Семейство фон Галь-
ден". І це, мабуть, було більше пов’язано з його педагогічною ді-
яльністю, коли він сам показував своїм учням, як слід перекладати з 
однієї мови на іншу. Хоча таких прикладів у його творчій діяльності 
було багато. 

У цей час він пробує свої творчі сили в різних жанрах: балада, 
байка, віршована казка, ліричні поезії, поеми, прозові твори, які 
писав російською та українською мовами. Свої твори він читав учням, 
знайомим, посилав для обговорення у різні товариства, членом яких 
був. За його життя майже нічого з доробку письменника не було 
опубліковано. Тому про його літературну діяльність знала обмежена  
кількість людей. Деякі його твори були опубліковані завдяки старан-
ням сина Павла лише на поч. 70-х рр. XIX ст. І вони вже не мали тих 
сили і значення, які могли мати на поч. XIX ст., коли  тривав процес 
формування української літературної мови та словесності на їх новому 
етапі. 

У деяких творах відчувається вплив мови і літературних при-
йомів "Енеїди" І. Котляревського. Але в той час це було відчутним у 
багатьох творах різних письменників, бо ще не були вироблені норми 
української літературної мови. Про це свідчить і відома поема 
П. П. Білецького-Носенка "Горпинида, чи Вхопленая Прозерпина" 
(1818), у якій був оброблений міф із п’ятої книги "Метаморфоз" 
Овідія. Це  –  своєрідна українська переробка з відтіненням тих епізо-
дів, ситуацій, які були близькі авторові поеми. Тут присутні Плутон,  
його дружина Церера та інші представники міфічного світу. Дослід-
ники вказують, що в основу свого твору П. Білецький-Носенко поклав 
поему "Похищение Прозерпины" (1795) російських авторів О. Котель-
ницького та Ю. Люценка. Але, не відхиляючи цієї думки, слід 
відмітити новаторський характер твору прилуцького письменника. І 
Цецеру, і її дочку Прозерпину він показує як простих сільських 
жінок. Античні імена він перероблює на українські. 

Ось як описує П. Білецький-Носенко Горпиниду, назвавши її 
Горпиною:  

 
Червона, гарна, мов калина,  
А вічі – ясний цвіт небес.  
Солодка мова – медовая,  
Пухка, як м’якиш коровая...  
Да біла, мов тополі лист,  
Губки – ніби угорки-сливи,  
Да, як дуга московська, бріви,  
Коса ж – ніби в корови хвіст [1]. 
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Поруч із нею діють прості сільські дівчата: Домаха, Вівдя, Химка 
та інші. І ці українські імена ще раз засвідчують своєрідність поеми. 

Опис міфологічних героїв подається за рахунок детального пе-
реліку предметів побуту, характерного для життя українців. В поемі 
П. Білецького-Носенка це відчутно, і це є продовження використання 
надбань І. Котляревського, але зі специфічним, своєрідним автор-
ським пошуком. Коли читаєш опис Зевса, то бачиш його звичайнісінь-
ким представником сільської заможньої верстви: 

 
Зевес, урившись в подушки, 
Тоді кутю з ситой лигав, 
Задки курині да пампушки 
Все веренухой запивав – 
Як панотець після роботи 
У поминальнії суботи 
Вживає, що дає алтар [2].  

 
До оцінки поеми "Горпинида" П. Білецького-Носенка, її мови,  

художніх засобів, відтворення того українського гумору, який  прита-
манний українському народу, слід підходити як до перших пошуків в 
українській літературі слідом за І. Котляревським. І не варто примен-
шувати значення цього твору. Порівняно з "Енеїдою" вона програє, 
але це літературний пошук, засіб висловлення своїх поглядів на деякі 
гострі соціальні проблеми, пов’язані з осудженням тих, хто "вдовиць і 
сиріт обіжають", хто схиляється перед іноземщиною, тощо. До поеми 
слід підходити як до історичного літературного явища й оцінювати її 
треба з позицій того часу. 

Поезії, написані в 1812–1829 рр., увійшли до збірника "Гости-
нець землякам. Казки сліпого бандуриста, чи Співи об різних речах", 
виданого в 1872 р. Якщо "Горпинида" написана в бурлескно-травес-
тійній манері, то "Казки сліпого бандуриста" значною мірою тяжіють 
до романтичного стилю [3]. 

Серед жанрів, у яких працював П. Білецький-Носенко, була й 
балада. Як свідчать сучасники, він написав 15 подібних творів, серед 
них "Ївга", "Нетяг", "Могила відьми", "Отцегубці" та ін.  З баладами 
прилуцький письменник виступив раніше і від П. Гулака-Артемов-
ського, і від Л. Боровиковського. І якби вони були своєчасно опублі-
ковані, то засвідчили б, що і в українській літературі письменники 
працювали в цьому жанрі, вносячи своє в його освоєння і розвиток. В 
основу своїх творів П. Білецький-Носенко клав відомі вже твори 
зарубіжної літератури. Наприклад, для "Івги" взяв баладу німецького 
поета Бюргера "Ленора", яку використали й російські письменники 
В. Жуковський для "Людмили" та П. Катенін для "Ольги". Цей 
самий твір використав пізніше і Л. Боровиковський для балади 
"Маруся". 
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У своїй творчості П. Білецький-Носенко неодноразово звертався 
до популярних фольклорних сюжетів, а також творів Лафонтена, 
Лессінга, Вольтера, Дмитрієва, Державіна. "У деяких з них автор 
торкається  окремих суспільних вад, говорить про несправедливість і 
беззаконня, про існуючу соціальну нерівність, нікчемність і моральну 
розпусту панів, а з іншого боку, висловлює співчутливе ставлення до 

простої людини" [4].  
Як свідчив сам письменник, він написав "333  басни, переделан-

ные с лучших французских (почти весь Лафонтен и Флориан), 
немецких и российских баснописцев для наших молодых соотече-
ственников" [5]. 

Були й оригінальні. П. Білецький-Носенко виступив поперед-
ником у цьому жанрі Є. Гребінки та Л. Глібова. В одних випадках 
поет брав фабульну основу, в інших близько наближався до основного 
тексту. Але і в тому, і в іншому разі він вносив чимало свого, 
оригінального, пов’язаного із використанням як окремих деталей, так 
і нових характеристик персонажів, введення місцевого колориту, на-
родної мови тощо. Національне забарвлення робить байку П. Біле-
цького-Носенка явищем української літератури. Байкар висвітлює 
різні морально-етичні проблеми: скупість, зажерливість, чванливість, 
заздрість, лестощі, пияцтво тощо, про що свідчать "Сова да Скупець", 
"Ведмідь-танцюра", "Лісничий да Лис", "Кіт да Кухар" та ін. Байкар 
прославляє суспільно корисну працю як єдиний, на його думку, шлях 
до добра й справедливості ("Білка да Кроти", "Чебрець та Берізка", 
"Селянин та його діти"). В багатьох байках лунає і соціальна тема. 
Поет зі співчуттям ставиться до простих людей, засуджує паразитизм 
представників дворянських класів, дармоїдство ("Два Коти"), духовну 
мізерність ("Осел"), їх схильність до всього іноземного ("Бджола і 
Мухи"), а також розвінчує судове свавілля ("Два злодія да Кінь", "Оси 
да Бджоли", "Заєць да Ружина", "Тяжба та ін.). Щоб показати, як 
соціальна тема звучить у байках П. Білецького-Носенка, наводимо 
повністю відому у творчості І. Крилова і Л. Глібова байку "Вовк та 
Ягня". Знайомий текст дасть можливість побачити і своєрідність 
перекладача. 

 
Вовк та Ягня 

Із рудки прудкої Ягнятко воду пив.  
Злий Вовк натщесерце побачив те з кущів  
І баки визвірив, шукав якой придирки  
Да клами цокотав, завив на його з гірки: 
"Ледащо! Як ти смів мні водопій мутить?  
На капость? Га? На глум!  
Щоб як не дати пить! 
Постій! Ось я тобі, лукавий враг незбожний!" 
   



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 195 

"Змилуйся, пан вельможний! – 
  Ягня йому в одвіт. –  
Я ниже пана пив; ізвольте розсудить: 
Багно проти води чи може бак носиться?"  
"Глянь, миршаве, й воно ще дума оправдиться.  
А прошлий рік мене ти лаяло при всіх".  
"Я! Прошлий рік! А як се лучитися мало,  
Коли ще прошлий рік, крив біг, 
  Мене й на світі не бувало,  
  Бо я сосу ще мать.  
Се свідками могтиму доказать".  
"Брехня! Коли ж не ти, дак, певно, се твій брат!"  
  "А брата я не маю".  
  "Ти знов почав брехать!..  
  Я время утрачаю,  
Я чую вже давно, що вся твоя сім’я,  
Собаки, вівчарі, ви всі мене б примили 
  Да в ложці б утопили.  
  Живцем із’їли! 
  Всіх більше ти! Ось я  
Згадам тобі, моєму лиходію!" 
  Да бідного вхопив за шию, 
В ліщину одімчав, там без суда й позвів  
Його із’їв. 

*  *  * 
Хіба не те ж у нас? Хто міщний да багатий,  
Той прав; а неборак хоч прав, да винуватий. 

 
Переважна більшість байок – це розгорнуті розповіді, які завер-

шуються висновками, мораллю, що мають часто афористичний харак-
тер. Вона може бути виражена цілою строфою або ж  одним рядком. 
Звичайно, архаїчна форма мовних виразів, застарілі слова усклад-
нюють нині сприйняття творів П. Білецького-Носенка. І все ж його 
творчість – це яскрава сторінка в історії української літератури поч. 
XIX ст. 

Не можна не погодитись з академіком О. Білецьким, який під-
креслював, що українська література "не характеризується тільки 
діяльністю окремих письменників, яких суд потомства визнав вели-
кими. Розвиток історико-літературної науки дедалі більше відходить 
від уявлення про історію літератури як про суму характеристик її 
"героїв", "великих людей". Для того щоб визначити своєрідність 
української літератури, треба взяти її  літературний процес у цілому – 
як визначних, так і в рядових його проявах" [6]. Саме творчість 
П. Білецького-Носенка і дає нам можливість заповнити ту прогалину, 
яка була в регіональному осмисленні літературного процесу 10–30-х рр. 
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ХІХ ст. Бо саме в цей час була написана переважна більшість 
художніх творів письменника, девізом яких були його слова: "Думай 
добре, роби добре, і буде добре".  Так він і жив, проводячи різнобічну 
діяльність у невеликому містечку Прилуки, залишивши по собі у 
своїх сучасників світлу пам’ять. Але поет розраховував і на пам’ять 
нащадків: 

 
Мене поймуть в Землі веселой і плодючой, 
Де Дніпр реве в борах, мутить піски під кручой  
Під кельями святих; пливе де тихий Дін,  
Де чумаки гуляють 
І по-українськи народи розмовляють. 
 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ В НІЖИНІ 
 
У 1820 р. у Ніжині була відкрита Гімназія вищих наук 

кн. Безбородька, у якій навчались майбутні видатні письменники. 
Більше того, саме тут формується ніжинська літературна школа, з 
якою пов’язані імена Миколи Гоголя, Євгена Гребінки, Нестора 
Кукольника, саме тут пройшли першу школу творчих пошуків поет і 
перекладач Василь Любич-Романович, поет, редактор творів 
М. Гоголя, його друг Микола Прокопович, публіцист, прозаїк Костян-
тин Базилі, прозаїк Микола Білевич, фольклорист Платон Лукашевич 
та ін. 

На формування літературних здібностей гімназистів великий 
вплив мали викладачі І. С. Орлай, М. Г. Бєлоусов, Ф. І. Зінгер, 
І. Я. Ландражин, С. М. Андрущенко, І. Г. Кулжинський, П. І. Ніколь-
ський та ін. Палку любов до української історії виховував директор 
Гімназії І. С. Орлай. На заняттях Ф. І. Зінгера та І. Я. Ландражина 
учні ознайомлювалися з творами відомих німецьких та французьких 
письменників в оригіналі, вперше займалися перекладами їх творів 
російською мовою [7]. 

На творчість Є. Гребінки та В. Любича-Романовича певний 
вплив мав учитель латинської мови І. Г. Кулжинський, який працю-
вав у Гімназії з травня 1825 р. Він був не тільки вчителем, але й 
письменником. Сама особистість І. Г. Кулжинського, творча ціле-
спрямованість, гарне знання латинської мови і заохочення гімназистів 
до перекладу класичних творів – усе це не могло не впливати на роз-
виток літературних здібностей його учнів, про що свідчать їх спогади. 
Сьогодні не можна однозначно заявляти, як це зробив свого часу 
С. Машинський у своїй праці "Гоголь и "дело о вольнодумстве" 
(1959), що "мрачная фигура" І. Г. Кулжинського входила до "галереи 
преподавателей-рутинеров". У його діяльності ніжинського періоду 
було чимало позитивного. 
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Хоча І. Г. Кулжинський і критично ставився до М. Гоголя, про 
що свідчать його "Воспоминания учителя", він усе ж пишався самим 
фактом його причетності до життя великого письменника. 

 
Я Гоголя давно когда-то  
Латинской азбуке учил 
И память о поре той свято  
Досель в смирении хранил, – 

 
писав він у 1872 р. 

Іван Григорович Кулжинський (14(26).IV.1803–23.ІІІ(4.IV).1884) 
під час праці в Ніжинській гімназії вищих наук з 1825 до 1829 р. 
писав поетичні твори, які друкував у столич-
них журналах. У 1827 р. у Москві вийшла 
окремим виданням його повість "Малороссий-
ская деревня", яка мала етнографічний ха-
рактер і давала лише деякі уявлення про по-
бут, звичаї малоросійського села. Надто вже 
ідилічно зобразив письменник життя селян. 
І. Г. Кулжинський ішов тут слідом за росій-
ськими сентименталістами. 

У 1829 р. в "Дамском журнале" були 
опубліковані його повісті "Терешко", "Ка-
зацкие шапки", "Три сестры" та інші твори. 
Для деяких з них він використовував ніжин-
ські легенди. У 1833 р. з’явився його роман 
"Федюша Мотовильский". 

У 40-х рр. у І. Г. Кулжинського дещо 
змінились естетичні та політичні позиції, по-
силилися реакційні погляди, про що свідчить 
його листування з редактором журналу 
"Маяк" С. А. Бурачком. 

І. Г. Кулжинський  двічі – 1829 та 
1843 рр. – залишав Ніжин, обіймаючи різні посади в галузі освіти в 
Харкові, Тифлісі та інших містах, але знову повертався до нього. З 
1841 до 1843 рр. працював інспектором юридичного ліцею, а в травні 
1847 р. вийшов у відставку. У Ніжині він проживав до кінця свого 
життя. 

В останній ніжинський період, коли І. Г. Кулжинський був уже 
на пенсії, він продовжував працювати над художніми, публіцис-
тичними та науковими творами. 

До значних белетристичних творів 40–60-х рр. ХІХ ст. відносимо 
драми "Кочубей" (1841) і "Юродивий" (1842), комедію "Столетие в 
лицах", повісті "Последний день Помпеи" (1851), "Семен Середа, 
куренной атаман запорожского войска" (1852), "Рассказы из русской 
истории" (1853), а також "Современные басни" (1864), "Новые басни" 
(1865). 

І. Кулжинський. 
20-ті рр. ХІХ ст. 
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У статтях "Несколько слов о хохло-
мании" (1863), "Письмо к издателю львов-
ского журнала "Мета…" (1863), "О зарожда-
ющейся, так называемой, малорос. 
литературе" (1863) І. Г. Кулжинський 
виступав проти української мови, красою і 
милозвучністю якої раніше захоплювався, 
називаючи її тепер "испорченным русским", 
виступив проти молодої україномовної літе-
ратури, видання творів для народного 
читання українською мовою. У статті 
"Наши прогрессисты. Опыт литературно-жи-
тейского исследования" (1883) в грубому 
вигляді подана критика літературної і 
громадської діяльності М. Полевого, В. Бє-
лінського, М. Гоголя і особливо О. Герцена, 
а також усього тодішнього демократичного 
руху. У 1883 р. надрукував у Харкові в 
журналі "Благовест" вірші  з релігійної 
тематики. І. Г. Кулжинський помер у 
Ніжині [8].  

Творчість письменника 40–80-х рр. 
уже не мала впливу на студентів Ніжинської вищої школи. 
І. Г. Кулжинського в Ніжині забули, хоча його твори і з’являлись у 
столичній пресі. Сам він до своєї творчості ставився скептично. У 
своїй автобіографії 1859 р. він відмічав: "Писав і друкував я дуже 
багато у різних журналах; але в зв’язку з тим, що я чорновиків у себе 
не залишав, то тепер не пам’ятаю не тільки змісту, а навіть і назв 
багатьох моїх творів, із чого виходить, що вони не варті пам’яті. Я 
говорю це не з почуття покірливості і зневаги, а просто так, як воно 
є". Але, як бачимо з подальшого життя І. Г. Кулжинського, це не 
зупинило його, і він продовжував писати і друкувати далі свої вірші, 
байки, послання, статті з історико-літературних, релігійно-
богословських та педагогічних тем.  

На формування літературних здібностей гімназистів, крім викла-
дачів, впливали бібліотека гімназії, театральні вистави, фольклорні  
захоплення, а також літературні твори О. Бестужева-Марлинського, 
В. Жуковського, К. Рилєєва, О. Пушкіна та інших тогочасних прогре-
сивних письменників. Серед гімназистів розповсюджувалися перепи-
сані від руки комедії О. Грибоєдова "Горе от ума" (цей рукопис до 
нашого часу зберігається в музеї Ніжинської вищої школи), ода 
"Вольность" і поеми О. Пушкіна "Братья-разбойники", "Цыгане", 
"Кавказский пленник", "Бахчисарайский фонтан", розділи "Евгения 
Онегина", вірші, балади, поеми "Войнаровский" та "Исповедь Нали-
вайко" К. Рилєєва та ін. 

І. Кулжинський.  
70-ті рр. ХІХ ст. 
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М. Гоголь разом з іншими гімназистами виписував журнал 
"Северные цветы" (1825), де друкувалися розділи роману О. Пушкіна 
"Евгений Онегин". 

І тут слід згадати про те, що О. Пушкін побував у Ніжині та 
інших населених пунктах Чернігівщини, коли у 1820 р. за наказом 
царя їхав до Одеси на місце свого південного заслання. Цією ж 
дорогою він повертався назад у село Михайлівське, де продовжувалося 
заслання. Запам’яталась поету українська природа, яку він з захоп-
ленням відтворив у поемі "Полтава". 

 
Тиха украинская ночь.  

Прозрачно небо.  
         Звезды блещут.  

     Своей дремоты превозмочь  
     Не хочет воздух.  

Чуть трепещут  
     Сребристых тополей листы…  

 
Гімназисти не знали, що поряд на поштовій станції відпочиває їх 

улюблений поет, твори якого таємно вони переписували і вчили 
напам’ять. Під час навчання гімназисти писали вірші, прозові та дра-
матичні твори. Починаючи з 1826 р. вони щомісячно випускали 
рукописні журнали та альманахи.  

У зв’язку з тим що професор П. І. Нікольський на заняттях із 
російської словесності, а професори С. М. Андрущенко, І. Я. Ландра-
жин, Ф. І. Зінгер з іноземної мови давали завдання писати вірші, 
займатися перекладами, у гімназистів збиралося чимало оригінальних 
творів, які вони записували у спеціальні зошити. Виходили альма-
нахи та  журнали. У спогадах випускників зустрічаємо різні їх назви. 
К. Базилі разом із М. Гоголем видавали "Северную зарю", можливо, 
за зразком "Полярной звезды" К. Рилєєва та О. Бестужева. Однокурс-
ник видавців альманаху І. Халчинський залишив опис його зовніш-
нього вигляду. Це був зошит "у жовтій обкладинці з віньєтками, які 
вони самі малювали, і у вихідний день все це читалося на засіданні 
літературного товариства вихованців". У літературне об’єднання вхо-
дили, крім М. Гоголя та К. Базилі, В. Любич-Романович, М. Проко-
пович, П. Редкін, Н. Кукольник, Є. Гребінка та ін. Є відомості  про 
три номери "Северной зари" (1826, січень, № 1; лютий, № 2; березень, 
№ 3), тринадцять номерів журналу "Литературное эхо" (1826, № 1–7, 
9–13) та ін. 

Виходили також журнали "Метеор литературы", "Литературный 
промежуток, составленный в один день 1/2 Николаем Прокоповичем". 
Василь Домбровський та Євген Гребінка видавали рукописні журнали 
"Аматузия", "Пифия". 

У "Реєстрі книгам та рукописам" професора М. Бєлоусова, який 
був представлений чиновнику Адеркасу під час розслідування "справи 
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про вільнодумство" у Гімназії вищих наук у 1828 р., у розділі 
"Д. Собственные ученические сочинения и переводы" названо більше 
сорока віршів, поем, статей, написаних гімназистами. 

Дійшов до нас і зміст першого номера "Метеора литературы" за 
січень 1826 р., який видавали М. Гоголь, К. Базилі, П. Мартос. У 
матеріалах Адеркаса він іменується як "богомерзкий й противный". 
На сорока двох його сторінках розмістилися вірші, уривки з прозових 
творів, переклади. 

Найбільшим був розділ поезії. Тут подано 5 віршів: "Песнь 
Никатомы" (уривок із поеми Оссмана), "Берратон", "Битва при 
Калке", "Альпы" (вірш присвячений вождю угрів, який переходив 
через Дніпро), "Подражание Горацию", ліричне звертання "К***" 
(вірш про чудовий ранок), дві епіграми. Одна з них називалася "На-
смешнику некстати". Серед прозових творів – романтична повість 
"Ожесточенный", оповідання "Завещание", переклади з німецької та 
інші тексти. У зв’язку з тим, що матеріали в альманасі не були 
підписані, авторство визначити важко. 

У рукописних журналах часто публікувалися ті твори, які були 
результатом вправ з піїтики та російської словесності. У ті роки ще не 
було єдиного курсу історії російської літератури в такому вигляді, 
який маємо нині, тому відомості про творчість письменників поєдну-
валися з теоретичним розглядом творів, а також практичними вправа-
ми. Саме цим пояснюється жанровий перегук у різних гімназистів. 
Особливо широко представлений у творчості молодих поетів жанр 
елегії (Андрій Бородін "Элегия", "Ночь", Степан Гютен "Киев", 
Леопольд Ланге "Элегия (С. С. Ш-а)", Нестор Кукольник "Я часто 
слушаю печальный рокот бури", "Трепет", Петро Сушков "Желаю я, 
чтобы бродили глазенки милые на мне", "О дни любви и упоенья" та 
ін.). У цьому жанрі пробували свої сили всі поети-початківці. Зустрі-
чаються також оди, ідилії, послання (Нестор Кукольник "К*. Люби 
меня", Степан Гютен "К творцу"), гімни (Олександр Бородін "Гимн 
Солнцу", Андрій Бородін "Гимн Солнцу"), рондо (Олександр Бородін 
"Рондо"), балади (Микола Білевич "Смерть Святослава") тощо [9]. 

Професор П. І. Нікольський примушував гімназистів писати оди, 
коли відбувались якісь урочисті заходи. Творчі вправи, пов’язані з 
написанням творів різних жанрів, допомагали гімназистам розвивати 
художнє чуття. Серед творів початківців чимало й спрощених насліду-
вань. Проте апробація творчих сил, можливість виявити свої здібності  
якоюсь мірою підштовхували гімназистів до писання творів. Костян-
тин Базилі пізніше згадував: "В той час література процвітала у 
нашій гімназії, і вже виявлялись таланти багатьох товаришів моїх: 
Гоголя, Кукольника, Миколи Прокоповича, Данилевського, Родзянко 
та інших, які залишилися невідомими з обставин їх життя або з 
ранньою смертю". 

Написання оригінальних творів, випуск рукописних журналів та 
альманахів давали можливість залучати гімназистів до літературної 
діяльності [10]. 
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Слід зауважити, що, крім вищеназваних творів, які мали на-
вчальний характер, гімназисти писали і самостійно, виражаючи своє 
особисте ставлення до тих процесів, які відбувалися в суспільстві. 

Відомий дослідник творчості М. Гоголя літературознавець С. Ма-
шинський, вивчаючи папери, які були пов’язані зі "справою про 
вільнодумство" в Ніжинській гімназії вищих наук, натрапив на вірш, 
підписаний "Кондратий Рилеев". Проте такого твору в поета нема. Це 
була підробка "під Рилєєва". Як свідчать спогади гімназистів, вірш 
написав О. Данилевський разом із П. Мартосом. Ось цей вірш: 

 
Друзья мои, друзья свободы, 
За что, за что от первых дней 
Мы стонем под ярмом цепей, 
Не слышим голоса природы. 
  За что России гражданин  
  Подавлен рабством безрассудным?  
  Он мученик, неволи сын –  
  Он презрен небом правосудным. 
Чего ж нам ждать еще, друзья, 
Чего же медлить, быстры годы, 
Давно, давно душа моя 
Пылает пламенем свободы. 
  Идем бесстрашною толпой 
  На зов полуслепого счастья, 
  Расторгнем сильною рукой 
  Гнилые узы самовластья.  
 
Авторство вірша підтвердити сьогодні важко, але те, що студен-

ти цікавилися вільнодумством, залишається фактом. О. Данилевсько-
го і П. Мартоса за читання недозволених книг виключили з Гімназії. 
З великими труднощами батькам О. Данилевського вдалося повернути 
сина до навчального закладу, який він закінчив у 1828 р. разом із 
М. Гоголем. 

Студенти багато перекладали з іноземних мов. Так, Микола Біле-
вич під час навчання в Гімназії переклав дві трагедії Шекспіра, а 
Василь Любич-Романович, який добре володів латиною, французькою, 
німецькою, англійською, італійською, польською мовами, ознайомив 
читачів із творами Адама Міцкевича та Джорджа Байрона. Перекла-
дами займався і Нестор Кукольник, обдарований юнак, який володів 
багатьма мовами. Проте у нього була ще одна пристрасть – писати 
драматичні твори. 

У Ніжинській гімназії вищих наук уперше серед навчальних 
закладів світського характеру було започатковано аматорський сту-
дентський театр, у якому провідну роль грав Микола Гоголь, а також 
Н. Кукольник, М. Прокопович, О. Данилевський, М. Білевич та ін. 
Ставили різні п’єси. Саме участь у цьому театрі спонукала до того, що 
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самі студенти починали писати драма-
тичні твори. Є свідчення, що це робив 
М. Прокопович разом із М. Гоголем, де-
які з них навіть  розігрувалися на сцені. 
Це ж робив і Нестор Васильович Куколь-
ник (8(20).ІХ. 1809–8(20).ХІІ.1868) – 
один із відомих письменників 30-х – поч. 
40-х  рр. ХІХ ст., автор численних п’єс, 
історичних романів, видавець і редактор 
журналів. У Гімназії він навчався з 
1820 р., з початку її існування (його 
батько був першим директором цього 
навчального закладу). Обдарований від 
природи юнак успішно навчався, володів 
багатьма мовами, гарно грав на 
музичних інструментах. 

Н. Кукольник брав активну участь 
у випусках рукописних журналів та 
альманахів, де він уміщав і свої перші 
літературні спроби. 

У Гімназії він дотримувався демо-
кратичних  поглядів, цікавився філосо-
фією, читав заборонених авторів. За 
підтримку професора М. Г. Бєлоусова у 
відомій "справі про вільнодумство" був 
позбавлений при випуску із Гімназії 
штатського чину XII класу і золотої ме-
далі, хоча навчався тільки на "відмін-
но". У цій справі його трагедія "Мария" 
характеризувалась як волелюбна. 

У свідченнях одного із гімназистів 
у "справі про вільнодумство" читаємо, 
що Кукольник "давав учням ознайоми-
тись із складеною ним п’єсою "Мария", 
написаною сміливо і непристойно, і 
читав її більше всього перед лекціями 
Бєлоусова... Читав також й іншу тра-
гедію "Тасс" і ще один роман". На жаль, 
ні п’єса "Мария", ні роман, про які 
згадується, до нас не дійшли. 

Над п’єсою "Торквато Тассо" Н. Ку-
кольник працював наполегливо і довго. 
Він почав її писати у 1826 р., декілька 
разів переробляв. У цей час молодий 

письменник дотримувався романтичних поглядів на розвиток літе-
ратури, тому використовував у своїй творчості поетику романтизму. 

Н. Кукольник. 20-ті рр. ХІХ ст. 
 

Портрет Н. Кукольника.  
Худ. К. Брюллов 
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В основу п’єси була покладена доля італійського поета-мандрівника, 
одного з основоположників класицизму та бароко, людини зі склад-
ною, трагічною і водночас легендарною долею. Для Н. Кукольника, як 
і для інших письменників, що торкалися цієї теми, Торквато Тассо 
виступав символом Поета, який відповідав естетичним та життєвим 
вимогам романтиків. 

П’єса "Торквато Тассо" була не єдиною у спадщині Н. Куколь-
ника. Після закінчення Гімназії він виступив як професійний літера-
тор, хоча і працював чиновником різних міністерств. Його слава 
зростала з кожним роком. З 1840 до 1845 р. він опублікував п’ять 
романів: "Эвелина де Вольероль", "Альфа и Альдона", "Дурочка 
Луиза", "Историческая красавица", "Два Ивана, два Степановича, два 
Костылькова". В цей самий час вийшло п’ять драм: "Статуя Кристофа 
в Риге", "Князь Холинский", "Боярин Басенок", "Монумент", "Им-
провизатор", 26 повістей і оповідань. Він був редактором журналу 
"Русский вестник" (1841), видавав збірки "Новогодник" та "Сказки за 
сказкой", редагував журнали "Дагеротип" (вийшло 12 номерів), 
"Иллюстрация" та "Художественную газету". 

Для Н. Кукольника цього періоду характерні консервативні 
погляди, він виступав захисником монархії. Тільки деякі його твори 
належали до реалістичної "натуральної школи". 

Н. Кукольник підтримував зв’язки з випускниками Ніжинської 
гімназії вищих наук. Він жив в одному будинку з А. Гороновичем та 
М. Немировичем-Данченком. Бували на "середах" у Кукольника П. Мар-
тос, М. Прокопович. Зустрічався він з А. Мокрицьким у редакції 
"Художественной газеты". Довгий час підтримував творчі стосунки з 
М. Гоголем. 

Слава залишила Н. Кукольника ще за його життя. І згадують 
його нині лише історики літератури, хоч деякі його повісті та романи 
могли б користуватися популярністю і тепер. Н. Кукольник більше 
нам відомий як автор чудових романсів "Жаворонок", "Колыбельная 
песня", "Сомнение" та інших, написаних на музику М. Глінки. 

На жаль, у цій книзі ми не зможемо детально охарактеризувати 
ранню творчість усіх початківців Ніжинської гімназії вищих наук, 
тому радимо всім, хто цікавиться цим, нашу книгу "Нариси культури 
Ніжина. – Ч. І : Література" (1995), де подається огляд їх доробку, 
але тут усе ж розкажемо про перші кроки в літературі Миколи Гоголя 
та Євгена Гребінки як найбільш помітних представників літератур-
ного життя в Ніжині [11]. 

Гордістю Ніжинської вищої школи є Микола Васильович Гоголь 
(20.ІІІ(1.ІV).1809–21.ІІ(4.ІІІ).1852), який навчався тут з 1 травня 1821 
до 27 липня 1828 р. 

Писати Гоголь почав рано. Як свідчать дослідники його творчо-
сті, перші нахили до літератури помітні уже в листах Гоголя до 
рідних, де зустрічалися дуже виразні характеристики знайомих, пей-
зажні зарисовки: "Ожидаю со дня на день сего времени (отъезда). Уже 
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вижу милое сердцу, вижу вас, вижу милую родину, вижу тихий Псел, 
мерцающий сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, 
насладясь истинным счастьем, забыв протекшие быстро горечи. Одна 

счастливая минута может вознагра-
дить за годы скорбей" (13 червня 
1824 р.). 

Листи, спогади сучасників Гого-
ля, архівні документи дають можли-
вість відновити те, що було створено 
автором майбутніх "Вечорів..." у сті-
нах Гімназії. 

У рукописному журналі "Метеор 
литературы, январь 1826" Гоголь по-
містив вірш "Новоселье", який пе-
редавав його душевний стан після 
смерті батька. Тональність вірша на-
гадувала думу К. Рилєєва "Смерть Єр-
мака". Ліричний герой розчарувався 
в дійсності і 

 

... радость жизни разлюбил  
И грусть зазвал на новоселье. 

 

Раніше він був веселим, життє-
радісним, сповненим поривань у май-
бутнє, а тепер почав згасати: 

 

Теперь, как осень, вянет младость, 
Угрюм, не веселиться мне, 
И я тоскую в тишине, 
И лик, и радость мне не в радость. 
 
Твір був написаний у дусі романтичних традицій. 
Серед інших ліричних творів Гоголя нагадаємо елегію "Непо-

года", баладу "Две рыбки" (написану до річниці смерті молодшого 
брата Івана). 

Гоголь, як і інші гімназисти, виявляв особливий інтерес до істо-
рії. Деякі його ранні поезії відтворювали сторінки далекого минулого. 
Вірш "Битва при Калке" – це уривок з епічної поеми "Россия под 
игом татар", у якій ще відчувається вплив "Россиады" М. Хераскова. 
Поему Гоголь охайно переписав в окремий зошит, прикрасив малюн-
ками і переслав з Ніжина мамі у Василівку. Проте коли він після 
закінчення Гімназії від’їжджав до Петербурга, то забрав і поему. 
Подальша доля її невідома. 

 

М. Гоголь. Худ. К. П. Мазер. 1840 
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М. Гоголь читає свої вірші у Графському парку. Худ. І. Сашин 
 
 

Для одного з випусків альманаху "Метеор литературы" Гоголь 
підготував повість "Братья Твердиславичи". Написана вона була в 
романтичному дусі і присвячена життю давніх слов’ян. Високий 
стиль, абстрагованість подій не були сприйняті друзями Гоголя. 
"Перша прозова річ Гоголя, – згадував В. І. Любич-Романович, – була 
написана в гімназії і прочитана прилюдно на вечорі Редкіна. 
Називалась вона "Братья Твердиславичи, славянская повесть". Наш 
гурток розніс її нещадно і вирішив негайно знищити. Гоголь не чинив 
опору і не заперечував. Він зовсім спокійно розірвав свій рукопис на 
маленькі клаптики і кинув у грубку, в якій горів вогонь. "У віршах 
вправляйся, – дружньо порадив йому тоді Базилі, – а прозою не 
пиши: дуже вже безглуздо виходить у тебе. Белетрист з тебе не витан-
цюється, це вже видно тепер". 

Як свідчить В. І. Любич-Романович, твори Гоголя не сприймали-
ся серйозно його товаришами. І це не випадково. Гоголь уже в цей час 
відходив від принципів романтизму, його тягнуло до тем, які були по-
в’язані з життям простого народу. Побут Ніжина, його жителів, з 
якими Гоголь був добре обізнаний, давав йому можливість яскраво, в 
сатиричних відтінках змалювати обивателів міста. Тих героїв, які 
з’являться пізніше у його реалістичних повістях, ми зустрічаємо як у 
ранніх юнацьких творах, так і в його листуванні. Уже в цей час 
виявився його хист сатирика. Співучень Гоголя Г. С. Шапошников у 
своїх спогадах підкреслював: "Його веселі і смішні оповідання, його 
жарти і самі штуки, завжди дотепні й гострі, без яких він не міг 
жити, настільки були комічні, що й тепер не можу згадувати про них 
без усміху і задоволення". Про цей своєрідний талант Гоголя говорили 
й інші гімназисти. У тому зізнавався і сам Гоголь. 

Із ранніх його сатиричних творів відомі акровірш про гімназиста 
Ф. Бороздіна, епіграми "Насмешнику некстати", "Гицель – морда 
поросячья..." та ін. 

Особливою популярністю користувалася сатирична повість 
"Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан", у якій розповідалось 
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про життя міста, в тому числі і про грецьку колонію. Повість склада-
ється з п’яти частин: "Освящение церкви на греческом кладбище", 
"Виборы в греческий магистрат", "Всеедная ярмарка", "Обед у предво-
дителя П***",  "Роспуск и съезд студентов". 

Гоголь добре знав побут, звичаї, порядки у грецькій колонії, яка 
нараховувала на той час більше 1,5 тис. греків, мала свій магістрат, 
школи, суд. З деякими греками Гоголь підтримував дружні стосунки, 
особливо з К. Базилі. Гоголь помічав нерівність серед греків, чув про 
постійні сварки серед заможних купців під час виборів у магістрат. 
Усе це знайшло відображення в його сатирі "Нечто о Нежине, или 
Дуракам закон не писан". Повість не збереглася. Але про її зміст 
можна судити зі спогадів Г. І. Висоцького та М. Я. Прокоповича. Її 
історико-побутова основа відтворена в нашій праці [12]. 

У першому розділі Гоголь описував освячення церкви на 
грецькому кладовищі. Це була важлива подія в житті колонії, але і 
тут виявилася соціальна нерівність. Ті греки, які були бідніші, 
прийшли на місце урочистостей раніше, ніж багаті купці. Останні не 
погоджувалися з тим, що опинилися позаду, і почали пробиратися 
наперед. Виникла штовханина, чулася лайка, дійшло до бійки. Святе 
діло втратило всю святість. Описані Гоголем сцени були настільки 
колоритними, а образ купців сатирично виразними, що без сміху їх не 
можна було читати. І в інших главах майстерність Гоголя була не 
меншою. Письменник зумів настільки виразно передати характери 
ніжинських греків, що ті, які ознайомилися з повістю, відразу 
вказували на реальних прототипів. Це обурило купців, і вони, як 
свідчить легенда, прийшли з подарунками до І. С. Орлая і просили, 
щоб той видав їм автора. Подарунки директор Гімназії не взяв, але 
пообіцяв розібратися. Викликав Гоголя і змусив його знищити сатиру. 
Гоголь не міг не послухатись І. С. Орлая. 

Копія цього твору була у товариша Гоголя Г. І. Висоцького, 
який після закінчення Гімназії жив у Петербурзі. Гоголь попросив 
повернути її під приводом того, що загубив оригінал. Так було 
втрачено перший значний сатиричний твір молодого письменника. Ці 
й інші факти свідчать про те, що сатиричні нахили Гоголя почали 
формуватися ще в Ніжинській гімназії. 

Перебуваючи в Гімназії, Гоголь віддав належне і романтизму. У 
березні 1829 р. в журналі "Сын Отечества" (№ 12) він надрукував без 
підпису вірш "Италия", який привіз із Ніжина: 

 

Италия – роскошная страна! 
По ней душа и стонет и тоскует;  
Она вся рай, вся радости полна, 
И в ней любовь роскошная веснует.  
Бежит, шумит задумчиво волна 
И берега чудесные целует; 
В ней небеса прекрасные блестят; 
Лимон горит, и веет аромат, 
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 И всю страну объемлет вдохновенье;  
На всем печать протекшего лежит; 
И путник зреть великое творенье, 
Сам пламенный, из снежных стран спешит, 
Душа кипит, и весь он – умиленье, 
В очах слеза невольная дрожит; 
Он погружен в мечтательную думу,  
Внимает дел давно минувших шуму. 
 Здесь низок мир холодной суеты,  
Здесь гордый ум с природы глаз не сводит; 
И радужной в сияньи красоты  
И ярче, и ясней по небу солнце ходит.  
И чудный шум, и чудные мечты  
Здесь море вдруг спокойное наводит; 
В нем облаков мелькает резвый ход,  
Зеленый лес и синий неба свод. 
 А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышит,  
Как спит земля, красой упоена!  
И страстно мирт над ней главой колышет.  
Среди небес, в сиянии луна  
Глядит на мир, задумалась и слышит,  
Как под веслом проговорит волна; 
Как через сад октавы пронесутся,  
Пленительно вдали звучат и льются. 
 Земля любви и море чарований!  
Блистательный мирской пустыни сад!  
Тот сад, где в облаке мечтаний  
Еще живут Рафаэль и Ториват! 
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?  
Душа в лучах, и думы говорят,  
Меня влечет и жжет твое дыханье,  
Я – в небесах весь звук и трепетанье!.. 

 
У травні 1829 р. Гоголь подав у цензуру свою поему "Ганц 

Кюхельгартен" і одержав дозвіл на її публікацію. Твір з’явився окре-
мою книжкою під псевдонімом В. Алов. На титульній сторінці 
цифра – 1827, це був не тільки рік написання поеми, а й останній рік 
навчання Гоголя в Гімназії, пора "восемнадцатилетней юности". 

Поема була видана за власні кошти Гоголя. По одному екзем-
пляру він інкогніто розіслав відомим критикам П. Плетньову, М. По-
годіну, О. Сомову та ін. Молодий поет з нетерпінням чекав, як вирі-
шиться його доля, що скажуть про його твір у періодиці. Сподівання 
його не справдилися. Знайомі мовчали або говорили про "Ганца 
Кюхельгартена" байдуже, а критик М. Полевой зустрів її у своєму 
журналі такою насмішкою, від якої серце юнака-поета болісно 
стиснулось. І тоді Гоголь найняв візника, викупив у книгопродавців 
екземпляри поеми і спалив їх. 
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Обкладинка першого видання поеми "Ганц Кюхельгартен". 1829 
 
 
"Ганц Кюхельгартен" – це юнацьке самовираження Гоголя, яке 

визначалося його естетичною та громадською позицією того часу. 
Про що поема? Про мрії юного Ганца, який намагається 

вирватися із дійсності, яка його не задовольняла. Юнак пізнав любов 
прекрасної Луїзи. Все, здається, свідчило про щасливе особисте 
життя. Проте душа Ганца мала ширші запити, а думки його були 
сміливішими, ніж у людей, що оточували його. Юнак хоче пізнати 
інший світ, який захоплює його уяву. Він вирішує покинути свою 
кохану і вирушити на пошуки "земли роскошные края". Гоголь 
підкреслює, що вигаданий світ виникає в уяві Ганца як результат 
читання книжок. Герой, нарешті, зустрічається з тим, про що мріяв. 
Це була далека Греція: 

 
Печальны древности Афин.  
Колонн, статуй ряд обветшалый  
Среди глухих стоит равнин.  
Печален след веков усталых: 
Изящный памятник разбит, 
Изломлен немощный гранит, 
Одни обломки уцелели. 
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Еще доныне величав, 
Чернеет дряхлый архитрав, 
И вьется плющ по капители; 
Упал расщепленный карниз 
В давно заглохшие окопы. 
Еще блестит сей дивный фриз, 
Сии рельефные метопы. 

 
Цей опис залишків стародавніх Афін нагадує зображення, 

відтворене на картинах, які з’явилися ще при Гоголю в Гімназії і 
зараз знаходяться в музеї університету. Саме ці художні полотна і 
допомогли Гоголю побачити те, про що він міг читати в книгах. 

 
 

 
 

 
Картини 

невідомого 
художника  

в музеї Гімназії 
вищих наук 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виникає питання: чому ліричний герой поеми їде саме в Грецію? 

Бо там тривала боротьба грецького народу за своє визволення від 
турецьких загарбників. Про неї Гоголь багато чув від свого друга, 
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грека К. Базилі, батько якого був приречений на смерть, і тільки 
випадковість врятувала йому та сім’ї життя. Можемо припустити, що 
свого героя Гоголь спрямовує саме в Грецію, щоб приєднатися до бо-
ротьби і тим самим реалізувати його потенціал і мрію про свободу. 
Проте все там уже було закінчено. Турки поневолили цей колись 
вільний край: 

 
Везде читает смутный взор 
И разрушенье и позор. 
Промеж колонн чалма мелькает, 
И мусульманин по стенам, 
По сим обломкам, камням, рвам, 
Коня свирепо напирает,  
Останки с воплем разоряет. 
 
Ганц розчарований, засмучений. Не 

такою бачив він у романтичній уяві кра-
їну, до якої линув. Деталь – мусульманин 
у чалмі, який "с воплем разоряет" залиш-
ки великої цивілізації, – свідчить, що 
герой знаходиться не в якійсь вигаданій, а 
реальній країні, в Греції, за свободу якої 
боровся Байрон, куди мріяли потрапити 
багато людей з Росії, у тому числі й 
Пушкін. 

Ганц повертається у рідний дім і 
знову поринає у той світ, якого раніше не 
приймав. І це турбує автора. Мрії героя не 
здійснилися. Те, від чого він тікав, знову 
втягує його у свої обійми. Щоб висловити 
своє ставлення до всього цього, Гоголь 
вводить ліричний відступ під назвою 
"Дума": 

 
Благословен тот дивный миг, 
Когда в поре самопознанья, 
В поре могучих сил своих 
Тот, небом избранный, постиг 
Цель высшую существованья; 
Когда не грез пустая тень, 
Когда не славы блеск мишурный 
Его тревожат ночь и день, 
Его влекут в мир шумный, бурный, 
Но мысль, и крепче и бодра, 
Его одна объемлет, мучит 
Желаньем блага и добра; 

М. Гоголь-студент.  
Худ. А. Шкурко 
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Его трудам великим учит.  
Для них он жизни не щадит.  
Вотще безумно чернь кричит: 
Он тверд средь сих живых обломков.  
И только слышит, как шумит  
Благословение потомков. 

 
У цих словах відбились і громадська позиція Гоголя останніх 

років його перебування в Ніжинській гімназії, і благородні юні пори-
вання, і високі уявлення про призначення людини на землі, про чесне 
служіння на благо Батьківщини, добро, і непохитна віра в те, що всі 
труднощі та зрада долі будуть подолані. Гоголь мріяв про майбутнє, 
боявся розчаруватися при зіткненні з життям. Проте тривожні перед-
чуття його справдилися. На перших кроках самостійного життя він 
відчув те саме, що й Ганц. 

Без глибокого пізнання життя Гоголя ніжинського періоду не 
можна до кінця зрозуміти як зміст поеми, так і процес роботи пись-
менника над нею. Це саме стосується не тільки "Ганца Кюхельгар-
тена", але й інших творів, які були написані невдовзі після закінчен-
ня Гоголем Гімназії. 

Уже неодноразово говорилося про те, що юнацькі враження 
ніжинського періоду знайшли відображення у "Ревизоре", "Мертвых 
душах" та інших творах М. Гоголя. Наприклад, в образі Олександра 
Петровича, вчителя Андрія Івановича Тентетнікова (перша глава 
другого тому "Мертвых душ"), немало рис, характерних для про-
фесорів І. С. Орлая та М. Г. Бєлоусова, яких так поважав письменник. 
Деякі деталі гімназичного життя знаходимо і в картинах, в яких 
зображено навчання юного Андрія Тентетнікова. 

Після закінчення Гімназії у липні 1828 р. Гоголь ще декілька 
разів бував у Ніжині. Коли в 1828 р. він їхав разом з О. Данилев-
ським у Петербург,  14–15 грудня зупинявся у М. Прокоповича, який 
ще продовжував навчатися в Гімназії і жив у місті у власному 
будинку. Бував Гоголь у Ніжині також у 1835, 1837 та 50-х рр. 

Ніжинці свято зберігають пам’ять про видатного письменника, 
пишаються тим, що з їх містом пов’язане його ім’я. Пам’ятники, а 
також назви вулиць, площ, шкіл, університету  свідчать про це [13]. 

Зі значним творчим доробком закінчив Гімназію вищих наук 
Євген Павлович Гребінка (21.І(2.ІІ).1812–3(15).ХІІ.1848), відомий 
український письменник. Він народився на хуторі Убіжище поблизу 
Пирятина. Вдома одержав ґрунтовну початкову освіту і 3 серпня 
1825 р. вступив до Ніжинської гімназії вищих наук відразу в 4-й клас 
вільноприходящим. За роки навчання жив на квартирі то в професора 
С. М. Андрущенка, то в домовласника І. М. Фоктина, то в інспектора 
С. І. Шишкіна, то в професора М. Ф. Соловйова. Навчався Є. Гребінка 
гарно, багато читав, ознайомлювався з сучасною літературою, творами 
О. Пушкіна і К. Рилєєва. Восени 1825 р. у нього знайшли заборонену 
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оду "Вольность". У Гімназії він ознайомився у рукописному варіанті з 
комедією О. Грибоєдова "Горе от ума". 

Є. Гребінка дуже любив поезію, з насолодою її читав, цитував у 
своїх листах. У повісті "Записки студента", яка має автобіографічний 
характер, Є. Гребінка від імені випускника ліцею із захопленням 

говорить: "Боже! И есть же люди, 
которые не понимают поэзии!? Бед-
ные, жалею о вас: вы не знаете луч-
шего наслаждения в жизни! Вы не 
понимаете ни Жуковского, ни Шил-
лера, ни Байрона, ни Пушкина, 
великого Пушкина! Вы произносите 
эти имена, как имя славного порт-
ного, парикмахера – и ваше сердце 
не трепещет сладким восторгом. 
Жалкие! Плачьте о вашем невеже-
стве и дивитесь этим именам как 
проявлению неба на земле..." 

Зберігся 51 лист Є. Гребінки, 
написаний із Ніжина. Вони свідчать 
про доброту майбутнього письмен-
ника, чистоту його почуттів, щирість 
і повагу до рідних. У цих листах чи-
мало цікавих деталей з життя 
Є. Гребінки в Гімназії: про навчання, 
успіхи з окремих предметів, про свої 
твори, про життя викладачів і жи-
телів міста, з якими він підтримував  
зв’язки. 

У Гімназії Є. Гребінка видавав 
разом із В. Ф. Домбровським рукописні журнали "Аматузия", а потім 
"Пифия". Тут він поміщав свої поетичні й прозові твори. Вірші 
присвячував студентському життю, яке юний поет часто описував з 
гумором, або далекому історичному минулому. З листа рідним від 
3 листопада 1826 р. ми довідуємося, що, крім ліричних творів, 
Є. Гребінка писав байки, балади, оди. А в листі від 5 листопада 
1828 р. він наводить початок вірша "Славянский вечер". 11 грудня 
1828 р. Є. Гребінка читав його в класі: 

 
Рогдай в веселии сидел среди друзей,  
Невнятный шум гостей в палатах раздавался,  
И ароматный мед прозрачною струёй  
В блестящий кубок низливался... 

 

Є. Гребінка. Худ. А. Мокрицький 
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Вірш Є. Гребінки був доопрацьований і надрукований під назвою 
"Рогдаев пир" в "Украинском альманахе" (1831). Опубліковано і вірш 
"Курган". 

Літературна атмосфера Ніжинської 
вищої школи сприяла розвитку таланту 
Є. Гребінки, формуванню його літератур-
них інтересів. Особливо слід відзначити 
потяг юного поета до української літера-
тури, української мови. У Гімназії навчан-
ня йшло російською мовою, листи Є. Гре-
бінка теж писав російською. Але знання 
української мови, знайомство з творами 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка 
та інших українських письменників під-
штовхнуло Є. Гребінку до того, що він 
почав висловлювати свої думки в поетич-
ній формі українською мовою. 

У Ніжині Є. Гребінка написав байки 
"Цап", "Лебідь і Гуси", "Ячмінь", "Ведме-
жий суд", "Пшениця", "Сонце да Хмари", 
"Горобці да Вишня", "Будяк да Конопли-
ночка", "Верша та Болото", "Маківка", 
"Рожа да Хміль", "Школяр Денис", "Сон-
це да Вітер", "Грішник", "Ворона і Ягня". 

До жанру байки поет звернувся під 
впливом знайомства з творами І. Крилова, 
збірник якого був у Ніжинській гімназії, а також перекладів байок 
Езопа та Лафонтена. Проте Є. Гребінка в цьому жанрі виступив як 
оригінальний і самобутній письменник. Не всі байки Є. Гребінки 
мають однакову літературну цінність, проте більшість із них позна-
чена яскравими побутовими зарисовками, тонким народним гумором, 
цілеспрямованістю у викритті людських вад, іронічною тональністю, 
інтонаційним розмаїттям, виразністю живої народної мови. 

Байки Є. Гребінки містять і прикмети рідного краю поета: 
 

І треба ж, на біду, позаторішню весну  
Його лихий поніс чогось за Десну.  
Хоч не багацько проходив,  
Зате багато бачив світа: 
Побачив він, як Сейм, мов бішений, шумів  
І як Десна ревла несамовита. 
     ("Мірошник") 
 
 

Титульна сторінка 
збірника Є. Гребінки 

"Малоросійські приказки". 1834 
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Хто знає Оржицю? а нуте, обзивайтесь!  
Усі мовчать. Гай-гай, які шолопаї!  
Вона в Сулу тече у нашій стороні.  
     ("Рибалка") 

 
"Його сатира не широка і не їдка, хоч зовсім не безідейна, гумор 

вільний і далекий від шаржу...", – писав І. Франко про байки Є. Гре-
бінки. З 27 байок більшу частину поет написав у Ніжині, в останній 
рік свого навчання в Гімназії. Всі вони пізніше увійшли до збірника 
"Малороссийские приказки" (1834). 

Під час навчання в Ніжинській 
гімназії вищих наук Є. Гребінка 
почав займатися перекладом. Але на 
відміну від своїх товаришів, які 
перекладали іноземних авторів ро-
сійською мовою, він перекладав твір 
російської літератури українською. 
Це була його улюблена поема 
О. Пушкіна "Полтава". В одному з 
листів до рідних, датованому 1829 р., 
читаємо: "Досугами я перевожу поэ-
му Пушкина – "Полтаву" на мало-
российский язык и намерен, выйдя 
из заклетов гимназии, ее напеча-
тать, посвятя добрым землякам". 

Свою роботу Є. Гребінка визна-
чив як вільний переклад малоросій-
ською мовою, що дозволило йому 
відхилятися від точного пушкін-
ського тексту. У період роботи над 
перекладом Є. Гребінка перебував 
під сильним враженням від "Енеїди" 
І. Котляревського. Більше того, сам 
юний поет не мав ще чіткого уяв-
лення, якою повинна бути мова 
української літератури. Тому Є. Гре-
бінка зводив героїко-романтичну 
тональність поеми О. Пушкіна до 

бурлескно-травестійної. М. Рильський, оцінюючи переклад "Полтави", 
писав: "В тім-то й річ, що вкрита товстим шаром провінціалізмів мова 
літературного напряму, до якого належав Гребінка, і сама, своїм 
матеріалом, не давала Гребінці змоги достроїтися до пушкінського 
стильового ключа, до того ключа, в якому написана "Полтава". Вуль-
гаризми, бурлескні, травестійні епітети, брутальні слова і звороти – 
все це було виявом літературної традиції, яка існувала за часів 
Гребінки і якої він, при своєму обсязі таланту, перерости не міг. Тому 

Титульна сторінка поеми  
О. Пушкіна "Полтава"  
у перекладі Є. Гребінки. 1836 
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і Гребінка брав свій приклад всерйоз і всерйоз його хвалили читачі, 
всерйоз над ним плакав Квітка-Основ’яненко" [14]. 

Сучасники Гребінки, представники як української, так і росій-
ської літератури, схвально відгукнулися на переклад "Полтави". Цим 
була започаткована перекладацька практика з російської мови україн-
ською. 

Із Ніжином пов’язана ще одна сторінка творчої діяльності 
Є. Гребінки. Невідомо, чи брав участь Гребінка у спектаклях, які 
готували гімназисти, але саме шкільний театр наштовхнув молодого 
поета написати п’єсу. У 1827 р., в період розквіту ніжинського ама-
торського театру в Гімназії вищих наук, з’являється п’єса Є. Гребінки 
"Не в свои сани не садись". Театральна група гімназистів у цьому році 
поставила п’єсу Д. Фонвізіна "Недоросль", яка пройшла з великим ус-
піхом. Тут М. Гоголь блискуче зіграв роль Простакової. Саме під 
впливом цієї комедії і була написана п’єса Є. Гребінки. Автор узяв 
тільки одну лінію п’єси "Недоросль" – любовну – і розвинув її. 

Шістнадцятирічний драматург в основу своєї п’єси поклав відо-
мий трикутник: він (Легкодум) – вона (Миловида) – суперник 
(Хитронов). Молодий поет Легкодум мріє про літературну славу, але в 
нього немає таланту. Все, що пише він, бездарне. Удаваний друг 
Хитронов, який підтримує з ним зв’язки до того часу, поки у Легко-
дума є гроші, вирішив розповісти правду про свого товариша тітці 
Миловиди Незнаємій, яка приїхала із села. Хитронов сам має намір 
одружитися з Миловидою. Але приїздить дядько молодого поета 
Добров і все влаштовує. 

Цій юнацькій пробі пера, безперечно, ще було далеко до п’єси 
Д. Фонвізіна, її соціальної спрямованості. Але все ж деяке літературне 
значення вона мала, принаймні те, що Є. Гребінка вміло організовує в 
п’єсі сюжет, підпорядковує його розвиток відповідним драматичним 
законам. 

Ніжинський період творчості Є. Гребінки був плідним. Те, що 
цікавило його в Ніжині як письменника, знайшло подальший розви-
ток у Петербурзі, куди він переїхав після закінчення в 1831 р. 
Гімназії. Тут будуть написані його віршовані і прозові твори. Своєю 
творчістю Є. Гребінка наближався до "натуральної школи" пер. пол. 
ХІХ ст. Кращі його повісті і романи були високо оцінені В. Бєлін-
ським і Т. Шевченком. 

Про свою юність, про навчання в Гімназії, про Ніжин Є. Гре-
бінка розповів у "Записках студента", віршованій легенді "Нежин-
озеро" та в історичній повісті "Нежинский полковник Золотаренко". 
Ніжин надовго увійшов у творчу біографію письменника. У місті 
юності Є. Гребінка бував декілька разів і після закінчення Гімназії. 
Ніжин був на шляху з Петербурга, де служив поет, до рідного села. У 
травні 1844 р. він їхав в Україну разом із відомим російським пись-
менником, фольклористом та лексикографом В. І. Далем. Цим самим 
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шляхом перевозили тіло померлого Є. Гребінки з Петербурга в село 
Мар’янівка, яке знаходилося поряд із рідним хутором Убіжище [15]. 

Початкову літературну школу в Ніжинській гімназії вищих наук 
пройшло значно більше осіб, ніж вважали до цього часу. Серед тих, 
хто пробував свої творчі сили, хто потім друкував свої твори в 
періодиці, були Іван Андрєєв, Петро Сушков, Степан Гютен, Олек-
сандр і Андрій Бородіни, Єгор Ксенис, Олександр Змієв, Олексій 
Колишкевич, Михайло Ріттер, Леопольд Ланге, Віктор Камінський та 
ін. Не всі вони стали професійними літераторами. Проте багато з них, 
обіймаючи різні державні посади в Україні, а також у Москві, 
Петербурзі та інших містах, продовжували захоплюватися літератур-
ною творчістю,  писали цікаві поетичні та прозові твори. 

У літературу пер. пол. ХІХ ст. 
увійшов випускник Ніжинської гімназії 
вищих наук Микола Якович Прокопович 
(27.ХІ(7.ХІІ).1810–01(12).VІ.1857). Хоча він 
жив вдома в Ніжині, але брав активну 
участь у випуску рукописних журналів і 
альманахів, у підготовці вистав, писав 
вірші і прозу. Він був першим рецензентом 
шкільних творів М. Гоголя, а пізніше і 
першим редактором його "Зібрання творів". 
У одному з листів М. Гоголь нагадував 
своєму другові: "У тебя же, судя по твоим 
школьным, еще написаным в Нежине, по-
вестям есть все свойства повествователя. 
Речь твоя лилась плодовито и свободно, 
твоя проза была в несколько раз лучше 
твоих стихов и уже тогда была гораздо пра-
вильней нынешней моей". Про це говорив і 
В. Любич-Романович, називав М. Прокопо-
вича людиною дуже талановитою, але надто 
лінивою і не заповзятливою, хоча з гарним 
літературним смаком.  

У Ніжині М. Прокопович писав багато як прозою, так і віршами. 
На жаль, їх дійшло до нас дуже мало ("Сон Ротмира" та ін.). Писали 
вони з М. Гоголем і п’єси, які ставилися на гімназичній сцені. 

Після закінчення Ніжинської гімназії вищих наук Микола 
Якович Прокопович працював учителем російської мови і словесності 
в 1-му Кадетському корпусі, що забезпечувало йому постійний 
заробіток. У вільний час писав вірші, які потім були надруковані в 
посмертному збірнику "Стихотворения Николая Прокоповича" (1858), 
підтримував дружні стосунки з М. Гоголем, пом’якшував складні 
стосунки між ним і В. Бєлінським [16]. 

У вірші "Тени Пушкина. 19 февраля  1855 года" М. Прокопович 
висловив свою громадянську позицію: 

М. Прокопович.  
Худ. П. Боррель 
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О, да гляжу вперед, как ты, я без боязни, 
И прореку, как ты, я с раннего утра: 
И дедов верный меч с наукою в приязни, 
И пот благих трудов для правды и добра! 
Заране слышу я племен благословенья,  
Молитвы теплые, молитвы за Того,  
Кто ангельской души нежнейшие движенья  
Все благу посвятит народа Своего. 
 

Став відомим у літературі як поет і 
перекладач творів А. Міцкевича та Дж. Бай-
рона і Василь Гнатович  Любич-Романович 
(24.IV(6.V).1805–29.ІІ(12.ІІІ).1888), твори 
якого друкувались у "Литературной газете" 
А. Дельвіга, журналі "Маяк". Серед них 
були вірші, балади, пов’язані з українською 
історією ("Сказание о Хмельницком", 
"Смерть бандуриста", "Казацкая смерть", 
"Кошевой",  "Пан Каневский", "Запорожье", 
"Алексей Попович", "Запорожец", "Иван 
Коновченко", "Барабаш у Хмельницкого на 
пиру" та ін.). 

Свій поетичний збірник "Стихотворения Василия Романовича" 
(1832) він присвятив Ніжинській гімназії вищих наук князя Безбо-
родька: 

 
Тебе, святилище наук,  
Питомец вдохновенья юный,  
В златые ударяя струны,  
Свой первый посвящает звук! 

 
Розповідаючи про творчість ніжинських літераторів, не можна 

не згадати про Миколу Івановича Білевича (21.ХІ(3.ХІІ).1812– 
15(27). VІІ.1860), який був у дружніх стосунках з Є. Гребінкою, 
М. Прокоповичем, Н. Кукольником, М. Гоголем. Зближувала їх любов 
до літератури та театру. 

Із віршів ніжинського періоду дійшла до нас поезія "Смерть 
Святослава", яка була написана в елегійному спрямуванні. В ній у 
лірико-романтичній формі автор описує битву Святослава з печенігами 
і його смерть. У Гімназії М. Білевич переклав дві трагедії Шиллера. 

Після закінчення Гімназії М. Білевич поїхав до Москви, де став 
відомим прозаїком, бібліографом, педагогом, автором книг "Святоч-
ные вечера, или Рассказы моей тетушки" (1836), "Петр Иванович 
Короткоумкин" (1853) та ін. М. Білевич зумів увійти в літературне 
життя Москви, зустрічався з О. Пушкіним, В. Жуковським, М. Язи-
ковим, підтримував творчі зв’язки з редакторами журналів 

Обкладинка збірника 
"Стихотворения 

Н. Я. Прокоповича". 1858 
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"Московский телеграф" М. Полевим та "Телескопа" М. Надеждіним. 
Він був улюбленим "ідолом" юного Ф. М. Достоєвського і мав на нього 
деякий літературний та моральний вплив. 

Саме завдяки своїм науково-публі-
цистичним творам "Архипелаг и Греция" 
(1834, у 2-х кн.), "Очерки Константинопо-
ля" (1835), "Босфор и новые очерки Кон-
стантинополя" (1836) став відомим у літера-
турі Костянтин Михайлович Базилі 
(3(15).ІІ.1809–10(22).ІІ.1884),  дипломат і 
літератор, перші твори якого з’явились  у 
ніжинських рукописних альманахах. 

Саме в Ніжині для більшості май-
бутніх письменників проходив перший іспит 
на творчу пробу, на пошук естетичного 
самовизначення. Початківці писали свої 
перші твори у тому загальному руслі, яке 
було характерним для літературного процесу 
пер. пол. XIX ст. Багато фактів свідчать, що 
молоді письменники розвивали не тільки 
традиції романтизму, бароко, а й шукали 
підходи до реалістичного зображення 
дійсності. Саме в творчості М. Гоголя, 

Є. Гребінки, М. Білевича, Н. Кукольника та деяких інших літераторів 
помітні були деталі, притаманні  "натуральній школі". 

Для більшості представників ніжинської літературної школи 
характерні демократичний підхід до зображення дійсності, опора на 
традиції усної народної творчості, зв’язок з романтизмом та реаліз-
мом. Можна з упевненістю стверджувати, що багатьом початківцям 
саме Ніжинська вища школа допомогла сформувати творче лице, а це 
сприяло тому, що більшість із них посіла в літературі помітне місце. 

Значно пізніше стала відома творчість випускника Гімназії ви-
щих наук Якова Петровича де Бальмена (10.VІІІ.1813–14.VІІ.1845), 
відомого українського художника-любителя, офіцера. Він народився в 
селі Линовиці Пирятинського повіту Полтавської губернії (нині 
Прилуцький район Чернігівської області) в сім’ї гвардійського капіта-
на. Батько Якова дотримувався прогресивних поглядів, дружив з 
деякими декабристами, і все це вплинуло на формування поглядів 
сина. Вдома Якову де Бальмену дали ґрунтовну освіту, що дозволило 
зарахувати його на початку квітня 1830 р.  відразу  у сьомий, а через 
місяць перевести у восьмий клас Ніжинської гімназії вищих наук. 

Жив Яків де Бальмен у місті на приватній квартирі. Він уже не 
застав нікого з тих, хто був душею Гімназії, хто організовував виста-
ви, випускав рукописні журнали, дискутував про нові літературні тво-

К. Базилі 
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ри. Через рік відбувся останній випуск студентів Гімназії. Проте і при 
Якові де Бальмену у випускних класах вчилися друг М. Гоголя Іван 
Пащенко, Микола Білевич, Аполлон Мокрицький, Євген Гребінка та 
інші, які ще зберігали деякі традиції попередніх років. 

Яків де Бальмен у цей час подружився з Петром Катериничем, а 
особливо з Леонідом Платоновичем Руданським, який жив у Ніжині у 
своєму будинку  і пізніше вислужився до генерала. Домашнє вихован-
ня Якова мало і свої негативні наслідки. У своєму "Щоденнику", 
який, на жаль, не зберігся весь, Яків де 
Бальмен записав 1 січня 1831 р.: "Мне 
только семнадцать лет и шесть месяцев. 
Да к тому же я не похож на моих 
сверстников. Я и душой и телом моло-
жав. Много моих товарищей-студентов – 
тех же лет – вовсе на меня не похожи. 
И солиднее, и опытнее меня, и кажутся 
гораздо старее. Отчего это так – не знаю. 
Мне часто приходило на мысль – не от 
прежнего ли воспитания? Верно так. 
Вот полгода, как я студент, а до того – 
до семнадцати лет – я жил и учился до-
ма, в деревне, не выезжая почти оттуда. 
Я свыкся, сроднился с сельскими обы-
чаями! Я обожаю их. Что такое свет, – я 
до сих пор не знаю и не любопытен 
узнать. Мне хорошо, и я боюсь лучшего, 
чтобы не попасть в худшее". 

Із щоденника ми дізнаємося, що 
він як вільноприходячий жив у Ніжині 
зі своїми батьками, які по черзі приїз-
дили з села, а також із вихователем 
Юлієм Петровичем. 

Яків де Бальмен мріяв після закін-
чення Гімназії поїхати до Петербурга, 
але доля розпорядилася по-іншому. Він став військовим. У червні 
1832 р. Яків де Бальмен склав останній екзамен, одержав атестат про 
закінчення Ніжинської гімназії вищих наук і через декілька днів 
поїхав до Білгородського уланського полку, який був розташований 
на Харківщині. 

Крім "Щоденника", Яків де Бальмен у 1832 р. написав повість 
"Изгнанник". Прототипами основних героїв повісті були заслані 
декабристи С. Г. Волконський та О. П. Юшневський і їх дружини, а 
також дочки М. К. Юшневської від першого шлюбу. У своєму творі 

Мал. Я. де Бальмена. 
Автор з поетом 

О. Афанасьєвим-Чужбинським 
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Я. де Бальмен уперше розповів про декабристів після 1825 р. і цим 
висловив своє ставлення до подій на Сенатській площі. 

Крім "Изгнанника", Яків де Бальмен написав також повісті "Не 
достанься никому ни мне, ни ему, злодею моему" (1833), "Само-
убийца" (1833), "Мыза" (1834). Ці повісті не були відомі широкому 
колу читачів, бо тільки 1988 р. літературознавець А. Кузьменко 
знайшов рукопис під назвою "Собрание повестей, одна другой глупеє. 
Писанны за службу в Белгородском уланском полку от 1832–1837 
года" у Полтавському обласному архіві. Але це не була остання 
рукописна книга. Продовження її виявлено лише нещодавно. 

Яків де Бальмен у своїх повістях з демократичних позицій 
розповідав про тяжке життя на військових поселеннях, про складні 
ситуації. У деяких з них автор писав про кохання, у якого часто 
трагічний кінець. Читаються повісті з захопленням. У них гострий 
сюжет, гарна мова. Автор уміє глибоко розкривати почуття молодих 
людей, вдало використовує пейзаж, який передає душевний стан того 
чи іншого героя. 

У літературознавців існує версія про те, що Я. де Бальмен 
друкував деякі свої повісті у петербурзьких журналах під псевдонімом 
"С. А. Закревская". Але це не доведено. 

Я. де Бальмен був добре знайомий із Т. Шевченком, Є. Гребін-
кою, О. Афанасьєвим-Чужбинським та іншими діячами культури. 

Доля Я. де Бальмена була схожа на трагічну долю героїв його 
творів. 14 липня 1845 р. талановитий письменник, художник загинув 
на Кавказі, не реалізувавши свого таланту. Йому було лише 32 роки.  

Т. Шевченко,  довідавшись про смерть свого друга, почав писати 
поему "Кавказ", яку і присвятив йому: 

 
І тебе загнали, мій друже  
  єдиний, 
Мій Якове добрий! 
  Не за Україну,  
А за її ката довелось  
  пролить  
Кров добру, не чорну, – 

 
писав поет. 

Творчий шлях Я. де Бальмена був коротким, його твори ще 
глибоко не проаналізовані. Проте зрозуміло одне – це був самобутній 
художник слова і пензля, багатогранний талант. 
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ТВОРЧА ДОЛЯ ВІКТОРА ЗАБІЛИ 
 
Із Чернігівщиною пов’язане творче життя відомого українського 

поета-романтика Віктора Миколайовича Забіли (1808 – листопад 
1869), який народився на хуторі Кукуріківщина (нині Забілівщина) 
Борзнянського повіту. Він належав до відомого ще з козацьких часів, 
але на той час уже збіднілого роду, бо батько рано помер і залишив 
невелику спадщину. 

Навчання Віктор Забіла розпочав 
у Москві, а в квітні 1822 р.  перевівся 
до Ніжинської гімназії вищих наук 
князя Безбородька. Його однокласни-
ками були М. Гоголь, Н. Кукольник та 
інші юнаки, які стали пізніше  відоми-
ми письменниками. Але творча атмо-
сфера, яка була характерна для Ніжин-
ської вищої школи, лише частково 
зачепила його, бо до 1825 р., часу 
навчання В. Забіли, організація теат-
ральних вистав, випуск рукописних 
журналів, перекладацька діяльність бу-
ли лише на початковій стадії. І можна 
тільки жалкувати, що в усьому цьому 
не брав участі поет. Його творчість 
значно б збагатилася. Проте загальна 
атмосфера, характерна для Гімназії, 
визначала інтерес до історії, заохочення 
до написання творів, захоплення роман-
тичною літературою  тощо, не могла не 
вплинути і на В. Забілу. За деякими 
даними, він у Гімназії починав писати вірші українською мовою. На 
жаль, 7 березня 1825 р. В. Забіла змушений був залишити навчаль-
ний заклад, бо нічим було платити за навчання, і піти на військову 
службу в гусарський полк. В. Забілі було вже 18 років. 

Через дев’ять років, у січні 1834 р., у чині поручика В. Забіла 
пішов у відставку й оселився у рідному хуторі на Борзнянщині. Саме 
тут і в Борзні у сестри і прожив своє життя В. Забіла, чудовий поет-
лірик, вірші якого стали народними піснями. Як згадує Б. Грінченко, 
"зросту був середнього, стрункий, обличчя смагляве, рябовате від 
віспи, очі карі, великі, чуб чорний, густий, трохи кучерявий... Натура 
палка, щира, весела і при тому – незрівняний гуморист!" [17]. 

В. Забіла пережив трагічне кохання. Він полюбив дочку місцевого 
поміщика Любов Білозерську (рідну сестру відомої української пи-
сьменниці Ганни Барвінок (Олександри Куліш)). Кохання було вза-
ємним, вони навіть були заручені, але батько Л. Білозерської віддав 
дочку за багатого вдівця. Це дуже вразило Віктора Миколайовича і 

В. Забіла. Худ. В. Штернберг. 
1838
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змінило його особисте життя. Увесь свій біль В. Забіла вилив у свої вір-
ші. Любовна лірика з цього часу наповнилася соціальними мотивами. 

Він був доброю і порядною людиною, "вельми милосердний до 
вбогих і без усякої міри великодушний до своїх друзів" (Б. Грін-
ченко), компанійським у товаристві, грав на скрипці і бандурі. Тому 
його залюбки приймали поміщики-сусіди. Як свідчить М. Комаров, 
він був бажаним гостем. Крім знання багатьох пісень, які він чудово 
виконував, бо мав гарний голос, він умів надзвичайно точно зо-
бражати певних осіб, чим смішив глядачів. Про його гумор П. Куліш 
згадував: "Щедра українська природа надала йому не самий тільки 
дар поезії й музики. Між многими здібностями своїми до великих і 
малих річень, дивував він більш усього своїм комізмом, своїм юмором 
і вмінням поставити на сцену кожну людину, про яку оповідував так, 
мов її бачиш своїми очима і чуєш власними ушами: чи то був 
москаль, чи то лях, чи то піп, купець, мужик, жид, циган, чи то 
дівча, чи стара баба, чи мала дитина. Оповідання ж його були не 
просте балакання: се були такі зрозумовані всякими обставинами 
сцени, які рідко доводиться бачити в театрі. Тут він виявляв розум 
проникливий, чувство глибоке, всеодоливающий комізм і могущу 
сатиру. Хоть, може, хто й здивується, та я скажу, що се в нас був би 
другий Гоголь, ще, може, до того Гоголь український, коли б у нього 
була така дорога, як у Гоголя, і такі приятелі" [18]. 

Неодноразово В. Забіла бував у садибі Г. С. Тарновського в Кача-
нівці. Влітку 1838 р. він тут провів декілька літніх тижнів у това-
ристві композитора М. Глінки, історика М. Марковича, співака 
С. Гулака-Артемовського, художника В. Штернберга та ін. Вечорами 
вони співали українські пісні в чотири голоси. Це було неповторне, 
прекрасне виконання. Інколи В. Забіла сам співав пісні на свої слова, 
грав на бандурі. 

Знаходячись в атмосфері української народної музики, М. Глін-
ка написав на слова поезій В. Забіли пісні "Гуде вітер вельми в полі" 
та "Не щебечи, соловейку". 

За своїм характером ці пісні різні, хоч написані "коломийковим" 
розміром і розповідають про "нещасну долю" молодого героя. Але їх 
ріднить близькість до народних пісень. Мелодика останніх давно 
приваблювала М. Глінку, ще з тих часів, коли він уперше їх почув з 
уст майбутнього відомого історика України Миколи Марковича, з 
яким разом навчався і який приніс перший збірник українських 
пісень М. О. Максимовича, що вийшов у 1844 р. А потім М. Глінка 
збагатився враженнями, коли їхав через українські села. Під час 
тримісячного перебування в Україні М. Глінка часто чув пісні різного 
характеру і настрою. 

Пісні, написані композитором на слова В. Забіли, блискуче вико-
нав у Качанівці С. Гулак-Артемовський. Вони назавжди увійшли до 
його репертуару. В. Забіла подружився з М. Глінкою. Тож композитор 
попросив художника Василя Штернберга намалювати портрет україн-
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ського поета в його альбом. Саме цей портрет і зберіг для нас його 
зображення. 

В. Забіла дружив з Т. Шевченком. Кожного разу він зустрічався 
з поетом, коли той бував на Чернігівщині [19]. Він також був знайо-
мий з Є. Гребінкою, А. Мокрицьким, Я. де Бальменом, О. Афана-
сьєвим-Чужбинським та іншими відомими діячами культури [20]. 

Творчий шлях В. Забіли був пов’язаний лише з Чернігівщиною. 
Тут написані всі його твори. Деякі з них були надруковані в "Черни-
говских губернских ведомостях" за 1857 р., інші розповсюджувалися 
в рукописах, як народні пісні. Але його місцева популярність жодною 
мірою не зменшувала значення творчості письменника. 

Згадуючи поета, Б. Грінченко підкреслював, що "Забіла був поет 
з природи. Ще до появу Шевченка в літературі, писав українські 
пісні, взором звичайних жіночих та й козачих і в інші з них улив 
стільки душі, що співались вони або читалися у рукописі геть широко 
по Вкраїні між панами, а деякі Куліш чув і між простацтвом... Як у 
Харківщині проявилась рідна поезія за приводом Гулака-Артемов-
ського, а в Полтавщині – Котляревського, так само і в Чернігівщині 
повінуло тоді по хуторах поетичнім подихом, і Забіла був самостійним 
органом нового почуття нації. Беручи Забілу в цілості, скажемо, що 
він був з великим природним даром...", він був "по Чернігівщині 
першим провідцем того літературного руху, який тепер розширився 
по всій Україні" [21]. 

На початку 40-х рр. за підтримки В. Тарновського вийшов неве-
личкий збірник віршів В. Забіли, який, на жаль, не дійшов з якоїсь 
причини до широкого читача. В Національній бібліотеці України 
імені В. Вернадського зберігся лише один екземпляр, який став 
відомим у 1936 р. завдяки літературознавцю Є. Кирилюку. У збірнику 
було надруковано 19 віршів. 

В. Забіла, перш за все, лірик. Ліризм його поезії глибокий і 
щирий. Це підтверджують вірші "Вітер", "Соловей", "Пісня", "Туга 
серця", "Голуб" та ін. Пейзажна лірика пройнята глибоким соці-
альним змістом. 

Останні роки В. Забіла жив у сестри в Борзні. Тут він і помер у 
листопаді 1869 р. 

 
ПОЕТИ З НІЖИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ 

 
У наступні роки, коли в Ніжині закрили Гімназію вищих наук і 

на її місці відкрили спочатку Фізико-математичний ліцей (1832–
1840), а потім Юридичний ліцей (1840–1875), тут також навчалися 
майбутні видатні письменники Олександр Афанасьєв-Чужбинський, 
Костянтин, Олександр та Микола Сементовські, Микола Гербель, 
Олександр Кониський, Леонід Глібов, Франчішек Богушевич, Єгор 
Дріянський та ін. 

У кожного була своя творча доля. Але всі вони починали писати 
свої перші твори саме в Ніжині. Пізніше вони виявлять себе в різних 
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жанрах. Одні писали вірші та прозу, інші займалися перекладами або 
ж збиранням фольклорного матеріалу, але кожний з літераторів відчу-
вав плідний вплив тих, хто працював у цих навчальних закладах, хто 
наставляв їх на літературну діяльність. Це були професор М. О. Ту-
лов, який читав курс російської словесності та поетики, викладач 
німецької словесності і мови І. Ф. Клернер, який мав енциклопедичні 
знання і надихав своїх вихованців на переклади творів Шиллера, 
інспектор Юридичного ліцею П. С. Морачевський, історик І. В. Лаш-
нюков, філологи А. І. Лініченко, Є. М. Бєлобров, який досліджував 
український фольклор і розглядав його як "свідоме вираження народ-
ного духу, народного характеру" та ін. 

Із Ніжином та Чернігівщиною пов’язана життєва й творча доля 
Олександра Степановича Афанасьєва (літ. псевдонім Чужбинський, 
28.ІІ(11.ІІІ).1816–6(18).ІХ.1875). Народився він у селі Ісківці Лубен-

ського повіту Полтавської губернії. По-
чаткову освіту отримав удома, а в 
1829 р. вступив до Ніжинської гімназії 
вищих наук. Оселився він на квартирі 
професора М. Ф. Соловйова, де в той 
час квартирував Є. Гребінка, який на-
вчався уже на старших курсах. 

Вірші О. Афанасьєв почав писати 
рано. У 1831 р. в "Украинском альма-
нахе" з’явилося його оповідання "Не-
жинские греки". 

Події, які були пов’язані в Гім-
назії вищих наук із "справою про 
вільнодумство", зачепили й О. Афана-
сьєва, бо, вступивши до Гімназії, він 
закінчував навчання 1835 р. у Фізико-
математичному ліцеї, відкритому на 
базі Гімназії у 1832 р. Хоч О. Афа-
насьєв і змушений був вивчати мате-
матичні предмети, але залишився на 
все життя прибічником гуманітарних 
наук. 

Після закінчення ліцею О. Афа-
насьєв служив у армії, з якої в 1843 р. 
пішов у відставку в чині поручика. Під 
час служби він писав вірші, друкував 
їх у періодичних виданнях Петербурга. 

На цей час припадає його праця над історичним романом "Чугуевский 
козак". З’являються й інші його прозові твори, які почав підписувати 
псевдонімом Чужбинський.  

У кін. 30-х – на поч. 40-х рр. О. Афанасьєв-Чужбинський писав 
деякі свої твори українською мовою. Найвідомішим серед них був 

О. Афанасьєв-Чужбинський 
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вірш "Скажи мені правду, мій добрий козаче" (1841), присвячений 
Є. Гребінці, з яким він був у дружніх стосунках. Пізніше цей вірш 
став піснею. 

Після відставки він оселився в рідних Ісківцях. 29 червня 
1843 р. у селі Мойсівка на балу в Тетяни Густавівни Волховської 
Є. Гребінка познайомив О. Афанасьєва-Чужбинського з Тарасом 
Шевченком. Поет високо цінував творчість Великого Кобзаря і ще до 
їхнього знайомства присвятив йому вірш "Шевченкові", який був 
надрукований в альманасі "Молодик". 

У 1845–1847 рр. О. Афанасьєв-Чужбинський здійснив подорож 
разом із Т. Шевченком Україною. Були вони в Прилуках, Ніжині, 
Чернігові та інших місцях. Про це він розповів пізніше у своїх 
спогадах. Деякий час поет працював у канцелярії Воронезького 
губернатора, а після відставки у 1849 р. присвятив себе літературній 
творчості. О. Афанасьєв-Чужбинський писав віршовані та прозові 
твори. У 1855 р. він видав збірник віршів українською мовою "Що 
було на серці". І. Франко вважав, що О. Афанасьєв-Чужбинський "у 
своїх українських поезіях був дійсно поет, хоча далеко менший щодо 
об’єму та сили свого таланту від Шевченка". 

Оповідання, повісті та романи О. Афанасьєва-Чужбинського 
висвітлювали гострі питання сучасного йому життя. Письменник 
продовжував розвивати традиції "натуральної школи". 

О. Афанасьєв-Чужбинський завжди з вдячністю говорив про 
Ніжин, ліцей, підтримував зв’язки з його випускниками. У 1850 р. 
він надіслав як подарунок ліцею свої оригінальні та перекладні твори. 
В альбом М. Гербеля 1 квітня 1848 р. поет записав вірш, присвячений 
ліцею: 

 
На берегу пустынного Остра,  
В лицее мирном, незабвенном  
Промчалась и моя счастливая пора.  
Каким-то сном, блестящим, вдохновенным  
В кругу друзей, товарищей – кипел  
Я жизни полн, я им о славе пел  
И посвящал им вольные досуги...  
И где ж они теперь – товарищи и други?.. 

 
З Ніжином переплітається і творча доля Миколи Васильовича 

Гербеля (26.ІХ(8.ХІІ).1827–8(20).ІІІ.1883), відомого російського поета, 
перекладача, видавця і бібліографа. Дитячі роки його минули у 
Шостці. Після закінчення благородного пансіону при 1-й Київській 
гімназії 17-річний Микола Гербель вступив у 1844 р. до Ніжинського 
юридичного ліцею. Тут розкрилися його літературні здібності. Він 
продовжував писати вірші, пародії, послання, поеми, виступав зі 
своїми творами у турнірах. 
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У 1846 р. з’явився його перший друкований вірш. Це була 
поезія "Бокал" у журналі "Библиотечка для чтения": 

 
Друзья разошлись.  
 На столе предо мною 
Стоял недопитый бокал  
 И, пенясь, своей бесконечной игрою 
Мечту за мечтой навевал... 

 
Вірш був привітно зустрінутий крити-

кою, і це надало творчих сил молодому 
поету. Значну роль у формуванні літера-
турних здібностей М. Гербеля відіграв про-
фесор М. О. Тулов, який читав курс росій-
ської словесності та поетики, а також 
викладач німецької словесності і мови 
І. Ф. Клернер, який надихав свого вихо-
ванця на переклади творів Шиллера. Цим, 
мабуть, і пояснюється любов М. Гербеля до 
творчості німецьких письменників. 

Після закінчення у 1847 р. Юридич-
ного ліцею М. Гербель пішов на службу в 
Ізюмський гусарський полк, де прослужив 
декілька років. Але і в цей час він продов-
жував займатися літературною творчістю, 
перекладав "Слово о полку Игоревом", 
видав "Собрание сочинений Шиллера в 
переводе русских писателей".  

У 1859 р. М. Гербель пішов у відставку 
і цілковито поринув у літературну діяльність. Дуже багато він зробив 
для популяризації творів Шекспіра, Байрона, Шиллера, Гете, Гоф-
мана та інших зарубіжних письменників, які виходили в російських 
перекладах. У 1871 р. М. Гербель підготував книгу "Поэзия славян", 
у якій розмістив свої переклади українських і білоруських пісень. 

Багато зробив М. Гербель для пропаганди творчості Т. Шев-
ченка. Він запросив російських поетів для підготовки видання 
"Кобзаря" російською мовою, який з’явився в 1860 р. 

А 1858 р. виходить збірник оригінальних віршів М. Гербеля 
"Отголоски", де поет подав різножанрові твори (балади, лірику, публі-
цистику, поему, переклади). І все ж М. Гербель більше відомий не як 
самобутній поет, а як видавець, пропагандист літератури. Саме завдя-
ки йому були видані твори маловідомих письменників. Особливе місце 
належить виданням творів літераторів, які пов’язані з Ніжином. 
Завдяки йому виходить п’ятитомне "Полное собрание сочинений 
Е. П. Гребинки", збірничок "Стихотворения Н. Я. Прокоповича" та ін. 

М. Гербель 
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М. Гербель був ініціатором випуску книги "Лицей князя Безбо-
родко" (1859), а потім "Гимназия высших наук и лицей князя 
Безбородко" (1881). Відомі також його статті "Николай Яковлевич 
Прокопович и отношение его к Гоголю" (1858), "О рукописях Гоголя, 
принадлежащих Лицею князя Безбородко" (1861), "Афанасьев Алек-
сандр Степанович" (1862), "Н. В. Кукольник" (1873) та ін. 

Після закінчення ліцею М. Гербель ще декілька разів бував у 
Ніжині. У 1851 р. він знову приїхав у місто юності. Як результат 
поїздки у журналі "Современник" (1852) з’явилася його стаття. 
"Нежин! – писав він. – Сколько воспоминаний с именем этого помест-
ного городка, в котором прошли лучшие годы – годы молодости... 
Каждый раз, когда мне приходится подъезжать к Нежину, волну-
ющие чувства охватывают меня, тысячи воспоминаний... мыслей... 
чувств... будоражат кровь и сжимают сердце. Здесь, в этом городке, я 
начал жить, начал думать, изучать жизнь и познавать людей. Здесь я 
впервые почувствовал дружбу и любовь". 

1855 р. у журналі "Современник" був надрукований вірш "В 
дорогу! В дорогу!", присвячений гімназії та ліцею, їх випускникам: 

 
Один я бродил по аллеям густым 
Родного лицейского сада –  
И снова мелькали пред взором моим 
Деревья, дорожки, ограда...  
Я сердцем встречал их, я сердцем следил 
Их мирный полет – и, лелеем  
Заветным прошедшим, мечтал и бродил 
По темным лицейским аллеям... 
 
Перед поглядом поета з’являються ті, хто прославив ліцей своєю 

творчістю: М. Гоголь, Є. Гребінка, Н. Кукольник та ін. 
М. Гербель був у Ніжині і пізніше. У 80-ті рр., уже тяжко 

хворий, він брав участь у збиранні коштів на відкриття пам’ятника 
Гоголю в Ніжині (1881). Це був останній акт, який пов’язував його з 
містом юності. Через два роки М. Гербеля не стало. 

Усе своє життя М. Гербель вів альбом. Це унікальне і своєрідне 
зібрання автографів. Тут є записи не тільки відомих письменників, а 
й давно забутих літераторів, початківців, у тому числі й ніжинського 
періоду. В альбомі є автографи його однокурсників І. В. Лашнюкова, 
пізніше професора ліцею ("25 мая 1846 г. Нежин"), П. Колосовського 
("Думка") та ін. Тарас Шевченко під час перебування в Ніжині з 13 до 
16 лютого 1846 р. зустрічався з М. Гербелем і записав до його альбома 
чотири рядки свого вірша, присвяченого М. Гоголю: 

 

За думою дума роєм вилітає; 
Одна давить серце. Друга роздирає, 
А третя тихо, тихесенько плаче 
У самому серці, може, й бог не бачить. 
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У Ніжинському юридичному ліцеї навчався Єгор Едуардович 
Дріянський (23.IV(5.V).1812–29.XII.1872(10.1.1873)). Український по-
бут, під впливом якого формувався майбутній письменник, закоха-
ність у творчість М. Гоголя, з повістями якого він ознайомився в 
ліцеї, вплинули на характер усієї творчості Є. Дріянського. Про це 
свідчить його перший твір "Одарка Квочка", який був надрукований у 
журналі "Москвитянин" за 1850 р. 

Є. Дріянський належав до гуртка "молодої редакції" "Москвитя-
нина", учасники якого групувалися навколо О. М. Островського. Під 
впливом відомого російського драматурга Є. Дріянський написав п’єсу 
з провінційного побуту "Комедия в комедии" (1855). 

Письменник працював у різних жанрах. Відомі його повісті 
"Квартет" (1858), "Амазонка" (1860), роман "Туз" (1867), детектив 
"Изумруд Сердоликович" (1863). У журналі "Современник" була на-
друкована його автобіографічна повість "Конфетка". Кращим твором 
Є. Дріянського вважають "Записки мелкотравчатого" (1857), де він 
яскраво змалював картини середньоросійської природи й опоетизував 
полювання з гончими. 

Доля закинула до Ніжина й основопо-
ложника нової білоруської реалістичної літе-
ратури Франтішека Казимировича Богуше-
вича (9(21).ІІІ.1840–15(28).IV.1900). Він 
народився у селі Кушляни Віленської губер-
нії в сім’ї дрібного шляхтича. За участь у 
студентських "безпорядках" Ф. Богушевич 
був виключений із Петербурзького універ-
ситету. Повернувшись на батьківщину, він 
брав активну участь у народному повстанні 
під керівництвом Кастуся Калиновського. 
Повстання 1863 р. було розгромлене. 
Ф. Богушевич був поранений і змушений 
тікати з Білорусії в Україну. У 1865 р. він 
вступив до Ніжинського юридичного ліцею, 
гарно навчався, але мав постійну мате-
ріальну скруту. У Ніжині він займався ре-
петиторством, але й це не допомагало йому. І 
він звернувся до дирекції ліцею призначити 
йому стипендію. Ця підтримка дала змогу 
Ф. Богушевичу закінчити Гімназію 26 липня 
1868 р. й одержати чин XII класу. 

Більше 15 років прожив Ф. Богушевич на Чернігівщині (Чер-
нігів, Кролевець, Борзна, Конотоп та інші міста), обіймаючи різні 
юридичні посади. Працював він і в Ніжинському окружному суді. І 
скрізь його високо цінували [22]. 

Перебуваючи в Україні, Ф. Богушевич займався літературною 
діяльністю. У студентські роки він під впливом "Кобзаря" Т. Шев-

Ф. Богушевич 
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ченка писав вірші українською мовою. 
Ф. Богушевич добре знав і любив твор-
чість Т. Шевченка. Писав він у цей 
час, мабуть, і рідною мовою. Але, на 
жаль, поет усе знищив, бо вважав, що 
його вірші "нічого не вартыя". Може, 
були й якісь інші причини. 

У 1883 р. Ф. Богушевич повер-
нувся на батьківщину, працював у 
Вільно, писав свої твори білоруською 
мовою, яка в той час, як і українська, 
була заборонена. Під псевдонімом ви-
пустив дві збірочки поезій "Дудка 
белорусская" (1891), "Смык белорус-
ский" (1894). Вірші поета забороняли-
ся, бо вони революціонізували селян-
ські маси і закликали до соціального й 
національного визволення. Майже всі 
прозові твори Ф. Богушевича втрачені. 
Поет із болем говорив про неможливість донести до народу правду: 

 
Ой, наштож мне дана тая мая мова,  
Як я не умею сказаць тое слова,  
Каб яго пачулі, каб яго позналі,  
Каб яго, то слова, ды праўдай назвалі.  

("Праўда") 
 
Головним героєм творів Ф. Богушевича був народ, який не 

тільки страждав, але й ненавидів своїх гнобителів, намагався вести з 
ними боротьбу. 

Поет переносить у білоруську літературу кращі традиції росій-
ської та української літератури, особливо Т. Шевченка та письменни-
ків революціонерів-демократів. Ф. Богушевич, як зазначив академік 
Є. Ф. Карський, "дав справжній поштовх і білоруському національ-
ному рухові, і розвитку білоруської літератури". 

Найяскравішою постаттю цього часу серед літераторів україн-
ської словесності, пов’язаних із Ніжинською вищою школою та із 
Чернігівщиною, був Леонід Глібов, про якого розкажемо далі. 

Із Ніжинським юридичним ліцеєм пов’язана також і творча доля 
Пилипа Семеновича Морачевського (14(26).ХІ.1806–17(29).ІV.1879), 
поета, драматурга, перекладача, який писав свої твори українською та 
російською мовами. Він народився в селі Шостовиця Чернігівського 
повіту Чернігівської губернії  в дворянській сім’ї. 

У 1828 р. він закінчив Харківський університет, учителював у 
Сумах, Луцьку, Кам’янці-Подільському, а з 1849 р. працював у 
Ніжинському юридичному ліцеї інспектором. 

Ф. Богушевич (ліворуч) 
з українським другом 

М. Носенком. Чернігів. 1867
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До Ніжина він написав чимало віршів та 2 п’єси: "Сумская 
причудница" (1830)  і "Чудаки. Несколько комических сцен" (1833), у 
яких показав стосунки молодих людей у провінційному містечку. 

П’єси Морачевського та його вірші свід-
чать про пошук нових прийомів у традиціях 
того часу [23]. 

Ніжинський період для П. Морачевсько-
го був найбільш творчим. У вільний від 
роботи час він займався літературною та нау-
ковою роботою, активно реагував на військові 
події, які відбувалися в цей час на півдні 
Росії. Першим таким відгуком був вірш "На 
поход 2-й Драгунской дивизии через Нежин к 
Дунайской армии" (1854). Героїзму і мужно-
сті севастопольців у роки Кримської війни 
П. Морачевський присвятив поему "До Чума-
ка, або Война ягло-хранцузо-турецька у 1853 і 
54 роках", яка складається з 5-ти книг. Вона 
була завершена у 1855 р. й опублікована у 
1856 р. Як писала газета "Южный край", 
"поезії в них небагато, проте багато патріо-
тичного захоплення, знання малоросійської 
мови і вміння володіти віршем". 

За стилем вірш поеми П. Морачевського 
нагадував "Енеїду" І. Котляревського, в інших 

місцях – "Полтаву" О. Пушкіна та "Бородіно" М. Лермонтова. Для 
прикладу наводимо уривок зі звернення до французів та англійців:      

 
Адзусь, заморськи гольтяпаки!  
Забули, що було колись? 
Такои вам втремо кабакы     
И пиднесем пид самый нис.   
Якои й дядько ваш не нюхав, 
Хоч довго-довго плечи чухав,  
З гори скатывшися на низ [24].  

 
Описуючи військові події, героїзм і мужність севастопольців, 

П. Морачевський демонструє свої патріотичні поривання. Але все це 
далеке від реальних подій, від того, що знаходимо в "Севасто-
польських оповіданнях" Л. Толстого. Ось як описує ніжинський поет 
страшне кровопролиття у Севастополі: 

 
Над Севастополем зійшов  
В тумани мисяць з зироньками.  
И над окружними полями  
По небу димному пишов.  

П. Морачевський  
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О, подывыся, мисяченьку,  
На Севастопольськи поля!  
Ты ходыш всюды потыхеньку,  
Глядыш на земли, на моря: 
Чи бачив ты на Божим свити,  
Щоб стилькы крови де лылось,  
Щоб стилькы у одним повити  
Могыл высокых пиднялось,  
Щоб так земля була изрыта  
И трупамы людьскимы вкрыта – 
Мов з свиту цилого зійшлысь  
Велыки тысячи народу,  
И, голови одній в угоду,  
Край Севастополя вляглысь?!!  
А хто ж заздалегидь нам скаже,  
Ще скилькы тисяч тут поляже? 

 
П. Морачевський оспівує подвиги кн. Горчакова та Хрульова, 

звертається до пам’яті адміралів Нахімова, Корнілова, Істоміна. 
Уривки з поеми засвідчують, що йшов пошук художньої форми, 

яка допомогла б краще відтворити події, якими жив у той час народ 
Росії. Автор добре володів українською мовою, умів досить виразно 
передати динаміку бою: 

 
И військо гримнуло... ура!..  
И пиднялось на супостата – 
И затряслысь кругом поля,  
И загула, як грим, гармата,  
И кровью залилась земля...  
Й всюди пеклом запалало,  
Заклекотало, затрищало...  
Земля и море аж ревуть...  
Крик, галас, блыскавка и громы.  
Бодай не буть в таким садоми!  
Бодай не бачить и не чуть! 

 
Нині ці вірші сприймаються як літературний факт сер. XIX ст. 

Але не можна забувати і того, що вони написані українською мовою, 
що автор намагався саме цією мовою оспівати героїчний захист міста 
севастопольцями. 

Патріотичні почуття П. Морачевського були помічені і відзна-
чені. 26 серпня 1856 р. він отримав бронзову медаль на Андріївській 
стрічці в пам’ять війни 1853–1856 рр. 

Ніжинський період відзначався тим, що П. Морачевський почав 
писати свої твори українською мовою. Що підштовхнуло його до 
цього, сьогодні важко сказати. Але ми можемо говорити про атмо-
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сферу, яка склалася у цей період у Юридичному ліцеї, де працював 
письменник. 

У цей час у Ніжині проживав відомий уже нам І. Г. Кулжин-
ський, який повернувся до міста у свій будинок, де мешкала його 
сім’я. Він уже опублікував цілу низку різножанрових творів, в тому 
числі й з історичної тематики. П. Морачевський мав з ним якісь 
родинні зв’язки. Як і І. Г. Кулжинський, він звертається у своїй 
творчості до історичних подій, які відбувалися в Україні в минулому, 
зокрема в період Коліївщини. У 1848 р. він завершив романтичну 
поему "Чумаки, або Україна з 1768 року", над якою поет продов-
жував працювати і пізніше. 

У Ніжинський період П. Морачевський написав і декілька творів 
російською мовою, зокрема поему "Мечты и планы" (1858), а також 
роман у листах "Год вперед, если не шесть лет" (1859), вірші, 
комедію. 

У цей час П. Морачевський займався також укладанням "Сло-
варя малороссийского языка по полтавскому наречию" (1853, не вид.). 
У 1853 р. словник був поданий у відділення російської мови і сло-
весності Академії наук. У цьому словнику були зафіксовані всі слова, 
що побутували в живій мовній практиці. Семантика українських слів 
підтверджувалася висловами з пам’яток народної поезії, творів 
І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, 
а також узятими з народного мовлення. На жаль, "Словарь..." 
П. Морачевського не отримав підтримки в Академії наук, зокрема з 
боку відомого філолога академіка І. І. Срезневського. 

Під час праці у Ніжинському юридичному ліцеї П. Морачев-
ський почав перекладати українською мовою Євангеліє. У вересні 
1860 р. був завершений переклад Євангелія від Матфея й Іоанна і в 
чернетці Євангелія від Луки. 

У листі до митрополита Санкт-Петербурзького і Новгородського 
Ісидора П. Морачевський сповіщав, що на всіх мовах усно й писемно 
проповідується слово Боже, а в Малоросії, мовою якої говорить 
близько 12 млн православних християн, немає свого Євангелія. Тому 
він просить протегувати видання Святого Письма українською мовою. 

П. І. Морачевський не випадково звернувся за допомогою до 
такої авторитетної особи, бо відчував небезпеку щодо видання пере-
кладу. 

Через місяць прийшла відповідь від митрополита Ісидора, який 
сповіщав П. Морачевського: "По частном совещании с Святейшим 
синодом уведомляю Вас, что перевод Евангелия, сделанный Вами или 
другим кем-либо, не может быть допущен к печатанию". 

Таким чином вища церковна влада дала зрозуміти, що будь-який 
переклад, зроблений українською мовою, не буде надрукований. І 
цього Синод притримувався довго, бо й переклад Біблії, зроблений 
пізніше П. Кулішем, теж не був надрукований. Але цей удар не зупи-
нив творчу працю П. Морачевського. Він продовжував перекладати 
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далі Євангеліє. У своїй відповіді митрополиту Ісидору він 
стверджував, що зможе залишити свою працю дітям на пам’ять, "как 
видимий знак своего благословення". А тому просив повернути йому 
надіслані переклади. 

Удосконаливши переклад Євангелія, П. Морачевський послав 
його повністю Російській академії наук із проханням, якщо переклад 
буде схвалено, рекомендувати його до друку. 11 січня, а потім 
8 лютого 1862 р. на засіданні відділу російської мови та словесності 
академік І. І. Срезневський зачитав записку, пов’язану з перекладом 
П. Морачевського. В цій записці академік висловив свій погляд на 
ставлення різних слов’янських наріч до російської мови, а потім дав 
позитивну оцінку праці П. Морачевського. 

Відділ російської мови та словесності Російської академії наук 
доручив трьом академікам – А. Х. Востокову, А. В. Никитенку та 
І. І. Срезневському, які знали українську мову, зробити висновок і 
подати його президенту академії. Академіки теж дали позитивну 
оцінку перекладу і радили звернутись до Синоду із проханням 
опублікувати його. 

Але замість підтримки у 1863 р. міністр внутрішніх справ Росії 
граф П. Валуєв заявив: "Малороссийского языка не было, нет и 
никогда быть не может". Ці слова неодноразово цитувалися й повто-
рювалися, але мало хто знав, що вони були сказані у зв’язку з 
проханням інспектора Ніжинського юридичного ліцею кн. Безбо-
родька П. С. Морачевського, який протягом 20 років перекладав 
українською мовою текст Євангелія та інших книг Святого Письма, 
опублікувати свою працю. Священне Писання українською мовою не 
тільки не дозволили друкувати, а й незабаром підготували сумнозвіс-
ний циркуляр про заборону українського слова взагалі. 

І лише на поч. XX ст. у результаті клопотання визначних діячів 
культури І. Франка, І. Срезневського та професора Віталія Віталі-
йовича Морачевського, який особисто звернувся до президента 
імператорської Академії наук великого князя К. К. Романова за допо-
могою, цар Микола II дозволив друкувати Євангеліє українською 
мовою. За декілька тижнів 1911 р. було продано близько 200 тис. 
екземплярів. 

Праця П. Морачевського над Святим Писанням та "Священною 
історією" (1862), яку він написав теж українською мовою, припадала 
на останній період його творчості. До речі, в цей час над перекладом 
Святого Письма працював і Пантелеймон Куліш – "П’ять книг Мусіє-
вих", "Йов" (обидві 1869), "Псалтир, Євангеліє" (1873, у співавторстві 
з І. Пулюєм). 

Паралельно і незалежно П. Куліш на хут. Мотронівка (Борзнян-
ський повіт Чернігівської губернії), а П. Морачевський у Ніжині, а 
після відставки у 1859 р. – у селі Шняківка Ніжинського повіту до 
кінця свого життя працювали над перекладами Святого Письма. 
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У 1879 р. П. С. Морачевський помер. Він похований на цвинтарі 
у селі Шняківка, залишивши по собі пам’ять як перший перекладач 
Святого Письма українською мовою і як людина, що думала в тих 
складних умовах про розвиток української мови, її визнання й 
функціонування в усіх галузях знань. 

Художні твори, написані ним українською мовою, переклади, 
підручники підтверджують цю думку. Все добре, що творить людина 
для народу, буде обов’язково ним оцінене. Тож і праця Пилипа Мора-
чевського через тривалий час забуття знову повернулася українському 
народу і посіла гідне місце в історії української культури. 

Літературне життя Ніжина XIX ст. було тісно пов’язане з 
гімназією та ліцеєм. Тут училися майбутні відомі письменники, які 
пробували свої творчі сили, друкували свої перші твори. Для деяких 
із них ніжинський період нічим особливим не визначався, для інших 
же, як для Є. Гребінки, Л. Глібова, це був один із важливих етапів 
творчості. 

У пер. пол. XIX ст. літературне життя в Чернігові не було таким 
багатогранним, як у Ніжині. Воно, в основному, зосереджувалося 
навколо редакції газети "Черниговские губернские ведомости", яка  
виходила з 1838 р. щодня, з 1865 – двічі, а з 1866 р. – тричі на 
тиждень. Складалася вона з двох частин: офіційної, де друкувалися 
різноманітні постанови, накази, розпорядження центральної та місце-
вої влади, та неофіційної, у якій розміщувалися статті з історії краю, 
його культури, економіки, фольклору, етнографії тощо. Тут же 
друкувалися й деякі літературні твори.  

Розкриваючи літературне життя на Чернігівщині, ми лише 
назвали імена тих письменників, які брали в ньому безпосередню 
участь. І за його межами залишилися художники слова, які лише 
бували в краї. Це Г. Сковорода, О. Радіщев, І. Котляревський, 
О. Пушкін, А. Міцкевич, О. Грибоєдов, М. Лермонтов та ін. Але тут 
слід згадати той вплив, який зробили їх твори на формування 
громадської думки в краї та на збагачення творчого доробку молодих 
літераторів, бо це було очевидним. І цей вплив можна підтвердити 
багатьма прикладами. 

 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

 
Літературне життя Чернігівщини не буде повним, якщо ми не 

згадаємо Тараса Шевченка, який об’єднував багатьох письменників 
цього краю, що проживали в різних місцях. 

Під час своїх відвідин Чернігівщини у 1843, 1844, 1845–1847, 
1859 рр. він побував у Чернігові, Седневі, Березні, Бігачах, Городні, 
Борзні, Кукуріківщині, Сороках, Мотронівці, Оленівці, Батурині, 
Качанівці, Ічні, Прилуках, Густині, Іржавці, Власівцях, Линовиці, 
Сокиринцях, Дігтярях, Козельці, Ніжині та інших населених 
пунктах. 
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До кола знайомих входило й чимало літераторів: Євген Гребінка, 
Олександр Афанасьєв-Чужбинський, Яків де Бальмен, Микола Марко-
вич, Віктор Забіла, Панте-
леймон Куліш, Ганна Барві-
нок, Микола Гербель та ін. 
[25]. 

На Чернігівщині Тара-
сом Шевченком написано де-
сятки портретів та акваре-
лей, поетичних творів. Різні 
причини спонукали його до 
цього. Але є незаперечний 
факт: чернігівська земля та 
гостинні її господарі сприяли 
розвиткові творчості поета й 
художника, надихали його 
на написання нових творів і 
на втілення в життя попе-
редніх планів. "Сон", "Чиги-
рин", "Сова", "Хустина" – 
ось лише деякі твори, історія 
написання яких пов’язана з Чернігівщиною. 

У переважній більшості враження від знайомства з життям 
селян були гнітючі. Не всі поміщики ставилися по-людськи до своїх 
навіть талановитих кріпаків. Тож тяжке життя простого народу 
Чернігівщини Т. Шевченко відтворив у своїх російських повістях 
"Художник", "Музикант", "Княгиня", які були написані на засланні 
у 1854–1855 рр. 

Кожний приїзд Т. Шев-
ченка, кожну його зустріч 
можна відтворити сьогодні, 
як це зробили у своїх книж-
ках Г. Неділько "Тарас Шев-
ченко і Чернігівщина" (Ні-
жин, 1992) та С. Реп’ях 
"Тарасові сліди. Марево" 
(Чернігів, 1993). Цьому допо-
магають і спогади про поета, 
епістолярна спадщина. 

Перед нами стоїть дещо 
інше завдання: з’ясувати 
вплив Т. Шевченка на літера-
турне життя краю. Мов 
свіжий нектар творчого Шевченкового здобутку, всмоктували в себе 
його сучасники Віктор Забіла й Олександр Афанасьєв-Чужбинський, 

Т. Шевченко серед селян в Україні. 
Худ. Є. Усикова

 

Т. Шевченко на Чернечій горі. 
Худ. К. Трохименко
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Яків де Бальмен і Микола Гербель, Пантелеймон Куліш і Микола 
Вербицький та ін. 

Деякі поети Чернігівщини висловили своє ставлення до Т. Шев-
ченка у своїх творах. О. Афанасьєв-Чужбинський у вірші "Шев-
ченкові" писав: 

 
Гарно твоя кобза грає,  
Любий мій земляче.  
Вона голосно співає, 
Голосно і плаче. 

 

Пантелеймон Куліш, згадуючи тяжку долю поета, в своєрідній 
формі передав почуття туги: 

 

Вітер віє над Києвом,  
 Сади нахиляє; 
Синій Дніпр старих сусідок, 
 Німих гір, питає: 
"Де гуляє, бенкетує  
 Син  наш незабутній?  
Вже й солов’ї одспівали,  
 А його не чути! 
Уже і дух, і купало, 
 І Петро минулись  
І чумаки із первої 
 Дороги вернулись; 
Уже й жито половіє, 
 Час затого жати; 
А він не йде – біля мене 
 Сісти заспівати!" 
Обізвались німі гори: 
 "Дніпре, старий друже!  
Не питав ти України, 
 По кім вона тужить,  
Не прислухавсь, що дівчата 
 Плакали-співали,  
Про що хвилі з берегами 
 Нищечком шептали.  
Розпитай же буйних вітрів 
 З далекого краю.  
Як наш кобзар з важким ранцем 
 Під ружжем гуляє!" 

 
Вплив Т. Шевченка на літераторів Чернігівщини був багато-

гранним, і ця тема заслуговує на особливу увагу. І вищеназвані книги 
Г. Неділька та С. Реп’яха допоможуть в цьому розібратись. Але слід 
пам’ятати, що буде лише невеличка часточка того епохального, 
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збуджуючого, натхненного діяння, яке взагалі мала творчість велик-
ого поета на тих, хто навіть не був знайомий із ним особисто, а лише 
доторкався до його поетичного слова і назавжди залишався під його 
чарівною силою. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.  

 
У січні 1851  р. до Чернігова приїха-

ла Марія Олександрівна Вілінська, 
майбутня Марко Вовчок (10(22).ХІІ.1833–
28.VІІ(10.VІІІ.1907)), яка щойно вийшла 
заміж за Опанаса Васильовича Марковича 
(27.І(8.ІІ).1822–20.VІІІ(1.ІХ).1867), якого 
за зв’язок з Кирило-Мефодіївським това-
риством відправили в Орел, де він і по-
знайомився зі своєю майбутньою дружи-
ною. Подружжя оселилося на Сіверян-
ській вулиці, але через деякий час молоді 
переїхали в село Сорокошичі Остерського 
повіту (тепер Козелецький р-н), де лісни-
ком служив брат Опанаса Васильовича – 
Василь. Тут вони цікавилися життям 
селян, записували їх цікаві висловлю-
вання, приказки, пісні. 

Марковичі їздили Остерщиною, де 
записали думу про полковника Івана 
Нечая, історичну пісню про Івана Бонда-
ренка та ін. Протягом літа й осені вони 
мандрували  Чернігівщиною і Полтавщи-
ною, побували в Борзні, Конотопі, Прилуках. У Ніжині в листопаді-
грудні зупинялись у М. Номиса (М. Т. Симонова), українського 
етнографа, фольклориста, письменника, педагога. 

У цей час Марія Олександрівна записала пісні "Ой Морозе, 
Морозенку, праведний козаче", "Не так тая Україна, ой, як молода 
дівчина" та ін., які були надруковані у збірнику А. Метлинського 
"Народні південно-російські пісні" (К., 1854). Як свідчать дослідники, 
композитор Е. Мертке з голосу Марка Вовчка записав 200 пісень. Ви-
вчаючи фольклор, Марія Олександрівна ознайомлювалася з побутом і 
звичаями українського народу, манерою розповіді, які потім вико-
ристала і відтворила в своїх повістях та оповіданнях. У грудні 1851 р. 
Марковичі переїхали до Чернігова, де Опанас Васильович влашту-
вався коректором газети "Черниговские губернские ведомости", про-
довжував збирати і друкувати в газеті фольклорний матеріал, а також 
статті з історії, етнографії. В Чернігові вони познайомилися з пред-
ставниками місцевої інтелігенції. 

Марко Вовчок
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У цей час визначальну роль у житті й творчості Марковичів 
відігравала не Марія Олександрівна, а Опанас Васильович, бо майбут-
ня письменниця Марко Вовчок лише вивчала життя простого народу 
України, яке згодом і відтворила у своїх "Народних оповіданнях". 

Навесні 1853 р. Марковичі пере-
їхали до Києва. Декілька разів вони 
відвідали разом Чернігівщину, у серпні-
вересні 1854 р. жили в Качанівці у 
В. В. Тарновського, а в 1857 р. – у Бо-
рзні. Життя Опанаса Марковича пізніше 
буде тісно пов’язане з Чернігівщиною, 
де він буде працювати і брати активну 
участь в культурному житті. Помер він 
1 вересня 1867 р. у Чернігові. 

Як бачимо, не Марко Вовчок віді-
грала на початку другої пол. XIX ст. 
об’єднуючу роль у літературному житті 
Чернігівщини. Це здійснив Леонід Глі-
бов, який з 1858 р. жив у Чернігові. Лео-
нід Іванович Глібов (21.ІІ(15.ІІІ).1827–
29.Х(10.ХІ).1893), видатний український 
поет, байкар і видавець, народився в селі 
Великий Подол на Полтавщині. З 
1840 р. він навчався в Полтавській гім-
назії, захоплювався літературою, творчі-
стю О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, О. Ко-
льцова. Перші вірші писав російською 

мовою. У 1847 р. виходить збірник "Стихотворения Леонида Глебова". 
Хоч більшість творів має ще учнівський характер, проте зустрічаємо й 
оригінальні вірші, які свідчать про талант їх автора. 

Після невдалої спроби вступити до Київського університету на 
медичний факультет Л. Глібов у 1849 р. склав іспит до Ніжинського 
юридичного ліцею. Тут він зацікавився класичною поезією, читав 
"Кобзаря" Т. Шевченка, "Малороссийские приказки" Є. Гребінки, тво-
ри О. Афанасьєва-Чужбинського та інших українських письменників. 
Першим твором, написаним у Ніжині 1849 р., був вірш "Чужбина". 

Л. Глібов цікавився культурним життям не тільки у ліцеї, а й у 
місті, виступав на концертах. У цей час він познайомився з 
П. Ф. Бордонос, активною учасницею ніжинського драматичного гурт-
ка, і в 1852 р. одружився з нею [26]. Це були щасливі для поета роки, 
хоч він і часто хворів. Про місто своєї юності дещо пізніше в 
гумористичній формі він розповів у вірші "Счастливый уголок": 

 
Кипела там студенческая жженка, 
И пил ее не раз 
И Кукольник, и Гоголь, и Гребенка, 

Л. Глібов 
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И многогрешный аз. 
Живи мой городок, и будь покоен 
В родной тиши своей. 

 
У 40–50-ті рр. Л. Глібов багато писав російською і українською 

мовами. З’являються його ліричні, пісенно-романтичні й публіцис-
тичні вірші ("Ясне сонечко, втомившись", "Чужбина" (1849), "Про-
стите мне..." (1849), "Я полюбил ее одну чистосердечно" (1849), "Я не 
забыл ее и позабыть не в силах..." (1850), "Вечором 11 февраля 1851 
года", "Ты в мире одна у меня" (1851) та ін.). 

Л. Глібов відгукнувся на події, які відбувалися у Ніжині у 
зв’язку із Кримською війною 1853–1857 рр., формуванням ополчення 
у місті. Молодий поет написав вірш "Остапова правда" (1855), 
присвячений переходу загонів Московського, Нижньогородського та 
Володимирського ополчення через місто. 

У Ніжині Л. Глібов захопився байками І. Крилова і деякі з них 
переклав українською мовою. Першими були перекладені у 1853 р. 
"Вовк і Кіт", "Вовк і Вівчар", "Лебідь, Щука і Рак". Цього ж року 
вони були надруковані у "Черниговских губернских ведомостях". У 
1853 р. Л. Глібов написав ще 24 байки. Хоч під назвами деяких із 
них стояла помітка "Із Крилова", проте у більшості своїй це 
оригінальні твори, в яких помітно самобутній талант поета. Май-
стерність Л. Глібова виявилась і в оригінальній виразній мові, і у 
вмінні по-своєму розповісти відомий сюжет і виділити якимись 
окремими побутовими деталями те, що було характерне для життя 
українського народу. 

Хто не пам’ятає із шкільної лави початку байки Л. Глібова 
"Вовк та Ягня", яка є свідченням цього: 

 
На світі вже давно ведеться,  
Що нижчий перед вищим гнеться.  
А більший меншого кусає та ще й б’є  – 
Затим що сила є... 

 
Потяг Л. Глібова до жанру байки знайшов підтримку серед 

викладачів ліцею. Професор М. А. Тулов першим у пресі вказав на 
оригінальний художній талант молодого поета-байкаря. З Ніжином 
Л. Глібов не поривав зв’язків і після закінчення у 1855 р. ліцею. 

Перші три роки Л. Глібов працював на Поділлі у місті Чорний 
Острів у дворянському училищі, де він викладав історію. Перебува-
ючи там, письменник постійно підтримував зв’язки з О. Шишацьким-
Іллічем, редактором "Черниговских губернских ведомостей", листу-
вався з ним, посилав йому свої байки та статті для публікації, 
повідомляв йому, що коли його твори, про видання яких піклувався 
О. Лазаревський та Г. Милорадович, не вийдуть у  Санкт-Петербурзі, 
то він перешле їх до Чернігова для публікації в газеті. Л. Глібов 
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сумував за рідним краєм. В одному із листів від 17 травня 1858 р. він 
пише: "Во время оно, под влиянием подобной грусти (натура, знаете, 
козача!) я написал однажды маленькие стихи (из Дмитриева), под 
заглавием: "Нетутешня билина": 

 
Сказав  раз Кущ Билині: 
"Билинонько! чого така ти стала,  
Мов рибонька в’яла: 
Пожовкла, не цвітеш; 
Живеш, як не живеш, 
Твоя головонька, мов скоро зляже?" 
"Гай, гай!" – Билина каже: 
"Я на чужині..." [27]. 

 
1858 р. Л. Глібов переїхав до Чер-

нігова і там жив уже до кінця свого життя. 
У Чернігівській гімназії він викладав 
історію та географію, вів журнально-публі-
цистичну діяльність. У 1861 р. домігся 
дозволу на видання тижневої газети "Чер-
ниговский листок". Поет запрошував бага-
тьох діячів культури до співпраці у газеті. 
Відгукнулися на прохання Л. Глібова й 
професори Ніжинського ліцею М. А. Ту-
лов, І. В. Лашнюков, A. I. Лініченко. 

У цей час Л. Глібов продовжував 
підтримувати творчі стосунки з україн-
ським письменником і етнографом, редак-
тором неофіційної частини "Черниговских 
губернских ведомостей" О. Шишацьким-
Іллічем, етнографом і фольклористом 
О. Марковичем, письменниками П. Кулі-
шем, О. Кониським, С. Носом та іншими 
діячами літератури та культури, що 
проживали на Чернігівщині. 

1861 р. у Чернігові на посаді землеміра почав працювати 
І. А. Андрущенко, який займався пропагандою ідей "Землі і волі", 
розповсюджував твори та періодичні видання О. Герцена і М. Ога-
рьова. І. Андрущенко був у приятельських стосунках із сім’єю 
Л. Глібова, брав участь у виданні "Черниговского листка" [28]. 

Під час арешту в І. Андрущенка знайшли листи Л. Глібова, і це 
дало можливість порушити справу проти українського поета. Газета 
"Черниговский листок" була закрита. 

Губернатор Чернігова Голіцин писав до III відділу: "Из лиц, с 
коими переписывались Андрущенко и Hoc и письма коих находятся в 
числе представляемых мною к дознанию приложений, особенною пло-

Л. Глібов 
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довитостью и велеречивостью отличается учитель здешней гимназии 
Глебов. Это человек, на мой взгляд, совершенно пустой, преподаватель 
весьма плохой, а между тем, здесь в своем кружке, он пользуется 
незаслуженною репутацией умного человека. 

Из писем его к Андрущенку можно видеть и его направление и 
изнанку его мыслей; эта изнанка бессознательная, но безусловная 
ненависть ко всем, кто выше и богаче его. 

Жена его также не без греха; собою она недурна и в кружке 
здешних, так называемых, свитников играет довольно важную роль; 
но с другой стороны, по свойственной женскому полу многоречивости, 
она, так сказать, І’enfant terrible de la troupe; напитанная тем, что 
слышит в этом кружке, она без толку и весьма некстати повторяет 
слышанное и проводит мысли о каком то резком отличии, будто бы 
существующем между "москалями" и "малоросами". 

Я полагал бы полезным удалить от должности учителя г. Глебо-
ва, отнять у него право издавать "Черниговский листок" и сделать ему 
строжайшее внушение" [29]. 

23 серпня 1863 р. губернатор з дозволу Валуєва офіційно закрив 
газету, хоча фактично він це зробив ще 6 серпня, з 14 номера часо-
пису. Було також дано розпорядження зробити обшук у Л. Глібова і 
надіслати всі підозрілі листи й книги до III відділку. "При самом тща-
тельном обыске огромнейшей переписки и рукописей разных 
сочинений, большею частью на малороссийском языке, от множества 
лиц, подозрительных бумаг и писем, а также запрещенных книг 
мною не найдено... Огромная переписка Глебова состоит почти вся 
по предмету издаваемого им Листка, беспорядок же оной ... занял 
обыск мной более 6 часов",  – доносив жандармський полковник 
Шульговський [30]. 

Директор шкіл Гудима, який знав Л. Глібова і добре ставився до 
нього, намагався якось пом’якшити ситуацію і в листі до куратора 
Київської шкільної округи Вітте 22 серпня 1863 р. висловив своє 
нерозуміння, через що припинено часопис і чим скомпрометував себе 
Глібов. Тут же він дав цілком позитивну характеристику письмен-
нику: "Глебов никогда не принадлежал к числу этих малоросов, 
которые заявляют свою национальность и свои особенные тенденции 
ношением местного костюма; что он, сколько мне известно, также 
никогда не обнаруживал предосудительных идей относительно этого 
предмета; но он был близок с Андрущенком и Носом, квартира его 
нередко посещалась многими из принадлежащих, по-видимому, к 
одной партии с Носом и Андрущенком" [31]. 

Л. Глібова 1863 р. вислали в Ніжин під нагляд поліції. Поет жив 
у свого тестя. Ніжинський поліцмейстер постійно переглядав його 
листування. У цей час Л. Глібов майже нічого не надрукував. Лише у 
1865 р. в журналі "Воскресный досуг" він опублікував вірш "Зима". 
Але поет продовжував працювати над новими творами. У 1864 р. він 
написав 12 байок ("Деревце", "Ведмідь-пасічник", "Осел і Хазяїн", 
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"Муха і Бджола", "Вовк і Зозуля", "Квіти", "Хмара", "Громада", 
"Собака і Кінь", "Бджола і Муха", "Гадюка і Ягня", "Вівці та 
Собаки"). Це був найбільш плідний рік у творчому значенні. 

Щоправда, всі ці байки при підготовці їх у 1872 р.  до видання у 
збірнику Л. Глібов доопрацював. Були також написані ліричні твори 
російською мовою. 

Є підстави говорити і про роботу Л. Глібова над п’єсою "Веселые 
люди, или Кровь – не водица", над якою розпочав працювати ще на 
поч. 60-х рр. Цензура дозволила ставити п’єсу 17 листопада 1867 р. 
Працював Л. Глібов у Ніжині і над п’єсою "Типические сцены с 
живыми картинами". 

Здоров’я дружини Парасковії Федорівни під час перебування у 
Ніжині погіршувалося. 4 листопада 1867 р. вона померла. Л. Глібов 
написав епітафію: 

 
Сокрыто здесь так много чистых грез.  
Любви и светлых упований,  
Неведомых для мира слез,  
Никем не понятых страданий. 

 
У поета в цей час почала прогресувати хвороба очей. Л. Глібову 

довгий час не вдавалося влаштуватися на роботу, про що свідчать його 
листи з Ніжина. Він декілька разів їздив до Чернігова, але всі зусилля 
були марними. Перебуваючи у  Ніжині під час одного із своїх приїздів 
у липні 1867 р., Л. Глібов написав вірш "Городок", зміст якого 
відповідав тому настрою, який був характерний для поета у період 
його перебування в місті. 

 
Есть на Руси старинный городок. 
С песком и грязью неизбежной. 
Порою скучен он, как хуторок. 
В своей дремоте безмятежной. 
И на меня наводит он тоску, 
Хоть многим весело живется, 
Хоть, может быть, иному чудаку 
Порой он мило улыбнется. 
Мне очень жаль потухшего огня. 
Светильника надежды милой; 
Давно она покинула меня, 
И стал мне городок могилой. 
И грустно мне теперь и больно в нем 
Пить горе чашею разбитой. 
И хочется поплакать о былом, 
Душе непонятой, забытой... 
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Тільки в кінці вересня 1867 р. вирі-
шилася доля Л. Глібова. Він обійняв поса-
ду завідувача Чернігівської земської 
друкарні. Ні вчителювати, ні випускати 
газету йому вже не дозволили. 

У 70–80-х рр. Л. Глібов був у центрі 
уваги літературної громадськості. Він про-
довжував працювати над новими творами. 
У 60–90-х рр. написав нові байки, фель-
єтони, п’єси, створив чудові ліричні пісні. 
Вірші "Журба", "Вечір", "Пісня" ("Ска-
жіть мені правду, добрії люди"), "Пісня" 
("Летить голуб понад морем") стали народ-
ними піснями. У своїх творах поет по-
рушував гострі соціальні проблеми. Його 
байки "Лев на облаві", "Танці", "Жаби" 
були спрямовані проти утисків людини 
праці, проти розтлінної моралі експлуа-
таторів. А в байках "Муха і Бджола", 
"Бджола і Мухи", "Собака і Кінь" та ін-
ших поет піднімає на вищий щабель прос-
того трудівника, з повагою висловлюється 
про його працю. 

У 1881 р. Л. Глібов брав участь у 
міру своїх можливостей у різних громад-
ських заходах. Так, коли у 1880 р. відзна-
чали 60-річчя Ніжинської вищої школи, 
поет приїхав до Ніжина  і на святковому 
вечорі прочитав свої вірші "Господа 
студенты старые" і "Альма матер бла-
годатная". 

Л. Глібов збирав кошти на відкриття 
пам’ятника М. Гоголю у Ніжині. Він орга-
нізовував виставку картин відомих худож-
ників. Тоді подали свої роботи М. М. Гe, 
B. B. Верещагін, C. I. Васильківський. Із 
особистих галерей надіслали картини 
поміщики-меценати В. В. Тарновський із 
Качанівки і Г. П. Галаган із Сокиринців. 

4 вересня 1881 p. відбулося відкрит-
тя пам’ятника. 6 вересня на обіді в Ні-
жинському історико-філологічному інсти-
туті Л. Глібов виголосив тост: 

 
Был Гоголь с нами много лет,  
И ныне Гоголь перед  нами.  

Л. Глібов
 

Обкладинка третього видання 
байок Л. Глібова. 1882 
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Ему почет, ему привет  
Достойным делом и речами.  
И видит ныне дух его.  
Куда стремится Русь родная.  
Так оценившая его,  – 
И старая, и молодая!  
Зарею новых, лучших лет  
Да озарится наша сфера! 
 
Помер Л. Глібов 10 листопада 1893 р. і похований у Чернігові.  
Значну роль в об’єднанні літературних сил на Чернігівщині в 

50–60-х рр. відіграла газета "Черниговские губернские ведомости", з 
якою у 1855–1859 рр. підтримували тісні зв’язки О. Лазаревський, 
П. Єфименко, С. Ніс, Л. Глібов та ін. 

Із 1854 р. редактором неофіційної частини газети "Черниговские 
губернские ведомости" був Олександр Васильович Шишацький-Ілліч 
(1828–18.ІІ.1859), поет, фольклорист. Народився він у селі Краси-
лівка, але через деякий час його батька-священика перевели до села 
Олишівка, де й минули його дитячі роки. Закінчивши духовну 
школу, а потім семінарію, О. Шишацький-Ілліч не пішов шляхом 
батька, а почав працювати в Чернігівській губернській управі писа-
рем. Ще під час навчання на канікулах робив записи фольклорних та 
етнографічних матеріалів. У результаті цієї роботи у 1854 р. була 
надрукована в газеті, а потім вийшла окремим виданням книга 
"Местечко Олишевка (Козелецкого уезда Черниговской губернии) в 
историческом и этнографическом отношении" [32]. 

Торкаючись історії свого рідного села, дослідник вивчив офіційні 
джерела, архівні матеріали, відомості про різноманітні заняття селян 
та козаків. Але найбільшою цінністю є перекази, історичні пісні, 
зокрема пісні про свавілля татар ("Згвалтовали лиху чутку"), про 
мужню боротьбу з польськими загарбниками та смерть народного 
месника козака Данила Нечая ("Не вспів та Нечай козак щуки-риби 
з’їсти") та інші фольклорні джерела. "Ці та інші подані перекази я 
записав із уст сповідників слово в слово", – зазначав О. Шишацький-
Ілліч [33]. Праця була високо оцінена сучасниками, бо нею він 
започаткував дослідження, які не втратили свого значення і нині. 

Саме в цей час О. Шишацький-Ілліч познайомився з П. Кулі-
шем, В. Білозерським, О. Лазаревським, Ф. Бодянським, С. Носом, 
М. Маркевичем та ін. З деякими він мав дружні стосунки. Багато 
записаних ним дум, пісень, приказок надсилав П. Кулішу та А. Мет-
линському. Також він видав і окремими виданнями в Чернігові 
"О памятниках местной народности" (1855), "Сборник малорусских 
пословиц и поговорок" (1857), хоч тут зустрічаються не тільки оригі-
нальні твори, а й підробки. 

О. Шишацький-Ілліч писав також оригінальні поетичні твори, 
для яких були характерні риси народних пісень. Деякі вірші й опові-
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дання "Лубок" (1852), приказку "Шкідливий цап" (1853) він надру-
кував у "Черниговских губернских ведомостях". 

Писати вірші він почав ще в семінарії. У 1856 р. О. Шиша-
цький-Ілліч підготував поетичний збірник "Українська квітка", а 
через рік видав другу його частину. Тут було надруковано 20 поезій та 
2 поеми: "Олеся" і "Юлиця, або Галя простоволоса". 

Леонід Глібов, отримавши ці книги з Чернігова в Чорному 
Острові, де працював у гімназії, 1 лютого 1858 р. писав О. Шишацько-
му-Іллічу: "Искренно благодарю Вас за Ваш милый подарок. Дві 
квітки, расцветшие в вашей душе, согретые поэтическим увлечением, 
доставили мне большое удовольствие. Ваши песни, ваши думки 
перенесли меня на своих крыльях, як того Ивася, на поля родные. 
Впечатление, произведенное в душе моей вашими стихотворениями, 
прежде всего породило мысль, что в сокровищнице поэзии вашей 
затаились такие перлы, которые скрывались не простительно... Из 
думок и песен мне чрезвычайно понравилась имеющая заглавие "До 
могил". С удовольствием прочел я также песню "Кажуть люди – я 
щаслива". Эта песня, кажется, ровесница моей: "Скажіть мені, добрі 
люди". Особенное наслаждение доставила мне ваша псальма "Юлыця, 
або Галя Простоволоса". Очень хороша семейная картина, довольно 
верно изображена вечерняя жизнь парубоцтва и дивоцтва. Нельзя не 
сочувствовать описанню семейной катастрофы. Но, выше всех красот 
поэмы – это описание ночи во время свидания Василия с Галей. Как 
хорош  этот момент ночи: 

 
Ще раз сходить місяць ясний,  
Степи задрімали, 
Задумались ті могили,  
Що в полі стояли; 
 
Дві тополі, при дорозі  
Листом шамотіли,  
Та дві пташки серед неба  
Стиха пролетіли!.. [33а]. 

 
О. Шишацький-Ілліч писав свої ліричні твори в традиціях, які 

склалися в 40-х рр. XIX ст. і помітні в творчості А. Метлинського, 
М. Костомарова, В. Забіли, П. Куліша, Т. Шевченка, Л. Глібова, 
Я. Щоголіва, М. Петренка та інших українських поетів цього часу. 
Поети-романтики розробляли мотиви, використовували образи, які 
були спільні для них. Як і інші поети-сучасники, О. Шишацький-
Ілліч розробляв тему сирітства ("Моя туга", "Тяжко в світі сиротині", 
"Думка"), самотності, знедоленості ("Пісня", "Що є на серці", "Доля", 
"Щира правда"). Вірші з цієї теми пройняті сумом, роздумами про 
безрадісне життя. "А я на цім світі, як та сирота", – пише поет. 
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"Тяжко в світі сиротині", бо "ні з ким мені порадитись ні з ким 
гомоніти". 

У цих елегійних віршах наштовхуємося на елементи таємни-
чості, які тісно переплітаються з образами місяця, темної ночі, ясних 
зірок тощо. 

Щоб мати уявлення про поетику творів О. Шишацького-Ілліча, 
наведемо уривок з досить великого вірша "Місяць": 

 
Як  засвітить  повний  місяць 
Ясно  над  горою, 
Щось  таке  чудне,  таємне 
Діється  зо  мною: 
Мовби  серце  хто  ворушить, 
В  небо  переносить, 
Душу  кличе,  дає  крила, 
Геть  од  землі  просить. 
Ось  і  вище  сплива  місяць, 
Притухають  зорі... 
Він  сам  собі,  як  той  човен 
Без  весла  у  морі; 
Ніхто  його  не  проводить, 
Ніхто  не  стріває. 
Світлий,  ясний,  але  йому 
Дружини  немає. 
Отак  і  я  на  світі 
Сам-один  бідую!.. 
Усякому  назначена 
Своя  путь-дорога: 
Птичка  літа,  рибка  плава, 
Вітерець  гне  лози... 
Кому  щастя – таки  щастя, 
А  сльози  –  так  сльози. 
Я  вже  знаю  свою  долю, 
Що  мені  припала, 
Вона  ж  мене,  як  мачуха, 
Змалку  сповивала, 
Годувала,  як  мачуха, 
На  лиху  годину, 
Та  й  прогнала:  "Іди  собі, 
Куди  хочеш,  сину!" 
Шукай  собі,  чого  хочеш, 
Хоч  і  вітра  в  полі, 
Усе  знайдеш,  кажу  тобі, 
Та  не  знайдеш  долі!.." 

 

Критики відзначають, що лірика смутку й туги, яка характерна 
для цього вірша, відповідає елегійним настроям не тільки україн-
ських поетів-романтиків, а й російських романтиків Козлова, Лєрмон-
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това, а також Гейне. "Це романтичне стильове нашарування пере-
мішане в Шишацького-Ілліча з іншою стильовою спрямованістю, що 
йде від Квітки-Основ’яненка, від його сентиментально-реалістичної 
повісті. Цей стиль глибоко вкорінюється в твори Шишацького, при-
чому переломлюється немовби крізь призму шевченкових зразків – 
"Наймички", "Катерини" тощо. Ця стильова течія щонайліпше вияв-
ляється в двох поемах Шишацького, видрукуваних в "Українській 
квітці" [34]. 

Іван Миронець, який досліджував збірники О. Шишацького-
Ілліча, вказує, що в образах Олесі й Галі (поема "Юлиця, або Галя 
Простоволоса") знаходимо спільні риси з героїнями повістей Квітки-
Основ’яненка: в описах портретів, одягу, авторській характеристиці, 
навіть у розробці самого сюжету. Але при цьому поет залишався 
самобутнім, хоч у творах О. Шишацького-Ілліча і спостерігалося 
стильове змішання. 

Не так просто було друкувати свої твори поету навіть у газеті, 
яку він редагував. Прикладом цього може бути уривок з вірша "Дві 
могили". В рукописі він звучав так: 

 
Чи є де так багатий край, 
Як наше руськеє Гетьманство, 
Щоб так і вшир, щоб так і вдаль  
Півсвіта цілого, мо, царство? 

 
У друкованому варіанті цей уривок звучав по-іншому: 
 

Чи є де в світі такий край.  
Як наше Руське Государство, 
Щоб так він цвів, неначе рай,  
Й на півсвіта мав він панство? 

 
На жаль, поет не зміг розкрити свій талант: сухоти не давали 

можливості нормально працювати. На 31 році життя поет помер, 
залишивши по собі добру пам’ять. 

Літературна діяльність О. Шишацького-Ілліча передувала періо-
ду активної творчої праці Л. Глібова чернігівського періоду і розвива-
лась у контексті традицій романтично-сентиментального спрямування 
в українській літературі. 

О. Шишацький-Ілліч, Л. Глібов, С. Ніс, П. Кузьменко в  
50–60-х рр. активізували літературне життя в Чернігові, сприяли його 
зв’язкам із загальними процесами, які відбувалися в літературі 
України цього часу. 

Активним збирачем і пропагандистом фольклору був Степан 
Данилович Ніс (26.IV(8.V).1829–28.XII.1900(10.І.1901)). Свої матері-
али він друкував у "Черниговских губернских ведомостях", "Черни-
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говском листке", а також у збірниках А. Л. Метлинського та 
П. П. Чужбинського. 

Родом Степан Ніс був із села Понори (нині Талалаївський р-н) із 
родини нащадків сотенного старшини. У 1854 р. він закінчив 
медичний факультет Київського університету. Деякий час працював 

військовим лікарем у Таганрозі, а потім у 
Чернігові. Захоплювався народною медици-
ною, опублікував про це декілька своїх 
розвідок: "Про хвороби та як їм запомогти", 
"У всякого народа своя природа" та ін. 

Степан Ніс дуже любив фольклор, 
етнографію, зібрав чимало приказок, при-
слів’їв, народних пісень, гарно їх співав, 
знав багато мелодій, майстерно грав на 
бандурі та скрипці. Брав участь у драматич-
ному гуртку "Товариство кохаючих рідну 
мову". Особливо запам’ятався він у виставі 
"Наталка Полтавка", виконуючи роль 
Миколи. З великим почуттям С. Ніс співав 
пісню "Гомін, гомін по діброві". Саме цим 
він привернув до себе увагу. Як свідчать 
сучасники, у нього виник намір "опрости-
тися", щоб наблизитися до народу. Тому він 
почав носити простий український одяг. 

Писав С. Ніс й оригінальні літературні 
твори з життя селян та козаків. Відомі його оповідання "Хуртовина", 
"Шворин рід", "Про Конотіп", "Запорожець Абиух" та інші, що 
ґрунтувалися на народних переказах і життєвих ситуаціях людей, 
яких гарно знав. 

Степан Ніс був людиною прогресивних поглядів, а тому швидко 
увійшов у коло представників "Громади". Часто вони збиралися у 
його будинку на Богоявленській вулиці, що мав назву "Курінь", щоб 
вирішити важливі програмні питання. 

Постійно відвідували "Курінь" Л. Глібов, П. Куліш, В. Білозер-
ський, О. Лазаревський та ін. Вони розповсюджували українські 
книжки, портрети українських письменників, збирали фольклор, ко-
лекціонували різні речі української старовини, влаштовували вистави, 
носили український одяг. В усьому цьому активну участь брав і 
Степан Ніс. Ця діяльність викликала невдоволення чернігівського 
губернатора і третього відділення, які розглядали діяльність "грома-
дівців" як вияв "малороссийских тенденций". Тим, хто одягав свитку, 
губернатор давав "негласну прочуханку". "Громада" на основі "Куре-
ня" С. Носа діяла до 1863 р., коли приїхав народоволець Іван 
Андрійович Андрущенко, який зупинявся у С. Носа, залишав у нього 
свої речі. Серед них була валіза з революційною літературою "Землі і 
волі", зокрема 110 примірників брошури М. Огарьова "Что нужно 

С. Ніс 
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народу", 5 примірників відозви "Свобода № 1", 30 примірників 
відозви до селян, 214 примірників "Колокола" 1858–1861 рр., 
31 примірник брошури "Под суд", книги О. Герцена "С того берега". 

У зв’язку з тим, що квартира С. Носа виявилася місцем збере-
ження революційних відозв "Землі і волі", а також через те, що під 
час жандармського обшуку господар, "ошаленівши", вдарив поліцмей-
стера Ляшенка бандурою, він був заарештований і засуджений. 

Степана Носа вислали на поселення в село Бєлозерське Новго-
родської губернії на 10 років. Після закінчення терміну у 1872 р. він 
виїхав до Болгарії, де прожив майже до кін. 70-х рр., допомагаючи 
своїм братам-слов’янам у боротьбі проти турків. Але весь цей час він 
прагнув повернутися на Чернігівщину разом із дружиною та двома 
синами. А. І. Ханенко допоміг йому влаштуватися на казенне місце 
лікаря в містечку Городня, що на Чернігівщині. Тут він сумлінно 
виконував свої обов’язки, боровся проти епідемій, займався трепана-
цією мертвих, обслуговував базари, в’язниці, призовні комісії, отри-
муючи за все це 16 крб 66 коп на місяць. Десь за два роки до смерті 
був вражений нервовим ударом і вже не видужав. 29 грудня 1900 р. 
за старим стилем він помер у Городні, де й був похований [35]. 

Після смерті залишив десятки зошитів із записами фольклорних 
матеріалів із поясненнями. В одному з листів від 18 вересня 1897 р. 
до О. Лазаревського С. Ніс писав: "34 твори в різних видах літератури 
(по нашому) вже переписаних мною лежать і немає кому підняти їх до 
друку... Куліш і Білозерський читали, відгукувалися з 
похвалою" [36]. 

Деякі твори С. Носа були надруковані в журналі "Основа", інші 
так і залишились у рукописах. Особливий інтерес становить історико-
психологічна повість "Данько Грабина (з Канальського року 1723)", у 
якій розповідається про те, як "топила імперія вільний козацький дух 
у гнилих болотах Петербурга". Чи не вперше тут сказано про різню, 
яку влаштував Меншиков у Батурині, про те, як козацька старшина 
за чварами забула про долю України, залишила простий народ, який 
використовували на "канальській" роботі при будівництві Петербур-
га", як завелась "ізмена", як повелось чванствопанування, як брат 
брата став у неволю горнути да волю батьківщини на ласий кусок на 
бригадирство мінять, – пише С. Ніс, – то й дожили до свого остан-
нього часу". Ці гнівні слова з повісті нагадують нам не тільки про 
далеке минуле.  

Слід тут назвати і щоденникові нотатки С. Носа, які він робив на 
засланні. Він їх називав "іскринками", "мріями й сновидіннями", 
"краплинками мого бігучого життя". В них відбилось усе те, що 
спливало в пам’яті і збуджувалось в реальності, викликане певними 
настроями, спогадами, асоціаціями. 

Вражає мова усіх творів. Вона наближена до народної, селян-
ської. Але при цьому не втратилися її багатство, гнучкість, соко-
витість.  
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У коло діячів культури Чернігівщини 50–60-х рр. входив і 
письменник Петро Семенович Кузьменко (1831–1874), який наро-
дився в містечку Понорниця Кролевецького повіту (нині Коропський 
р-н). У 1859 р. закінчив Чернігівську духовну семінарію. Деякий час 
служив дяком, а потім – учителем у народній школі Понорниці. 
Збирав і записував фольклор, обрядові сценки, друкувався у "Черни-
говских губернских ведомостях". 

Літературну діяльність розпочав у 1861 р. Свої твори друкував у 
"Черниговском листке", а також альманасі "Хата", журналі "Основа". 
Він написав романтичні вірші "Журба", "Три дороги", "Кохання" та 
ін., у яких говорить про нерозділені почуття, нездійснені мрії, а 
також оповідання "Не так здалося, да так склалося". Поезія "Сердень-
ко, бабусю, чи правда, що кажуть" стала народною піснею. 

Помер на колишньому хуторі Потітківський на території сучас-
ного Коропського району [37]. 

Кореспондентом "Черниговского листка" 
був також Митрофан Миколайович Алексан-
дрович (Олександрович) (літ. псевдонім – 
Митро Олелькович) (1837–1881). Родом він 
був із Остерського повіту, с. Калита. По діду і 
бабі Митрофан був онуком київського козаць-
кого полковника Антона Танського і славно-
звісного Семена Палія. Таким чином, він 
представляв відомий козацький рід [27]. Бать-
ко, Микола Антонович, служив підполков-
ником, а тому і своєму сину він вирішив дати 
військову освіту. У 1851 р. його направили до 
Петербурзького військового училища, після 
закінчення якого у 1855 р. Митрофан Мико-
лайович вступив до Миколаївської інженерної 
академії, де навчався до 1857 р., отримавши 
звання офіцера-інженера. 

Як зазначають дослідники, М. Алексан-
дрович під час навчання цікавився літератур-
ним та соціально-історичним процесами, зо-
крема історією Французької революції, читав 
твори російської, польської і французької 

літератури. Проживаючи в Петербурзі, він познайомився з видавцями 
журналу "Основа". Після закінчення навчання М. Александровича 
направили на службу у 5-й саперний батальйон, який був розкварти-
рований спочатку у Каневі (1857–1858), а потім в Острі (1859–1860). 
Це дало йому можливість займатися історією України і збиранням та 
вивченням фольклору. В одному із творів він писав: "Повернувшись 
після семилітньої відсутності на батьківщині, я всією душею бажав 
познайомитися з її історією, мовою та побутом. Більше за інше мене 
цікавили історичні пісні і перекази…" [28].  

М. Александрович  
та І. Андрущенко 
 



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 251 

У травні 1860 р. М. Александрович подав у відставку, зазна-
чивши в рапорті про складні домашні обставини. Оселившись у 
батьківській садибі в с. Калита, він почав займатися вивченням істо-
рії, фольклору та етнографії. Першою його значною працею були 
дорожні нотатки "Из Канева в Чигирин и обратно", опубліковані в 
"Черниговских губернских ведомостях" (1860, № 30–34). В основу 
цього твору були покладені враження від поїздки, здійсненої навесні 
1858 р. Він відвідав тоді чимало історичних містечок, зокрема Межи-
річчя, Черкаси, Суботів, Смілу, Городище, записав кілька переказів, 
історичних пісень. М. Александрович не лише пропонував читачам ці 
тексти, а й коментував їх, виявляючи прекрасні знання з історії та 
фольклору. 

У "Черниговских губернских ведомостях" у рубриці "Памятники 
украинской народной словесности" були також опубліковані обробки 
козацьких сюжетів "Про городянку та бублики" (№ 28), "Семилітка" 
(№ 35). Вони сприймалися в контексті опублікованих тут фольклор-
них творів П. Кузьменка, І. Дорошенка, О. Тищинського, П. Єфимен-
ка та інших поціновувачів усної народної творчості. 

Протягом 1861–1862 рр. М. Александрович під псевдонімом 
Митро Олелькович опублікував у журналі "Основа" декілька творів, 
зокрема: "П’яниця", "Три пани", "Антін Михайлович Танський", 
"Проскурка", "Пожежа", а також два нариси – "Жидівська дяка" та 
"Дещо про жидів". Деякі твори – це данина фольклорним традиціям 
літератури 50–60-х рр. Але М. Александрович іде далі. Він поглиблює 
соціальну тематику, виступає як майстер зображення психологічного 
стану представників простого народу. Автор не залишає зло безкар-
ним, навіть якщо воно здійснене представниками його роду. М. Алек-
сандрович виступає поборником справедливості, засуджує все 
негативне, що породжується протистоянням простого люду і панства. 
Твори мають антикріпосницьке спрямування. Саме ця спрямованість 
творів, а також правдивий реалістичний показ життя викликали 
позитивну оцінку критики та читачів. Утвердженню народного харак-
теру творчості сприяла і мова творів письменника. І. Франко у перед-
мові до збірника творів М. Александровича писав: "Мова його чиста, 
стиль простий і ясний, як кришталь, далекий від усякої манірності та 
сентиментальності" [29].  

Звільнившись від військової служби, М. Александрович у по-
дальшому служив мировим посередником у Мінській губернії, а потім 
працював у межовій комісії в Острі, був обраний головою Остерського 
земства. 

Під час роботи в межовій комісії в Острі з М. Александровичем 
познайомився народоволець Іван Андрущенко. Збереглася світлина 
1861 або 1862 р., на якій сфотографовані обоє: М. Александрович у 
формі офіцера, а І. Андрущенко – у шароварах та накинутій на плечі 
свитці. Очевидно, останній і мав розмову про співробітництво пись-
менника з "Черниговским листком" Л. Глібова, бо, як свідчить лист 
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І. Андрущенка до байкаря, він надіслав йому статтю і вірш 
М. Александровича. Їх отримання Л. Глібов підтвердив у листі-відпо-
віді: "Стихи и статья Александровича получены" (т. 2, с. 356). Стаття 
"Заметка о г. Остре (По поводу статьи "Остер", напечатанной в 
"Киевском курьере")" і невеличке повідомлення в рубриці "Новости, 
вести и слухи" були надруковані у 1862 р. (№ 13, с. 97, 102–103). Про 
вірш відомості не збереглися. 

Чому не активізувалося співробітництво М. Александровича з 
"Черниговским листком" і Л. Глібовим, важко сказати, але те, що 
байкар читав твори письменника, опубліковані в "Основі", то це факт, 
бо журнал систематично приходив до Чернігова. 

Відомо, що М. Александрович був знайомий з деякими чернігів-
цями. Очевидно, через І. Андрущенка він познайомився і зі Степаном 
Носом. Дослідник В. І. Дудко розшукав у Московському архіві лист-
відповідь М. Александровича до С. Носа від 11 (23) липня 1861 р., у 
якому просить вставити в текст його комедії пісню: "Де зоставлено 
місце для пісні, там і зоставите, коли будете переписувати, через те, 
що тієї пісні в мене теперечки нема, а у Чернігові знайдемо, або до 
того часу пришліть мені Губ(ернские) Вед(омости), там вона є, тільки 
я упишу не той варіант, а так, як чув від Білозерського" [30].  

У др. пол. XIX ст. літературне життя на Чернігівщині було 
пов’язане не лише із самим губернським містом, а й деякими іншими 
осередками  культури. 

У Ніжині у 1875 р. на базі Юридичного ліцею був відкритий 
Історико-філологічний інститут кн. Безбородька. І хоча навчальний 
заклад мав гуманітарний характер, він не став базою для формування 
письменників. У ньому переважало наукове спрямування. Саме тут 
формується відома далеко за межами України ніжинська філологічна 
школа, з якою пов’язані імена видатних учених-філологів, академіків 
та членів-кореспондентів Академії наук М. О. Лавровського, П. В. Нікі-
тіна, М. Н. Сперанського, Р. Ф. Брандта, А. С. Будиловича, Г. А. Ільїн-
ського, В. І. Рєзанова, професорів М. І. Соколова, І. І. Іванова, 
В. В. Качановського та ін. Їх праці, надруковані в "Известиях 
Историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине", 
"Вестнике славянства", "Сборнике Историко-филологического обще-
ства", які видавалися в інституті, розходилися по багатьох країнах 
світу, доходили навіть до далекої Америки [38]. 

Саме в Ніжині переважна більшість вищеназваних викладачів 
сформувалися як відомі вчені, тут захистили магістерські і докторські 
дисертації, визначили напрями своїх наукових пошуків. Праці ніжин-
ців відзначались академічними преміями. 

Ніжинська дореволюційна філологічна школа мала великий 
вплив на ґрунтовну підготовку молодих учених-славістів. Із порівняно 
невеликої кількості випускників (за 43 роки було випущено 632 
особи) відзначилися своїми науковими працями близько 70 вихован-
ців інституту. Серед них визначні філологи: основоположник 
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білорусознавства академік Є. Ф. Карський, учений-славіст, академік 
М. С. Державін, учений-фольклорист В. В. Данилов, члени-кореспон-
денти Академії наук В. І. Рєзанов та І. М. Кириченко, відомі україн-
ські і російські літературознавці професори Р. М. Волков, П. К. Во-
линський та багато інших. 

Серед тих, хто займався літературною 
творчістю, слід назвати відомого вченого 
професора Романа Федоровича Брандта 
(4(16).ХІІ.1853–2.ІІІ.1920), який знав 
20 мов, мав творчі здібності, тому перекла-
дав російською мовою твори болгарських, 
чеських, словацьких, польських, серб-
ських, словенських письменників, а та-
 кож"Сонети" В. Шекспіра та "Лузиады" 
Л. Камоенса. 

Р. Брандт писав оригінальні байки, а 
також займався їх перекладами. Вийшли 
його збірники "Басни переводные, подра-
жательные и оригинальные" (М., 1899), 
"Басни (свои, перепевы и переводы 2-й 
ряд)" (М., 1910). Байки Р. Брандта мали 
свою специфічну особливість: вони були 
без моралістичної кінцівки. Професор 
М. Сперанський так оцінював творчу ді-
яльність поета: "Як у перекладах, так і у самостійних віршах поет 
Брандт залишався філологом, який дуже уважно, часто майстерно і 
своєрідно розробляв форму, намагався вводити нове у ці формальні 
особливості російської літературної мови, але якщо й не завжди 
вдало, то кожного разу оригінально: і тут проявлявся любитель 
дотепів та "новинок", а це визначало його і як вченого". 

У 1865–1867 рр. у м. Прилуки у повітовому казначействі служив 
діловодом Панас Якович Рудченко – Панас 
Мирний (1(13).V.1849–28.І.1920). Саме тут 
він і розпочав свою літературну діяльність. 
Написав вірші "Ну що з того, що шіст-
надцять мені вже минуло" (1865) та ін. 
Збирав сам і допомагав збирати брату 
І. Я. Рудченку українські народні казки та 
чумацькі пісні, які пізніше вийшли двома 
збірками. Уважно вивчав життя чиновни-
ків, селян. Свої спостереження він викорис-
тав потім у своїх творах. 5 березня 1870 р. 
Панас Мирний занотував у своєму "Щоден-
нику": "Пригадалась моя служба і в Гадя-
чому, і в Прилуках... Невесело, і як неве-
село зробилось на душі, – наче камінь хто 

Р. Брандт
 

Панас Мирний 
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звалив на хилі груди. Задумався я над життям свого брата чиновника. 
Непривітне воно само по собі, – те сидіння з дня у день над столом, те 
брязкання на щотах, те составленія усяких сведеній та відомостів, 
само тоді уїдається у серце, а коли ж нема хіті того робить, коли 
робиш ради куска хліба, – о, яке невеселе і тяжке таке життя!" 

Те, що Панас Мирний бачив і пережив у Прилуках, він викорис-
тав у своєму романі "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" та інших 
творах. 

Значним літературним гніздом в 70– 
90-х рр. XIX ст. був хутір Мотронівка (поруч 
із селом Оленівка Борзнянського р-ну), де 
жили Пантелеймон Олександрович Куліш 
(26.VІІ(7.VІІІ).1819–2(14).ІІ.1897) та Ганна 
Барвінок (Олександра Михайлівна Куліш) 
(23.ІV(5.V).1828–23.VІ(6.VІІ).1911). Це була 
садиба сім’ї Білозерських, до якої належала 
й Олександра Михайлівна. Тут вона народи-
лася і тут в січні 1847 р. побралася з 
П. Кулішем. Зіграли весілля, на якому боя-
рином був Тарас Шевченко. Брат молодої 
Михайло Білозерський, через якого П. Ку-
ліш і познайомився з Олександрою Михай-
лівною, згадував: "Мою матір особливо 
чарував Шевченко своїм співом... Ось його 
найулюбленіші тоді пісні: 1) "Ой, зійди, 
зійди, ти зіронько та вечірняя"; 2) "У Києві 
на риночку п’ють чумаки горілочку..."; 
3) "Ой, горе, горе, який я вдався, брів через 
річеньку та й не вмивався...";  4) "Де ж ти, 
доню, барилася? – На мельника дивилася, 
дивилася..." 

Цих пісень він навчив і моїх сестер, і мати, бувало, сердиться на 
нього за останню, вважаючи її непристойною" [39]. 

Згадував про цей епізод і Т. Шевченко. Пізніше він зробив запис 
про цей випадок у своєму "Щоденнику". 

1847 р. був роком, коли поета і його друзів – П. Куліша, 
В. Білозерського та інших – заарештували за участь у Кирило-Мефо-
діївському братстві. У П. Куліша з Т. Шевченком пізніше були досить 
складні стосунки, але Пантелеймон Олександрович цінував поета. 
Третю частину своєї поезії "Три сльози дівочі" він присвятив Т. Шев-
ченку. 

У Мотронівці подружжя Кулішів бувало і в 50–60-х рр. Але це 
були короткі відвідини. І лише з 1883 р. в останній період свого 
життя, уже відомим у літературі, автором багатьох романів, поетич-
них збірок, історичних наукових досліджень тощо, Пантелеймон 
Куліш оселяється на постійне мешкання у Мотронівці.  

П. Куліш та Ганна Барвінок 
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Життя на хуторі сприяло поглибленню його роздумів про пере-
ваги патріархально-хуторського життя над міським, де людина може 
безпосередньо спілкуватися з природою ("Хуторськая философия и 
удаленная от света поэзия" (1879) та ін.). Хоча сама дійсність, 
ставлення царського уряду до України, її культури вплинули і на 
зміну поглядів П. Куліша ("Зазивний лист до української інтеліген-
ції" (1882)). Письменник виступив проти насильницької політики 
царизму відносно української мови, культури. Він переглядає і свої 
погляди на стосунки  українців з поляками ("Крашанка русинам і 
полякам на Великдень 1882 року" тощо). Проте в цей час П. Куліш  
іноді припускався помилок в індивідуальних трактуваннях окремих 
історичних явищ, зокрема в оцінці козаків, поляків тощо. 

На час проживання у Мотронівці припадає його робота над 
поетичним збірником "Дзвін" (1893), який продовжив проблематику 
"Хуторської поезії". І. Франко писав про останні: "Від часів Шевченка 
поезія українська не промовляла такою чудовою, енергічною мовою, 
яку отце на старості літ віднайшов Куліш" [40]. А поет і критик 
М. Зеров пізніше назвав другу частину збірки "однією з вершин 
української лірики взагалі" [41]. І це не випадково, бо в цьому збір-
нику П. Куліш часто порушував проблему поета-творця, незалежного 
від влади, натовпу, поборника істини, а також 
інші соціальні питання. 

На хуторі П. Куліш написав також ліро-
епічні поеми "Магомет і Хадиза" (1883), "Мару-
ся Богуславка (1620)" (вид. 1899), друга час-
тина останньої згоріла під час пожежі в Мотро-
нівці 1885 р., "Адам і Єва", "Нагай", "Куліш у 
пеклі", "Грицько Сковорода" (90-ті рр.) та ін. 
Були створені й деякі п’єси. У цей час він 
багато перекладає творів О. Пушкіна, А. Міцке-
вича, Г. Гейне, Дж. Байрона, а також У. Шекс-
піра. Серед перекладених п’єс останнього 
"Король Лір", "Ромео і Джульєтта", "Багато 
галасу знечів’я", "Гамлет", "Макбет" та ін. 

Особливо багато він приділяв уваги пере-
кладу Святого Письма українською мовою. На 
це пішли майже всі останні роки письменника. 

Спадщина П. Куліша сприймалася сучас-
никами як основа розвитку української літе-
ратури на новому етапі. "Я чула, – писала 
П. Кулішу в 1890 р. Марія Вовк-Карачевська, – 
як Ви казали, що переконані в будущині нашої особистості, 
самостійної української літератури, зовсім окремої від російської. 

"Отечество собі грунтуйте в ріднім слові, воно одно від пагуби 
втече" – ось що завіщаєте Ви молодим українським силам і тим 
самим показуєте, що треба працювати на користь рідному краю його 
літератури" [42]. 

П. Куліш
 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 256 

Велику роль у житті П. Куліша відігравала його дружина 
Олександра Михайлівна, відома в літературі як Ганна Барвінок. 
Вона була його помічницею, вірним другом і порадницею, добре 
розуміла, яке значення мала його творчість для української літе-
ратури, бо "дуже доволі за сі роки виявила життя Куліша, не яко 
дружина, а яко і Українка, трепечучи за своє слово, і збирала його, 
як перлинки по полю і тим часом, оберігаючи спокій своєї дру-
жини, щоб вона більше, глибше риси зоставила на своїй ріллі для 
полегкості орати молодим силам" [43]. 

Олександра Михайлівна оберігала П. Куліша, турбувалася про 
створення йому спрятливих умов для праці, хвилювалася, що він не 
шкодує себе. У своїх "Спогадах" вона писала: "... Я знаю, як серце 
його слабло од сидні за Біблією, і лікар констатирував, що сидня 
ізогнувшись йому гибельна. Да хіба ж і можна здержати такого 
чоловіка, що для Святого діла і обідать не згадає... 

Сам працює, а моє серце, мов у горобця, – оте все почуваю, пере-
живаю, стоячи в другій хаті, і дивуючись, чаруючись тією силою 
змоги величавої, в такому тілі немощному, а духом великий моєї 
держави... 

Він любив її, Україну, більш самого себе. 
І Бог же нам і допоміг всі неправди вкупі нести і якомога на 

всякім кроці дбати тілько про Україну, нищивши себе морально і 
матеріально, забути і про тепло, і про холод-голод, знущання... 

Мета наша: служити Богові і Україні" [44]. 
Після смерті  П. Куліша Олександра Михайлівна робила все, 

щоб увіковічити пам’ять "своєї дружини", видати його твори, збе-
регти все, що стосувалося його життя й творчості. 

 
ЖІНОЧІ ЛІТЕРАТУРНІ ПОСТАТІ  

ЧЕНІГІВЩИНИ 

 
Ганна Барвінок (О. М. Білозерська-Куліш) перші свої літератур-

ні твори надрукувала у 1858 р. в альманасі "Хата" та журналі 
"Основа". Перебуваючи більше п’ятдесяти років у літературному 
житті, вона як дружина, а потім і як відома письменниця після його 
смерті у 1897 р. була свідком та активним учасником громадсько-
літературного  життя, складного і неповторного. Вона спілкувалася з 
багатьма відомими представниками української та російської куль-
тури, в тому числі з Т. Шевченком, Марком Вовчком, В. Забілою, 
М. Костомаровим, І. Тургенєвим, Л. Жемчужниковим, О. Вересаєм, 
М. Лазаревським, І. Пулюєм, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою, 
М. Лисенком, І. Шрагом, В. Тарновським, Б. Грінченком, М. Коцю-
бинським та багатьма іншими. До цього списку варто додати імена її 
близьких: братів Михайла та Василя Білозерських, племінниць, онук, 
хрещениць-письменниць Надію Кибальчич, відому в літературі як 
Наталка Полтавка, Любов Яновську та ін. 
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Писала Ганна Барвінок переважно опові-
дання, в яких своєрідно, психологічно тонко 
розкривала тяжку безрадісну долю селянки, 
яка жила надією, що і в її сповненому драма-
тизму житті засвітиться вогник радості й 
щастя. Перечитуючи її невеликі за розміром 
твори, відчуваєш, із яким співчуттям ставилася 
письменниця до долі простої жінки, як боляче 
їй було за тих, хто не по любові з волі батька 
виходив заміж ("Батькова помилка"), був при-
речений на вічне бідування з чоловіком-п’яни-
цею ("Жіноче бідування") або жив у постійному 
сімейному стресі ("Хатнє лихо"). 

Ганна Барвінок згадувала про свої перші 
кроки в літературі: "Живши уже в Петербурзі, 
я взялась знов за перо. Я мала доволі у себе 
матеріалу, накопившегося за якийсь час. Я 
була самостійна і своєрідна письменниця. Іще і 
нечувала, що і жіноцтво пише. А хтось з наших 
ворогів уже в "энциклопедический лексикон" 
заніс брехню, що Ганна Барвінок, глядя на Вовчка, і собі. А я раніше 
трьома роками од її уже писала, її чоловік в Орлі познайомився з нею, 
як був у 1847 році після арестування туди посланий. Да й не моя тема 
зовсім. Хоча деякі оповідання Марка Вовчка мені дуже подо-
бались" [45]. 

Ганна Барвінок належала до етнографічно-побутової школи в 
українській літературі. В її творах з фотографічною точністю від-
творювалося життя селян, їх побут, звичаї, мова. В її оповіданнях 
надзвичайно тонко передана психологія селян. Про це свідчать опові-
дання "Не було змалку, не буде й доостанку", "Перемогла", "Ру-
салка", "Лихо не без добра", "В осені – літо", "Вірна пара", "Квітка з 
сльозами, сльози з квітками". Професор С. Єфремов назвав Ганну 
Барвінок "поетом горя і бідування жіночого" [46]. 

Особливо вражала читачів мова письменниці, назичена при-
слів’ями та приказками, народними висловами, піснями. В мові своїх 
творів Ганна Барвінок використовувала чернігівські та полтавські 
говірки. 

Б. Грінченко, перечитуючи її оповідання, писав: "А я сьогодні Ваші 
оповідання перечитую. Перечитав уже кілька (не всі ще). "В осені – літо", 
"Лихо не без добра", "Не було змалку", "Хатнє лихо" – се справжні 
перли. Ви – щирий поет горя жіночого. Друкуйте швидше їх одним 
томиком, вельми добрий подарунок буде нашому письменству" [47]. 

Б. Грінченко береться за підготовку і видання збірки оповідань 
Ганни Барвінок. 23 грудня 1900 р. він сповіщає письменницю: "Ваші 
оповідання всі поперечитую і впорядкую – як здолію до друку... 
Силкуватимусь зробити се якомога швидше, да і самому хочеться, 

Ганна Барвінок
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щоб книги Ганни Барвінок швидше побачили добрі люди. Але не 
ремствуйте, коли може трохи не так швидко зроблю як і хотілось би... 
Роботу сю робитиму залюбки, шануючи й люблячи автора!" [48]. 

Восени 1902 р. у Києві за редакцією Б. Грінченка виходить 
книга Ганни Барвінок "Оповідання з народних уст". Збірник тепло 
зустріли читачі та літературна громадськість. 

Ось деякі з них: "Се тепер читаю Ваші оповідання. І скільки к то 
Ви зібрали народної поезії у цю скорбовню. Інше так кілька раз пере-
читую, то се була пісня..." (Н. К. Кибальчич). 

"Оповідання Ганни Барвінок "З народних уст" ціни своєї не 
згублять, бо гарні. Напишіть ще з "Народних уст". Ваше ім’я уже 
увійшло в славу" (М. Лободовський). 

"... що-небудь порозпитайте у бабів і напишіть... Щоб мову 
полтавську ще Ви нам показали, як показана в оповіданнях Ваших 
чернігівська" [49]. 

Після смерті П. Куліша Олександра Михайлівна дуже багато сил 
віддала популяризації та виданню творів "своєї дружини", увіковічен-
ню його пам’яті. Вона проводить відносно цього активне листування. 
Письменниця менше за все турбувалася про свою творчу спадщину. Її 
хвилювало те, щоб твори П. Куліша дійшли до читача, були видані 
рукописи. Особливо її турбувала майбутня доля Біблії, перекладеної 
П. Кулішем українською мовою. Вона навіть продала садибу в 
Мотронівці, в якій все нагадувало про "любу дружину", і використала 
кошти на видання творів П. Куліша. 

Важко відокремити життєву долю Ганни Барвінок від долі 
Пантелеймона Куліша. Під час їх життя П. Куліш наполегливо пра-
цював, а Олександра Михайлівна робила все, щоб створити йому 
умови для цього, хоча і важко це було зробити, бо особливих статків 
не було. Багато біди принесла пожежа, під час якої згоріла бібліотека. 

Тяжко переживала О. Куліш смерть свого чоловіка, але свій біль 
вона зменшувала турботами про його спадщину. Саме на цьому 
ґрунтувався зв’язок Ганни Барвінок з літераторами Чернігівщини та 
України. В Мотронівці бувало не так багато людей, але листування 
Олександри Михайлівни було дуже інтенсивним. Це пов’язано не 
тільки з виданням творів П. Куліша, а й увіковіченням його пам’яті, 
створенням музею письменника в Кунашівці у 1907 р. у маєтку 
М. Кочубея. Один із їх сучасників писав Олександрі Михайлівні 
27 липня 1907 р. в село Заріг, де вона тимчасово жила у своєї сестри: 
"Великий жаль мене бере, що я не можу почтить пам’ять на могильці 
великого і незабутнього нашого учителя українця Пантелеймона 
Олександровича Куліша, в день його Ангела, як се привик було я 
робить за останні роки... Хоча я далеко від Вас тепер, но думкою я з 
Вами. 27.07. – на могильці кладу вінок, слухаю панахидную одправу, 
чую пахощі ладану і щиро-щиро вітаюся до Вас, цілую Ваші руки і 
благаю об однім: бережіть здоров’я своє, любая і дорогая Олександра 
Михайлівна! Бережіть його поки перейде се трудне лихоліття, таки 
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настане спокій у нашій державі. Тоді ж я міцно вірю, що слава Кулі-
ша, а з нею і Ваша воспряне з великою силою, і стежка од могилок 
Куліша і Білозерського не заросте... Пам’ять покійника і Ваша не 
помре, не поляже. Я кажу і "Ваша" через те, що Ваша жизнь і покій-
ника були  міцно зав’язані єдиною мрією і єдиною працею. Ви перша 
із всіх українців зуміли оцінить його талант, і кожну його працю 
берегли, як святиню, і багато дечого зберегли для потомків. Без Вас 
багато б пропало праці, да і менше зробив би. 

Ще раз благаю, бережіть своє здоров’є... Бувайте здоровенькі. 
Ваш прихильний і покорний слуга – О. Саєнко"  [50]. 

Вплив П. Куліша і Ганни Барвінок на літературне життя Черні-
гівщини своєрідний. Уже сама присутність їх на цій землі, їх творча 
праця збагачували його, створювали специфічну атмосферу. Відчуття 
того, що поруч живе і працює відомий письменник, надавало сучасни-
кам певної відповідальності і за їх творчість. Деяка відчуженість від 
того, що робилося в Чернігові, Ніжині, невелике коло тих, з ким вони 
листувалися і спілкувалися, пояснювалися напруженою роботою 
П. Куліша і в жодному разі не зменшувало його значення в творчому 
житті краю.  

Поруч з Ганною Барвінок знаходяться письменниці Наталка 
Полтавка та Надія Кибальчич, які перебували у тісних родинних та 
творчих зв’язках із подружжям Кулішів. 

Наталка Полтавка (Надія Матвіївна 
Кибальчич) (1857–1918) була дочкою відо-
мого етнографа, громадського діяча Матвія 
Номиса (Симонова) та Надії Михайлівни 
Забіли-Білозерської, рідної сестри Ганни Бар-
вінок. Вона народилася в Лубнах, там і закін-
чила гімназію. Була заміжня за К. Кибаль-
чичем, але не змогла винести жорстокості 
чоловіка і втекла від нього разом з дочкою. 
Деякий час вони проживали в садибі Кулішів 
у Мотронівці. Ганна Барвінок була хрещеною 
матір’ю для обох Надій, матері і дочки, яку 
називали Адею. Кожна із них відчула мате-
ринську любов Олександри Михайлівни і 
батьківську теплоту Пантелеймона Олексан-
дровича. Подружжя Кулішів велику увагу 
приділяло вихованню та освіті обох Надій, і 
кожна відчувала турботу про них. 

Під впливом батька М. Симонова, Ганни Барвінок і П. Куліша 
Надія Матвіївна, яка взяла собі псевдонім Наталка Полтавка, почала 
писати свої оповідання із народного життя. Вона, як і Ганна Барвінок, 
була яскравим представником етнографічно-побутової течії в україн-
ській літературі. Наталка Полтавка писала оповідання, нариси, в 
яких розповідала про тяжку жіночу долю, про страждання та поневі-

Н. М. Кибальчич 
(Наталка Полтавка)
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ряння різного віку жінок. Про це свідчать її твори "Баба Яга", 
"Самовродок", "Драма у хаті", "Його право", "Чайка", "Трагічний 
малюнок", "Анонімний лист" та ін. В них відтворені правдиво, з фото-
графічною точністю різнобічні епізоди з повсякденного життя україн-
ської жінки. 

Наталка Полтавка пробувала себе у жанрі драми. У 1893 р. вона 
взяла участь у конкурсі, і її п’єса "Катерина Чайківна" отримала 
першу премію від журналу "Зоря", яка сприймалася близькими як 
"літературний паспорт". 

І. Франко у статті "З останніх десятиліть ХІХ ст." писав: "Дуже 
інтересне явище пані Наталка і Надія Кибальчич, перша з них 
авторка драми "Катря Чайківна", що одержала першу нагороду на 
конкурсі галицького відділу крайового, опублікувала ряд гарних 
оповідань і написала декілька драматичних нарисів досі не друко-
ваних. Усі ті писання визначаються вірним схопленням життя і 
доброю технікою" [50]. 

Поруч з нею розквітав творчий талант її 
дочки Надії Костянтинівни Кибальчич (1878–
1914). Як і матір, вона надовго залишила в своїй 
пам’яті теплоту і турботу Олександри Михай-
лівни та Пантелеймона Олександровича Кулі-
шів, яких називала у своїх листах "дедушка, 
дядя в шляпе" і "мама, бабушка Саша". 

У Н. Кибальчич рано розвинувся талант до 
написання поезії. Як і мати, вона закінчила Лу-
бенську гімназію, читала багато різної літера-
тури, а тому через своїх рідних та близьких була 
знайома з багатьма українськими письменника-
ми, літературним процесом, співпрацювала у ба-
гатьох періодичних виданнях, де друкувала 
власні твори. У своїй поезії вона розкривала 
гострі епізоди життя ліричних героїв, проникала 
в сутність їх буття та душевний стан (вірші 
"Спогад", "Астри", "Шелестіння очерету", "Вес-
няна ніч", "Душно… ні руху… не може ніч 
спати" та ін.). 

 
Сонце в хмарі. Пахне в’ялим листом, 
Всохли квіти, що цвіли колись; 
А на грядці килимом барвистим 
При негоді айстри розцвілись. 
Дощ дрібненький падає росою, 
Мокрі пелюстки в саду летять; 
Горді, гарні, сяючи красою, 
На морозі айстри ті тремтять. 
("Астри") 

Н. К. Кибальчич  
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На початку творчості Н. Кибальчич значну підтримку надали їй 
працівники альманаху "Літературно-науковий вісник" та І. Франко, 
яким вона послала свої нарис і вірші. З цього часу і почалася їх 
творча дружба. Саме тут побачили світ її твори. Вона також переклала 
російською мовою оповідання І. Франка. Поступово розширилося коло 
знайомих літераторів, до якого увійшли Б. Грінченко, М. Загірня, 
Леся Українка, Науменко. 

"Гарні надії подає Надія Кибальчич, що, крім новелістичних 
нарисів, опублікувала досі ряд удатних поезій", – зазначав І. Франко. 
Про молоду письменницю І. Франко згадував і в інших своїх статтях. 
Її ім’я стоїть поруч з іменами М. Коцюбинського, Б. Грінченка, 
А. Кримського: "В области новеллы, рассказа, – зауважує І. Франко, 
– украинская литература имеет ряд молодых работников, которые 
могли бы занять почетное место в любой более богатой письменности" 
[51]. 

Надія Кибальчич писала, крім віршів, художньо витончені нари-
сові малюнки, присвячені природі, порам року ("Місячне сяйво", 
"Нарис", "На полюванні", цикл "Весною", "Смутна пісня"), проник-
нуті філософським осмисленням життя, а також оповідання і повісті 
про представників інтелігенції, селян, про їх життєві перипетії, конф-
ліктні ситуації, викликані соціальними подіями (повість "Пропащі 
сестри"). 

Соціальна загостреність багатьох творів, постановка актуальних 
питань, на які необхідно було відповідати, уміле розкриття складних 
життєвих ситуацій, проникнення в психологію людських відносин, 
підняття людини, пригніченої обставинами життя, на висоту, яка 
вимагає дивитися на неї як на людину, що потребує поваги, доброго 
або ж співчутливого ставлення до неї – ось те, що вражає нас у творах 
Н. Кибальчич. 

Письменниця добре знає тих, про кого пише: селяни, представ-
ники інтелігенції (зокрема вчителі), діти. А тому уміє виділити таку 
життєву ситуацію, яка дає можливість найповніше розкрити героїв 
твору, передати їх болючі тривоги, висловити сподівання. Особливо 
приваблює в творах Н. Кибальчич уміння авторкою своєрідно ліпити 
образ, використовуючи при описові портрета багаті художні засоби. 
Особливо вражає тонке і в той же час глибоке, своєрідне проникнення 
в душу героя, уміння передати і душевний неспокій, і тривогу, а то й 
радість, молодий життєрадісний запал. 

Можна лише шкодувати, що рано пішла із життя обдарована 
значним талантом молода письменниця. 

До жіночої плеяди українських художників слова належала й 
Одарка Володимирівна Романова (1853–1922), яка народилася у 
с. Сальне Ніжинського повіту у сім’ї священика Гаврильцова. Це була 
красива, всебічно обдарована жінка, яка захоплювалася музикою, 
літературою, живописом. Але, як і в інших жінок, що пов’язали свою 
долю з літературою, її особисте життя було досить складне [52]. Жити 
довелось у різних містах – Бандерах, Кишеневі, під Києвом та в 
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самому місті. А під час Першої світової війни 
допомагала пораненим у Чернігові. Нестатки су-
проводжували майже все її життя, і це відбило-
ся у її творах, хоча вона жила надією на краще. 

 
Життя коваль ланцюг кує. 
По струнах серця доля б’є. 
О доле, бий та не глуши 
Сі струни вільної душі… 
Співай же, серце! Ще одна 
зосталась вільная струна. 
("Жива струна") 

 
Коло її взаємин було досить багате. Вона 

підтримувала зв’язки з родинами М. Стариць-
кого, М. Лисенка, Косачів, була знайома з 
І. Франком, Марією Заньковецькою знаходи-
лася у родинних зв’язках, бо велика актриса 
була її двоюрідною тіткою. Також вона неодно-
разово бувала в сім’ї Адасовських у селі Заньки. 

Одарку Романову М. Садовський та М. Заньковецька запрошували 
піти на сцену, проте сімейні обставини не дозволили це зробити. 

Літературна творчість О. Романової розпочалася з написання п’єс 
та віршів для домашнього використання, бо в неї було троє своїх дітей. 
Так з’явилася її п’єса "В Абруцьких горах" та цикл віршів для дітей. 

Основними жанрами у її творчості були балади, ліричні твори, 
оповідання, казки для дітей тощо. Це вже наслідок пережитого, 
омріяного, філософськи продуманого життя, яке було обрамлено у 
художньо-образну форму. 

 
Не піду я лугом, гаєм не піду, 
До людського серця стежечку знайду. 
Щирим словом вдарю я об серце-скелю, 
Там знайду я, певне, рідную оселю. 
("Надія") 

 
Незважаючи на труднощі, вона любила життя, відстоювала свою 

громадську національну позицію. В центрі її уваги була також барви-
ста чарівна природа, а тому зображувала її яскраво, колоритно, з 
філософським наповненням. Внутрішній стан Одарки Романової спри-
яв її потягу до поетичної творчості. Їй близькі були пісенно-музичні 
мотиви, про що свідчать її вірші "Колисанка", "Симфонія", "Баркаро-
ла". Саме тому деякі композитори зверталися до її поезії. М. Лисенко 
у 1893 р. написав музику до ліричної пісні "Де ти?" 

 
 

О. Романова 
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Зозуля веселую пісню співала, 
Неначе сміялась та все промовляла 
Так весело, весело: "Де ти?" 
Береза схилилась, здається зітхала 
І наче у вітра з журбою питала 
Тихенько, тихесенько: "Де ти?" 
Сміялась я з тебе, тебе проклинала, 
Мій враже, мій любий, 
А серцем питала 
Тихенько, тихесенько: "Де ти?" 

 
Поетичні твори О. Романової – це лірика почуттів і переживань, 

пройнята щирим співчуттям до людей. 
Одарка Володимирівна відвідувала гурток М. Лисенка. Тут були 

переважно студентська молодь та молоді літератори: Леся Українка, 
Сергій Шелухін, Максим Славинський, Михайло Обачний, Людмила 
Старицька, Одарка Романова. 

У 1894 р. у Києві вийшов перший збірник поезій "Пісні, думки, 
легенди", до якого увійшло 22 твори. У деяких віршах відчуваються 
філософські роздуми Ф. Тютчева ("Крига") та пейзажно-психологічні 
настрої А. Фета з його ритмо-інтонаційною побудовою твору ("Мов 
струни арфи"), образні картини, створені Шевченком в народно-
поетичних формах ("Прилетіла літня нічка"). О. Романова захоплю-
валась усною народною творчістю, глибиною, музичністю та різно-
барв’ям почуттів ліричної пісні, мелодіями трагічного кохання. Це 
відчувається у її віршах "Літня ніч", "Думка", "Дівочі пісні" та ін. 

 
          Нічко цікавая, 

          Нічко лукавая, 
          Нащо людей чарувать? 
          Квітами віяла, 
          Зорями сіяла – 
          Як тії зорі дістать? 

          Їх не спіймаємо, 
          Нічку спитаємо, 
          Що вона людям дала? 
          Мрією новою 
          Пісні чудової 
          Наче отруту влила. 

          Ні, не отрутою – 
          М’ятою-рутою 
          Віяла нічка в вікно. 
          Спать не хотілося, 
          Серцю приснилося 
          Все, що минуло давно. 

           ("Літня ніч") 

Літня ніч 
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До цих слів народ склав глибоко ліричну мелодію, вона про-
никає в душу і надовго залишається в пам’яті. 

Поетеса кохалася в барвах чаруючої природи. Вона створює ідилію 
навколишнього світу, коли сяють зорі в нічному небі, поглядає над 
вербою повний ясний місяць і тихесенько вітер віє, хитаючи гіллячко. 
Струни душі і серця відтворюють мелодію болю, надії і сподівань. 

Крім поетичних творів, Одарка Романова писала й оповідання, 
нариси. Лесі Українці подобалось "Акула": "... оповідання се дуже 
гарне", – зазначала вона у листі до матері 12 (24) грудня 1893 р. 
В центрі уваги письменниці – доля простої людини, яка потрапляє у 
різні соціальні перипетії та катаклізми ("Віко забуття", "Про оранку 
чужого чоловіка", "Віковічна кріпачка", "Ой, що скоїла війна" та ін.). 

Деякі прозові твори мають авто-
біографічний характер ("Івашко", "Баба 
Марина") або ж написані "З уст на-
роду". Як і Ганна Барвінок, Одарка 
Романова використовувала у своїй твор-
чості прийом безпосереднього спілку-
вання з простими людьми, і це напов-
нювало її творчу натуру новими темами 
та життєвими ситуаціями, які потім 
знаходили художньо-образну обробку. 
Так, у селі Хвилівка, що розкинулась 
під Ніжином, авторка записала із 
народних уст, зокрема Василини Нако-
нечної, сюжет майбутніх оповідань 
"Литвин од чарів визволяє", "Як 
Литвин дівчину покарав", "Як Литвин 
поробив, що москаль летів", "Як чорт 
посварив чоловіка з жінкою" та ін. 

Особливе місце в творчості О. Романової займають вірші, опові-
дання та казки для дітей, в яких вона розповіла малечі про далекі кра-
їни, казкових героїв, які шукають щастя поза морями і горами, там, "де 
діти не плачуть, бідних немає". 

 
– Розкажіть, дідусю, казку!– 
Діти вголос всі кричать. – 
Про Омелька і Параску. 
– Вам вже час лягати спать. 
– Ми не хочем спать, дідусю!.. 
Розкажи, як голубочок 
До пустельника летів… 
("Легенда про Чорногуза, або Бусила", 1894) 
 
Твори О. Романової друкувалися у різних журналах та альма-

нахах, зокрема "Акорди", "Українська муза", "Зорі", "Рідний край", 
"Багаття", "Літературно-науковий вісник", "Сяйво", "Молода Украї-

О. Романова  
та М. Заньковецька 
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на" тощо [53] і захоплювали читачів своєю щирістю, поетичністю, 
душевністю почуттів та життєвою правдою. Разом з іншими худож-
никами слова вона утверджувала право на існування самобутньої 
української літератури. 

 
ГРОМАДСЬКЕ ТА ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ СТ. 
 
У 70–80-х рр. XIX ст. у Чернігів повертаються ті діячі культури, 

які були вислані з міста у зв’язку зі справою І. Андрущенка. 
З 1872 р. О. А. Тищинський, активний діяч "Громади" 60-х рр., 
обійняв посаду старшого помічника правителя канцелярії губернатора 
і намагався продовжити культурну діяльність, використовуючи своє 
додаткове доручення редагувати "Особое прибавление к "Чернигов-
ским губернским ведомостям". Разом із викладачем Чернігівської 
гімназії Миколою Константиновичем він звернувся із проханням 
відновити видання "Черниговского листка". Але губернатор йому 
відмовив. Громадська робота  О. Тищинського не залишилася поза 
увагою. Його звільнили від редагування "Особых прибавлений...", а 
потім і з роботи. Після цього він зайнявся науковою діяльністю, 
створенням книгарень і бібліотек. Його обрали головою повітового 
Чернігівського земства. Значну увагу він приділяв освіті й медицині. 

 

 
 

Члени чернігівської "Громади". Фото 1898 р. 
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Активну діяльність у "Громаді" виявляли письменник Л.  І. Глі-
бов, статист В. Є. Варзар, член статистичного бюро земства 
О. О. Русов та його дружина педагог С. Ф. Русова, статист 
П. П. Червінський, економіст О. П. Шликевич та ін. 

Як свідчить Софія Русова, серед чернігівського громадства в кін. 
70-х рр.  визначилося кілька відокремлених течій і було декілька ви-
значних осіб. Вона називає вчителя літератури в гімназії поета Мико-
лу Вербицького та лікаря земської лікарні Івана Федоровича Рашев-
ського, "одну з найпопулярніших постатей у Чернігові і як доброго 
лікаря, і як видатного своєю чесністю і прямотою діяча" [54]. До дру-
гої течії, більш чільної, належали працівники Земської губернської 
управи. На чолі цієї групи стояв видатний земський діяч, у минулому 
повітовий лікар Олександр Павлович Карпинський, який "одверто, 
чесно тримався лівого напрямку в діяльності земства, повсякчас всту-
пав у конфлікт зо всіма губернаторами Чернігівської губернії, або як 
їх звали тоді (за Щедріним) – "помпадурами". Мав дуже добре серце, 
всім допомагав і хоч одержував велику платню, був у вічних боргах. 
Він надавав великої ваги земству й кілька трьохліть з успіхом голо-
вував у губернській управі" [Там само, с. 46]. 

Серед членів цієї управи був також "свідомий українець" 
Микола Константинович, член української "Громади". Кілька років 
поспіль головою повітової земської управи був "щирий українець" 
О. Тищинський. "Його всі цінили за непідкупність переконань та щи-
ру працю в земстві. Для нього інтереси повіту становили зміст цілого 
життя й за них він гаряче заступався і на земських зборах і перед 
"помпадурами". Його дружина була французького походження, а 
дочка – українка. 

Увесь цей гурток був тісно зв’язаний особистими і родинними, 
дружніми взаєминами" [Там само, с. 46]. Сюди Софія Русова відно-
сить і Леоніда Глібова, завідувача земської друкарні, а також 
губернського урядовця, художника Івана Григоровича Рашевського. 

Як бачимо, чернігівська "Громада" 1872–1876 рр. спиралася на 
діяльність окремих своїх представників у земстві, міській управі, 
статистичному бюро і помітно впливала на вирішення національно-
культурних та суспільних проблем. Завдяки інтенсивній праці членів 
"Громади" в Чернігові вдалося створити книгарню, бібліотеку, органі-
зувати виступи театральних труп. Діяльність членів "Громади", що 
працювали в статистичному бюро, поклала початок економічному 
вивченню Чернігівської губернії. 

У статистичному бюро в кін. 70-х рр. працювали О. Русов, 
В. Варзар, відомий публіцист "Недели" П. Червінський. Усі троє, 
поділивши власну  Чернігівщину на три регіони, почали описувати її, 
виробивши свою методику опису краю. "Вони були щирими народ-
никами, робітниками та людьми високої моралі" (С. Русова). "Русов, 
як українець, радів знайомитися з народом українським, з його 
життям, радів працею для полегшення його економічного становища. 
Варзар більше цікавився промисловою діяльністю населення, а 
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Червінський перевірив на безпосередніх враженнях свої народницькі 
теорії" [Там само, с. 43]. 

Великі землевласники боялися статистів, бо вважали, що під час 
об’їздів та дослідів буде зроблена  переоцінка землі не на їх користь, а 
тому заважали їх роботі, називали їх революціонерами, що їздять по 
селах і "мутять народ". 

"Взагалі, – зауважувала С. Русова, – статистичне бюро було тоді 
неначе культурним центром Чернігова: ініціатива у всіх громадських 
інтелектуально-мистецьких справах виходила від статистів" [Там 
само, с. 44]. 

Говорити про специфіку літературного життя цього періоду 
важко, бо в цей час у Чернігові майже не було письменників. Леонід 
Глібов уже завершував свій творчий шлях. З його іменем пов’язане 
все краще, що було на той час у літературному житті міста протягом 
майже півстоліття: діяльність "Громади", виникнення "Черниговского 
листка" (1861–1863), театрального гуртка "Товариство кохаючих 
рідну мову", звучання українського слова. Він входив у коло куль-
турних діячів Чернігова, до якого належали С. Д. Ніс, І. О. Андру-
щенко, О. В. Маркович, Марко Вовчок, М. А. Вербицький, М. О. Ла-
заревський, П. С. Єфименко, О. В. Шишацький-Ілліч та інші, які 
пробуджували провінційне життя цього древнього, але невеликого, 
хоч і губернського, міста. 

Молодому поетові Миколі Андрійовичу 
Вербицькому (1(13).ІІ.1843–27.ХІ(10.ХІІ).1909) 
не дали розкритися в цей час повною мірою. 
Він був родом із Чернігова. Після закінчення 
Чернігівської гімназії, де почав писати вірші 
під впливом Т. Шевченка, Я. Полонського, 
Л. Глібова, продовжив навчання у Київському 
університеті, але за участь у студентському 
русі був виключений. Через рік його відра-
хували і з Петербурзького університету й 
вислали у Київ. Тут Микола Вербицький 
підготував програму і склав екстерном екза-
мени у Київському університеті. Після цього 
працював учителем у Полтаві, а потім у Чер-
нігові, де його ученицею була М. Занько-
вецька. 

Микола Вербицький брав активну участь 
у громадському житті Чернігова 60-х  – поч. 
70-х рр., спілкувався з Л. Глібовим, В. Забі-
лою, П. Кулішем, О. Марковичем, В. Біло-
зерським та іншими діячами культури. Писав і друкувався в журналі 
"Основа", "Зоря", "Черниговском листке", "Черниговских губернских 
ведомостях", альманахах. "Тоді серед Чернігівського громадянства, – 
згадувала Софія Русова, – визначалось кілька відокремлених течій і 

М. Вербицький
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було декілька видатних осіб. Униз по Десні, в т. зв. Лісковиці жила 
родина Вербицьких: батько – учитель літератури гімназії, нігіліст, 
представник крайньої лівої, три сини: Федя, Коля і Гриша та дочка, 
не пам’ятаю вже, як її звали, що стала потім дружиною Вороного". 

Але у 1874 р. Миколу Вербицького заарештували і вислали до 
Рязані, а потім перевели до Орла. Там минули його роки життя, 
заповнені педагогічною працею. Серед його учнів був письменник 
Леонід Андрєєв. 

І в цей час М. Вербицький продовжував писати вірші, оповідання, 
нариси, які користувалися популярністю, зокрема з мисливського 
життя  (Очерки из охотничьей жизни. – Ч. 1–2. – Тула, 1898). 

Микола Вербицький мріяв повернутися на рідну Україну, знову 
оселитися у Чернігові. Але це йому вдалося зробити, коли він уже 
вийшов у відставку. У 1904 р. після тридцятирічного вигнання 
знесилений душевно, надломлений фізично, хворий, він повернувся у 
Чернігів. У 1905 р. М. Коцюбинський запросив поета взяти участь у 
виданні збірника "З потоку життя",  для якого той подав свою поезію 
"І вдень мені бридко". В Чернігові М. Вербицький написав цикл 
віршів "Пісні старості". 

Слід згадати ще одне ім’я, яке тісно пе-
реплітається з культурним та літературним 
життям Чернігівщини, – це Олександр 
Якович Кониський (6(18).VІІІ.1836–
29.ХІ(12.ХІІ).1900). Народився він у селі 
Переходівка, що на Ніжинщині, і належав 
до знаного роду Кониських, із якого вийшов 
і відомий історик, релігійний діяч, ректор 
Києво-Могилянської академії Георгій Ко-
ниський. 

Олександр рано втратив батька. Першим 
його вчителем був дід по матері Корній 
Малинка. У 1845 р. мати віддала сина у черні-
гівський "Сирітський дім", діти якого ходили 
навчатися до гімназії. Захопився Шевчен-
ковим "Кобзарем" (1840), переписав у свій 
зошит усі вірші з нього. Під впливом Т. Шев-
ченка почав сам писати українською мовою, 
за що був відрахований із гімназії. Сашку 
було лише 13 років. Згодом О. Кониського 
влаштували у дворянське училище в Ніжині. 

Бідність і хвороба очей не дали йому змоги закінчити його. Друкуватися 
почав у 1858 р. в "Черниговском листке". 

Трудова діяльність О. Кониського розпочалася в Полтаві. На поч. 
60-х рр. діячі української культури в Петербурзі почали видавати 
український журнал "Основа", в якому активну участь брали П. Ку-
ліш, В. Білозерський та ін. Вони думали про надання дітям освіти 
рідною мовою. Почали готувати підручники. Т. Шевченко написав 

О. Кониський 
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"Буквар", О. Кониський теж підготував декілька підручників, але за 
"распространение малороссийской пропаганды" його заарештували і 
вислали до Вологди. У 1865 р. йому дозволили жити у Воронежі. 
Здоров’я вимагало лікування, і він домігся дозволу виїхати за кордон. 
Після повернення жив у Єлисаветграді, потім у Катеринославі, а з 
1872 р., коли з нього було знято поліцейський нагляд, – у Києві. 

Багато уваги письменник приділяв громадській роботі. Це був 
час виникнення "Громад", недільних шкіл, написання і видання 
підручників. Тривала боротьба за повернення української мови в шко-
ли. Плідною була і його літературна діяльність. Іван Франко писав 
про нього: "... Кониський ані у нас, ані на Вкраїні школи не зробив і 
глубокого сліду не лишив в літературі, але його особистий вплив і 
його різностороння праця дуже багато спричинилися до засипання тої 
прірви, що мала бути смертельною раною для нашого національного 
руху. Він причинився дуже багато до розворушення думок у Галичи-
ні, призвичаїв публіку до літератури хапаної, так сказати, по гарячим 
слідам життя; навіть його хиби були тим добрі, що їх добачував 
кожний і вони будили бажання чогось ліпшого..."  [55]. 

Плідна літературна та громадська діяльність О. Кониського мали  
вплив на інших людей, які ознайомлювалися з його творами чи мали 
змогу спілкуватися з ним. Письменник деякий час був пов’язаний і з 
Чернігівщиною, любив приїздити до Чернігова і спілкуватися із 
своїми однодумцями. У своїх нотатках "З літньої подорожі по Черні-
гівщині" О. Кониський писав: "Перш за все забажала душа моя 
побачити Чернігів, ту криницю, де вперше напився я тієї просвітньої 
води, якою жив і житиму довіку... Чернігівщина з давніх-давен була і 
є колискою наших письменників. Вона дала нам Кулішів, Білозер-
ських, Шишацького, Тулуба, Кузьменка, Огієвського, Носа, Лаза-
ревського, Чалого, Вовчка, Волкова, Забілу і т. д. 

Не дивуйтеся ж моїм гордощам, з якими мушу сказати, що й 
мене грішного сплодила і вигодувала Чернігівщина. І нині ні в одному 
з провінціальних міст українських нема стілько наших письменників, 
як в Чернігові... 

Вже ж не можна мені скінчити своїх заміток, не згадавши про 
Л. І. Глібова. Кожного разу, коли трапляється мені нагода бути в 
Чернігові, я не минаю хати нашого лірика і байкаря, щоб поклонитися 
його музі і подякувати їй. Роблю се не з самого тільки почуття 
морального обов’язку свого: сего потребує моя душа... Коли я роз-
мовляю з нашим старим поетом, якесь побожне почуття переймає моє 
серце; я чую велику повагу до його таланту, до його потужного духу, а 
ще більше до його благої, глибокої любові до України, до людей! 

Аналогічну кебету з аналогічним трохи і "благом" життєвим 
бачу я у другого нашого молодого ще за віком поета, Сивенького 
[В. Самійленко – Г. С.]. Кілька років назад я висловив, що 
Сивенький – видатніший з наших сучасних молодих поетів. Мене 
дорікали за "оптимізм", казали мені, що з творів Сивенького не знати 
такого таланту, про який я мовив, але ж я тепер певен, що я не 
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помилився. Знати се якраз з творів Сивенького, та з того "блага", 
яким і його наділяла досі доля. Коли те "благо" досі не приголомшило 
поета, не зломало його музи, не обірвало струн на його бандурі, не 
пригнобило його думок і почуттів, так я на віки певен, що у 
Сивенького талант глибокий, потужний і не розвіють його, не зіб’ють 
на інший шлях жодні фрази". 

Олександр Кониський добре розумів, що літературне життя 
Чернігова 50–60-х, а потім і 80-х рр. – це благодатний час тієї 
насиченої діяльності його учасників, що служила справі України.  

 
РОСІЙСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 

 
Літературне життя Чернігівщини др. пол. XIX ст. не буде пов-

ним, якщо не згадати тих письменників, які бували чи проживали тут. 
Так, на хуторі Іванівський (нині село Шевченко Бахмацького району), 
де жив видатний російський художник Микола Ге, у травні 1884 р. 
побував Лев Толстой і провів тут у нього декілька днів. Письменник 
пішки ходив у село Івангород, відвідав там амбулаторію, школу, 
побував на уроці в учителя Т. Л. Дрохваня, а також на засіданні волос-
ного суду, слухав вечорами пісні хлопців і дівчат, про яких сказав: 
"Скільки в них краси і грації, скільки могутнього молодого почуття і 
сили". Враження від перебування на Чернігівщині відбилися не тільки 
в листуванні Л. Толстого і М. Ге, а й у деяких художніх творах. 

А коли в 1901 р. Л. Толстой захворів, за станом його здоров’я 
слідкували чернігівські любителі творчості письменника на чолі з 
М. Коцюбинським. Вони надіслали авторові "Войны и мира" адрес, в 
якому писали: "Надеемся, что в течение еще многих лет Ваше мощное 
и правдивое перо будет служить на благо нашей несчастной, растер-
занной всевозможным насилием родины и идеалам правды и истины, 
которая есть вместе с тем и идеалом добра". 

А в селі Погорільці (нині Семенівський р-н) жив і працював 
російський письменник Антоній Погорельський (О. О. Перовський) 
(1787–1886), автор відомої книги "Двойник, или Мои вечера в Мало-
россии" (1828), казки "Чорна куриця" (1829), фантастичної повісті 
"Лавортовская маковница" (1825), роману "Монастырка" (1830). В 
своїх творах письменник використовує прийоми романтизму і реалізму. 
Його повісті спрямовані проти егоїзму і безгуздості дворянського 
життя. Твір "Монастырка" відзначається живістю картин, точністю 
описів у Малоросії. Критика назвала його "справжнім першим мо-
ральним романом", відзначивши при цьому чимало нового, що було на 
шляху до реалізму: психологізм образів, розробка характерів, точність 
деталей у зображенні побуту України, життєвість мови, тонкий гумор. 

Тут проживав і його племінник, російський письменник Олексій 
Костянтинович Толстой (1817–1875). Тут минули його дитячі роки, 
тут він жив та бував пізніше, написав чимало творів. Читачі добре 
пам’ятають його романси "Колокольчики мои...", "Средь шумного 
бала", повість "Князь Серебряный", трагедію "Царь Федор 
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Иоаннович" та ін. Саме завдяки О. Перовському О. Толстой сформу-
вався як художник слова, який глибоко розумів і знав не лише 
історію, а й сучасне йому життя. 

У Погорільцях бували й проживали двоюрідні брати О. Толстого 
Олексій і Володимир Жемчужникови, які утрьох створили у  
40–50-х рр. ХІХ ст. широковідомий образ Козьми Пруткова. Під цим 
псевдонімом вони  друкували гумористичні твори, в яких висміювали 
негативні явища в суспільстві і літературі. 

Слід назвати ім’я ще одного відомого російського письменника, 
життя якого було пов’язане з Черніговом. Це Гліб Іванович Успен-
ський. Його родина з 1856 р. проживала в місті на Десні. У 1861 р. 
він закінчив Чернігівську гімназію, його вчителем був Л. Глібов. Саме 
в цей час Г. Успенський пише свої перші твори і друкує в 
рукописному журналі "Молодые побеги". У "Фельетоне из провинци-
альной жизни" (1865) письменник зазначав, що "Чернигов смертельно 
скучает, болеет отсутствием общих интересов... Дальше так продол-
жаться не может". І тут же Г. Успенський стверджує, що "есть другой 
Чернигов – молодых людей". Саме завдяки їм "в нашем маленьком 
городе четвертый год работает библиотека". 

Гліб Успенський неодноразово бував у Чернігові, Батурині та 
ніших містах Чернігівшини, де проживали його брати і сестри. Кож-
ного разу після відвідин міста Г. Успенський писав нове оповідання 
чи нарис ("Акимка", "Михалыч", "Идиллия. Отцы  и дети" та ін.). 
Він створив цикл нарисів "Нравы Растеряевой улицы", які були 
надруковані в "Современнике" (1866), та повістей, розміщених у книзі 
"Разоренье" (1869–1871) та ін. Одним із кращих творів був цикл "Из 
деревенского дневника" (1877–80). У ці цикли нарисів включалися і 
ті, що були написані у Чернігові, бо він відвідував місто юності, а 
також у Батурині та інших містах Поліського краю. 

Глибоке знання життя простого народу, підняті важливі проблеми 
пореформеного села, місця інтелігенції в суспільно-громадському проце-
сі, капіталістичні відносини в Росії тощо, уміння створювати узагаль-
нюючі картини суспільного життя, яскраві образи, публіцистична при-
страсть, багата палітра художньо-образної системи, мова дали право 
Г. Успенському зайняти провідне місце в літературі демократичного  
спрямування. Незважаючи на те, що про чернігівський період життя 
Г. Успенський відгукувався критично, він все ж дав письменникові 
чимало цікавого матеріалу, який знайшов художнє втілення в його 
нарисах, оповіданнях та повістях. 

У 1903 р. Чернігівська губернська архівна комісія почала збирати 
матеріали про життєву і творчу долю Г. Успенського. 29 липня, 
25 серпня та 4 жовтня 1903 р. відбулися засідання комісії, на яких 
були прочитані архівні документи, спогади і реферати про пись-
менника. Деякі матеріали опубліковано у чернігівських виданнях. 

На Чернігівщині бував і Максим Горький. Під час своєї подоро-
жі по Русі він відвідав у 1891 р. Прилуки, Ніжин, Чернігів. Пізніше 
він хотів оселитись у Чернігові. У листі до А. Чехова у 1900 р. він 
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писав: "... недавно  чуть-чуть не пе-
реехал на жительство в Чернигов". 
Але найголовніше те, що Максим 
Горький дружив із Михайлом Коцю-
бинським, неодноразово вони зустрі-
чалися на острові Капрі, обгово-
рювали літературні питання, в тому 
числі і подальшого розвитку  україн-
ської літератури, творчості молодих 
письменників, зокрема чернігівця 
Павла Тичини. 

Після смерті М. Коцюбинського 
Максим Горький написав зворушливі 
слова: "Для мене смерть Михайла 
Коцюбинського відзначилась як тяж-
ка, особиста втрата, я втеряв сер-
дешного товариша. Одцвіла прекра-
сна, незвичайна квітка, згасла лагід-
на зоря. Важко жилося йому: бути 
чесною людиною на Русі коштує 
дуже дорого і  морально і матеріаль-
но. Переводяться в наш час добрі 
люди, – і хай буде нам насолодою 
сум спогадів про них, спогадів про 
красу сих ясних душ, що любили без 

краю людей, весь світ, про дужих людей, що вміли працювати для 
щастя краю свого!" 

 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ В ЧЕРНІГОВІ  

В КІН. ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ. 
 
Суспільно-громадське життя Чернігова цього періоду було досить 

насиченим. Продовжувала нелегально діяти "Громада". Марія Грін-
ченко, активний її член, пригадувала, що вибирали лише українців 
таких, які могли бути корисні українській справі. Дуже пильно, щоб 
не були люди скомпроментовані антигромадськими вчинками, щоб це 
не були обскуранти, ретрогради, щоб не були язикаті, бо необережне 
слово могло було навести жандармів на громаду". 

Завдяки такому відбору її членів протягом усього часу не було 
зрад і провокацій. Усі члени "Громади" оплачували членські внески, 
які йшли на благодійні справи організації. Найчастіше збиралися в 
активного її члена, майбутнього депутата Першої Державної Думи 
Іллі Людвиговича Шрага (1847–1919), який був "осередковою постат-
тю місцевого українства", "взагалі найбільш популярною особою в 
Чернігові та далеко за його околицями в губернії" (О. Лотоцький). 
Збори відбувалися раз на два тижні у визначені день і час. 

Максим Горький  
і М. Коцюбинський 
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Чернігівська "Громада" підтримувала зв’язки з такими ж 
"Громадами" інших міст. 

До складу чернігівської "Громади" на той час входило 22 члени: 
А. В. Верзилов (секретар Чернігівської міської думи), О. А. Тищин-
ський (директор міського банку), В. П. Андрієвський (урядовець 
селянського банку), О. Л. Глібов (директор земської друкарні), 
І. Л. Шраг (адвокат), В. І. Самійленко (поет), О. О. Русов (статист), 
С. Ф. Русова (педагог), С. В. Васильківський (директор селянського 
банку), Б. Д. Грінченко (письменник), М. М. Грінченко (письменниця), 
Г. О. Коваленко (письменник, художник, діловод Чернігівської місь-
кої думи), М. М. Коцюбинський (письменник), В. У. Коцюбинська, 
О. Руденко (керівник сирітського дому в Чернігові), В. П. Степаненко 
(коректор), Є. К. Тимченко (працівник статистичного відділу Чернігів-
ського земства), В. І. Харченко (член міської думи), М. Ф. Черня-
вський (письменник, працівник статистичного бюро Чернігівського 
земства), А. П. Шелухін (працівник музею ім. В. Тарновського), 
Ф. С. Шкуркіна (вчителька дівочого сирітського дому), О. П. Шлике-
вич (член губернської земської управи). 

Допомагав їм у роботі, і не знаючи про існування товариства, 
голова Чернігівської земської управи Федір Миколайович Уманець, 
автор монографії  "Гетьман Мазепа". Він обіймав цю посаду з 1897 р. і 
до вирішення українського національного питання ставився з 
прихильністю. 

Саме робота в "Громаді" й визначала особливості літературного 
життя Чернігова. Письменники Б. Грінченко, М. Коцюбинський, 
В. Самійленко, М. Грінченко, Г. Коваленко, М. Чернявський брали 
активну участь у різних заходах, які проводила "Громада", а з 1905 р. 
почала діяти "Просвіта", легальна організація української інтелі-
генції, яка продовжила розвивати традиції громадівців. 

Суспільно-громадське життя, яке збагачувалося революційними 
подіями на поч. XX ст., теж впливало на діяльність чернігівської інте-
лігенції. Літературне життя визначалося тими суспільними проце-
сами, які відбувалися у цей час, і тією громадською діяльністю, якою 
займалися художники слова, хоча це і нелегко було проводити, бо за 
ними постійно стежили жандарми й поліція. Не менший опір чинили 
й "вірнопіддані українці", які разом з царськими урядовцями прагну-
ли утвердження колоніальної політики в Україні. Доноси, цькування, 
використання службового становища – усе це спрямовувалося проти 
прогресивної інтелігенції Чернігівщини. 

Що ж було характерним для літературного життя Чернігова 
цього часу, чим воно відрізнялося від попередніх періодів та інших 
літературних регіонів? 

Щоб відповісти на це запитання, слід охарактеризувати 
творчість його учасників. 

Велику роль в активізації суспільного, культурного та літератур-
ного життя Чернігова відіграли письменники Борис Грінченко, 
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Михайло Коцюбинський, Володимир Самійленко, Микола Вороний та 
інші, які жили в місті в кін. ХІХ – на поч. XX ст. 

У 1893 р. у Чернігові з’явився молодий поет Володимир Самій-
ленко, який обійняв посаду секретаря земської управи. А через 
декілька місяців після нього за його ж таки ініціативи у Чернігів 

приїхав Борис Дмитрович Грінченко 
(27.ХІ(9.ХІІ).1863–23.IV(6.V).1910) із дружи-
ною Марією Миколаївною (літературний псев-
донім Загірня), яких уже добре знали в 
літературі. 

Це були талановиті педагоги, які, по-
чинаючи з 1881 р., працювали в сільській 
школі, де відчули на собі всі поневіряння й 
приниження сільського вчителя, який віддавав 
усього себе справі освіти. Життя сільської 
школи і її вчителів Б. Грінченко показав у 
своїх оповіданнях та повісті "Сонячний про-
мінь" (1890), яку написав у селі Олексіївка у 
вільний від уроків час. У творчому доробку 
Б. Грінченка чимало ліричних віршів, балад, 
поем, сатиричних поезій, оповідань, значна 
частина яких була вже опублікована. Побачи-
ли світ перші три поетичні збірки, які він 

перед приїздом до Чернігова у 1893 р. об’єднав в одну  – "Під 
хмарним небом". 

Переїжджаючи до Чернігова, подружжя Грінченків мріяло 
повністю присвятити себе розвиткові української літератури. У листі 
до дружини 29 грудня 1893 р. Б. Грінченко писав: "Яке диво підняти 
велику вагу тому, хто має велику силу! А мудро і дивно занепалого з 
занепаду підняти, затоптаному образ людський вернути, безсилого до 
буссилів великих зміцнити. Оце мета висока, життє людського варта, 
бо коли вже мусимо жити, то повинні жити так, щоб знать було, що 
живемо, що людський дух у сяйві підносили! Коли вже мусим жити, 
то треба вибірать мету велику і високу, щоб варто було боротися за 
неї, а не якусь нікчемную "златую середину" – якусь од учорашньої 
печені підливу скислу; пильнуймо зорі, не каганці! Йдімо до сонця, а 
не до заяложеного лихтаря!" [56]. 

У Чернігові Б. Грінченко спочатку влаштувався діловодом 
оціночної комісії губернського земства, а з 1898 р. обійняв посаду 
секретаря земської управи. З приїздом Бориса та Марії Грінченків до 
Чернігова змінилася атмосфера духовного та літературного життя в 
місті. Подружжя Грінченків, перш за все, почало проводити велику 
просвітницьку роботу. І це для них було головним. Саме це навело 
Б. Грінченка на думку відкрити в Чернігові видавництво, викорис-
тавши друкарню земства, яка була потрібна народу. Він звернувся до 
губернатора. Дозвіл було отримано. За період з 1894 до 1902 р. тут 
вийшло 45 видань загальним накладом 200 тис. екз. 

Б. Грінченко 
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Серед виданих книг було чимало науково-популярних брошур 
("Про грім та блискавку", "Велика пустеля Сахара", "Робінзон", 
"Фінляндія", "Жанна Д’Арк"  та ін.), біографій видатних письменників 
(І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки та ін.), а також  
художніх творів. Саме тут побачили світ твори Т. Шевченка, П. Грабов-
ського, Є. Гребінки, Ю. Федьковича, Л. Глібова, М. Коцюбинського та 
інших письменників, а також твори Б. Грінченка і М. Загірньої. 

Один за одним почали виходити за редакцією Б. Грінченка 
альманахи "Вірна пара та інше" (1895), "Криничка" (1896), "Батькове 
віщування та інше" (1898), "Степові квіти" (1899), "Хвиля за хвилею" 
(1900). Тут друкувалися твори різних українських письменників: Лесі 
Українки, М. Старицького, І. Франка, П. Грабовського, Я. Щоголева, 
а також тих, хто уже пішов із життя: О. Афанасьєва-Чужбинського, 
І. Манжури,  С. Руданського, В. Кулика, П. Гулака-Артемовського, 
Є. Гребінки та ін. 

В альманахах було представлено й твори письменників Черні-
гівщини: Л. Глібова, П. Куліша, Ганни Барвінок, В. Самійленка, 
Б. Грінченка, М. Коцюбинського, М. Вороного. 

Б. Грінченко організував у Чернігові дійсно народне видавниц-
тво, яке трималося на ініціативі та праці його самого і його дружини, 
невтомної трудівниці. Це була подвижницька праця, яка не оплачу-
валася, але на яку витрачався весь вільний від роботи в земстві час. 

Значення їх праці полягає в тому, що вони продовжили 
розвивати традиції 50–60-х рр., зуміли об’єднати навколо себе людей, 
які підтримували їх у просвітницькій діяльності, у роботі з пробу-
дження національної свідомості, розгортання боротьби за утвердження 
української культури, за повернення народу рідної мови, якою він міг 
навчатися в школі, вільно спілкуватися в усіх установах, писати 
художні твори, говорити зі сцени. Ті, хто включився у цей процес, 
понесли естафету українізації далі, хоч це було нелегко. 

Багато уваги Б. Грінченко приділяв збиранню та пропаганді 
фольклорних матеріалів. У чернігівському видавництві вийшла бібліо-
графічна праця письменника "Література українського фольклору. 
1777–1900" (1901). А в 1895–1899 рр. були опубліковані у 3-х томах 
"Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с 
ней губерниях, Б. Гринченка". Вийшли тут також збірки фольк-
лорних творів "Живі струни" та "Думи кобзарські" (1897), "Колоски" 
(1898), "Великий оповідач" (1898). Жанровою і тематичною різнома-
нітністю відзначається збірка "Из уст народных. Малороссийские 
рассказы, сказки и пр." (1900). 

Але не все вдавалося видавати Б. Грінченку. За період з 1894 до 
1899 рр. цензура не дозволила опублікувати 29 рукописів. Дуже 
важко було видавати книги українською мовою, бо діяв Емський указ 
1876 р. І все ж Б. Грінченку багато чого вдалося зробити і за цих 
складних умов. Він мріяв дати народу книги, які б його просвітили, 
навчили і збагатили. Справою життя Б. Грінченка, "найважливішою 
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його заслугою" І. Франко вважав органі-
зацію видань книжок для народу. 

Жилося Грінченкам у Чернігові важко. 
Неодноразово у своїх листах письменник 
зазначав: "Ми сьогодні в Чернігові, а де 
будемо завтра – я не знаю". В іншому листі 
до Д. Ткаченка: "Живемо ми тут, як сорока 
на тину", залежачи від людей, котрим нічого 
не спадає почати "вичищати" управу от 
таких "неблагонадежных" елементів, як я, 
наприклад" [57]. Були й жандармські обшу-
ки у 1896 р. У листі цього року до І. Зозулі 
Б. Грінченко писав: "Нашу братію потурять 
з управи... Вже ми вдвох із Сивеньким дума-
ємо про "подорож". Сивеньким письменник 
називав В. Самійленка, з яким він працював 
разом в управі і підтримував найтісніші 
дружні взаємини. 

Як свідчать документи, Б. Грінченко 
міг жити в Чернігові завдяки заступництву 
голови губернської управи Ф. М. Уманця, 
який цінував письменника як порядну лю-
дину і прекрасного працівника, котрий 
зумів за короткий час навести лад в управі, 
запровадивши нову систему ведення секре-
тарських журналів, досконалішу форму 
звітів. І все ж у грудні 1899 р. Б. Грінченка 
звільнили з посади, і він залишився без 
роботи. 

У 1900–1902 рр. Б. Грінченко не мав 
ніякого заробітку, крім творчого, тому пра-
цював багато, не шкодуючи здоров’я. Жили 
бідно, достатку не було. Єдиною відрадою 
для родини Грінченків була публікація 
творів, за яку отримували копійки. 

Б. Грінченко над усе любив Україну, 
віддав їй свої творчі сили, талант, життя. 
Його дружина Марія Миколаївна писала в 
одному з листів: "Знову згадалося мені, як 
ти писав колись, що любиш мене більш 
усього на світі після України. Але це не 
тільки тепер, це часто згадується мені, і я за 
це ще більше люблю тебе. Коли б ти сказав, 

що любиш мене більше України, я не порадувалась би цьому, ні – для 
мене це було дуже тяжко. Ми любимо один одного, у нас тепер одна 
душа, але любов до України і спільна праця на користь їй ще дужче 

В. Самійленко та Б. Грінченко.
Чернігів. 1902 
 

Б. Грінченко з дружиною 
Марією Миколаївною 
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з’єднують нас і дадуть силу перемогти усе. Але ти це й сам розумієш, 
ще краще мене..." [58]. 

За  час проживання в Чернігові з 1894 до 1902 рр.  Б. Грінченко 
виявив себе не тільки як видавець, а й самобутній поет, прозаїк, 
драматург. У 1884 р. у Харкові вийшла збірка поезій під псевдонімом 
"Пісні Василя Чайченка", а у 1895 р. в Чернігові – "Пісні та думи". 

 

 
 

Сидять: Б. Грінченко, М. Коцюбинський, В. Степаненко.  
Стоять: В. Самійленко, О. Глібов. Чернігів. 1898 

 
 
Остання була скороченим варіантом збірки "Під хмарним 

небом", яка вийшла у 1893 р. у Львові і була найповнішою, бо вклю-
чала в себе 122 оригінальні поезії та 17 перекладів, взятих із попе-
редніх та перероблених. Б. Грінченко мріяв видати подібну книгу і в 
себе вдома, а не за кордоном. Скориставшись послабленням цензури, 
він підготував такий збірник, включивши до нього 75 віршів. Значна 
частина з них раніше не входила до збірників і друкувалася лише на 
сторінках періодичних видань. 

Поезії Б. Грінченко друкував також і в інших збірниках: "Під 
сільською стріхою. Збірник пісень і оповідань Василя Чайченка" (К., 
1886), "Нові пісні і думи Василя Чайченка" (К., 1887), "Хвилини" 
("Писання". – К., 1903. – Т. І.). 

У цей період Б. Грінченко в Чернігові написав декілька драма-
тичних та прозових творів, зокрема оповідання "Підпал" (1894), 
"Хатка в балці" (1895), "Дядько Тимоха" (1895), "Дзвоник" (1897), 
"Покупка" (1900), "Палії" (1900), "Як я вмер" (1902), повісті "Серед 
темної ночі" (1900), "Під тихими вербами" (1901). 

У своїх творах чернігівського періоду Б. Грінченко порушував 
важливі соціальні проблеми з життя селян. Соціальна гострота опові-
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дань та повістей неодноразово ставала причиною цензурних втручань і 
переслідувань. Оповідання "Без хліба", "Олеся", "Украли", "Грицько" 
були заборонені цензурою. 

Звертався письменник і до інтернаціональних мотивів, зокрема в 
поемі "Матільда Аграманте" (1897). Це був відгук на повстання 
кубинського народу проти іспанських колонізаторів. Б. Грінченко 
написав перший в українській літературі твір, присвячений волелюб-
ному народу Куби. 

Тема борців за свободу стала в творчості письменника цього часу 
однією з основних. Про це свідчить поема "Лесь, преславний гайда-
мака" (1900), вірш "Марусі Вітровій" (1897) тощо. Від багатьох поезій 
віє протестом проти рабського стану, в якому знаходиться людина. 
Особливо гостро він виступав проти тих, хто став рабом із власної волі 
("Боязким"). 

Плідно працював Б. Грінченко і в жанрі байки. Вийшло декіль-
ка збірочок. Серед них книга "Байки. Поскладав Борис Грінченко 
(В. Чайченко)" (Чернігів, 1895), яка з’явилася одночасно із збіркою 
"Василь Чайченко. Байки. Накладом редакції "3орі" (Львів, 1895). 

Переважна більшість творів Б. Грінченка друкувалася за кордо-
ном у львівських виданнях "Зоря", "Дзвіночок", "Зеркало", "Літе-
ратурно-науковий вісник", де письменник отримував невеликий гоно-
рар і де він міг вільніше висловлювати свої думки, хоч і шкодував, 
що його твори значно менше виходять на Батьківщині. 

Б. Грінченка називають Хліборобом на 
ниві національної культури. І це так. Різно-
бічна діяльність письменника підтверджує це. 

Багато сил Б. Грінченко віддавав роботі в 
чернігівській "Громаді". Борис Дмитрович 
виступав на засіданнях зібрання з доповідями з 
актуальних тем, читав лекції для різних верств 
населення з української історії, писав брошури 
про український народ, які видавав за кордо-
ном ("Народ в неволі", "Нова сім’я"). 

Вірним помічником Б. Грінченка була 
Марія Миколаївна Грінченко (Загірня) (1863–
15.VІ.1928), письменниця, перекладачка, педа-
гог, громадський діяч. 

Під час проживання в Чернігові вона 
багато часу віддавала редагуванню і підготовці 
книг до видання в друкарні Б. Грінченка, вив-
чала потреби читачів, писала художні та 
науково-популярні книги. В цей час М. Грін-
ченко видала свої збірки прозових творів "Під 
землею. Оповідання про шахти" (1897) і 

"Чередник та дівчата" (1898). Багато уваги приділяла написанню і 
виданню брошур для народу. В них вона розповідала про визначних 

М. Грінченко (Загірня) 
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державних та культурних діячів А. Лінкольна, Дж. Стефенсона, 
Жанну Д’Арк, Сократа, П. Сагайдачного, про українських письмен-
ників. Деякі праці були присвячені соціальним питанням, а також 
іншим темам. 

У Чернігові Марія Грінченко займалася перекладом творів 
російських та зарубіжних письменників українською мовою, зокрема 
Л. Толстого, І. Тургенєва, Д. Маміна-Сибіряка, Г. Ібсена, М. Твена, 
А. Доде та ін. 

Як згадує Д. Лукіянович, під час його відвідин родини Грінчен-
ків Марія Миколаївна "коротко, але переконливо говорила про по-
требу для народу популяризації знань і перекладів з іншомовних 
літератур... У Загірньої в обличчі було більше чоловічих рис, ніж у 
Грінченка. Енергією, робучістю, знаннями, популярністю вона не 
поступилася Грінченкові. Я вперше пізнав таку бойову жінку..." [59]. 

У 1896 р. до Чернігова приїхав 
Михайло Михайлович Коцюбинський 
(5(17).ІХ.1864–12(25).ІV.1913). Він та його 
дружина Віра Устимівна, яка уже добре була 
відома серед інтелігенції міста ще до їх 
приїзду як В. У. Дейша, активно включи-
лись у громадське життя Чернігова та 
округи. Спочатку М. Коцюбинський працю-
вав діловодом при Чернігівській губернській 
земській управі, а з 1900 р. – статистом У 

статистичному бюро, де його обов’язком було 
також упорядковувати й редагувати "Сель-
скохозяйственные обзоры по Черниговской 
губернии", що виходили раз на рік. 

Одразу ж після приїзду М. Коцюбин-
ський та його дружина стали членами "Гро-
мади". Програмний напрям цієї організації 
їм був близьким, тому вони включилися в 
активну діяльність за національне відро-
дження українського народу, його культури 
й політичного самовизначення, за права українців навчатися в 
школах своєю рідною мовою, користуватися підручниками, худож-
ньою літературою цією мовою. 

Не все вдалося зробити у цьому напрямі й М. Коцюбинському та 
іншим членам "Громади". І все ж перший крок був зроблений – у 
Чернігові були створені гуртки самоосвіти, де лекції з історії України 
читали Б. Грінченко та Г. Коваленко, а з літератури – М. Коцюбин-
ський та М. Чернявський. 

М. Коцюбинський не стояв осторонь створення бібліотечок для 
населення, які складалися із зібрання художніх творів української, 
російської та зарубіжної літератури, а також науково-популярних 
видань. Тут були і книги, які з’явились у Чернігові у видавництві 
Б. Грінченка. 

М. Коцюбинський 
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Приділяв увагу М. Коцюбинський і громадській бібліотеці Черні-
гова, на засіданні правління якої виступав із палкими промовами, у 
яких порушував питання про відміну урядом цензури на видання 
книг мовами інших народів Росії, про стан української літератури, 
про відкриття нових шкіл у губернії, організацію бібліотек і читалень 
для народу. Посилення реакції після революції 1905 р. призвело до 
того, що громадську бібліотеку в 1908 р. закрили. 

М. Коцюбинський брав активну участь у роботі вченої архівної 
комісії, "Товаристві сприяння народній освіті в Чернігівській губер-
нії" та ін. 27 грудня 1906 р. в Чернігові булоа засновано "Просвіту", 
яку очолив М. Коцюбинський і потім приділяв роботі в ній велику 
увагу, незважаючи на переслідування поліції та місцевого губер-
натора. 

Маючи велике завантаження в управі, різнобічні громадські 
доручення, М. Коцюбинський багато працював як письменник. У 
Чернігові були написані основні твори: "Fata morgana" (1903–1910), 
"Дорогою ціною" (1901), "Коні не винні" (1912), "Intermezzo" (1909),  
"На камені" (1902), "Тіні забутих предків" (1911) та ін. М. Коцю-
бинський намагався іти в ногу з тим високим мистецтвом, яке 
помітно було як у рідній, так і в російській та зарубіжній літературі.  

Високу оцінку отримали твори М. Коцюбинського з боку росій-
ських літераторів початку ХХ ст. Амфітеатров писав у журналі 
"Современник": "Красотой и грацией веет от прелестных рассказов 
талантливого украинского писателя. Просты они, как сама жизнь, и 
так же серьезны и глубоки". 

М. Коцюбинський очолив літературне життя в місті, у якому в 
цей час брали участь Борис Грінченко, Марія Загірня, Володимир 
Самійленко, Іван Вороньківський (Коновал), Микола Вороний, Ми-
кола Чернявський, Михайло Жук, Григорій Коваленко, перекладач 
Леонтій Шрамченко та ін. 

На поч. XX ст. місцем зібрання літераторів стала садиба 
М. Коцюбинського, де спочатку в понеділок, а потім у суботу прихо-
дили письменники та творча молодь і ознайомлювали присутніх із 
новими творами. 

"Суботи" проходили під виглядом приватних вечірок за склян-
кою чаю. Майже постійно тут бували Борис Грінченко з дружиною 
Марією Загірньою, Володимир Самійленко (Сивенький), Микола 
Вороний, Микола Чернявський, Григорій Коваленко, Євген Тимченко, 
Іван Вороньківський (Коновал), Леонтій Шрамченко, Михайло Моги-
лянський, Олексій Глібов, Ольга Андрієвська, лікар Базилевич, учите-
лі Феодосія Шкуркіна, Персида Денилевич, 3оя Петусь, Борис Дани-
левич, художники Михайло Жук, Петро Циганко, Валентин Зінченко 
та ін. 

"Суботи" були поетичною школою для молоді, насамперед для 
Павла Тичини та Василя Елланського (Блакитного), Олександра 
Соколовського, Аркадія Казки, Івана Цитовича та ін. 
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"Суботи" не були суто літератур-
но-освітніми вечорами. На них часто 
розглядалися суспільно-політичні пи-
тання, читалася марксистська літера-
тура, підпільні прокламації, обговорю-
валися питання про видання альма-
нахів, проведення музичних вечорів, 
організацію виставок чернігівських ху-
дожників тощо. І все ж це було зібран-
ня тих, хто цікавився літературою, брав 
у ній безпосередню участь і міг поділи-
тися з іншими своїми напрацюваннями. 

М. Коцюбинський постійно думав 
про стан розвитку української літера-
тури, про підняття її авторитету. Саме з 
цією метою він продовжив традиції 
Б. Грінченка у підготовці та виданні 
літературних альманахів. Разом були 
видані збірники "Хвиля за хвилею" та 
"Дубове листя" (останній був присвя-
чений П. Кулішеві). Проте М. Коцю-
бинський хотів більшого. І в 1903 р. він 
почав готувати збірник "З потоку жит-
тя", до участі в якому він запросив 
відомих сучасних письменників і хотів 
продемонструвати якісний рівень укра-
їнської літератури. Щоправда, не всі до 
кінця зрозуміли творчий намір М. Коцюбинського. І все ж збірник, 
пошматований цензурою, вийшов. Тут були надруковані твори Лесі 
Українки, І. Франка, О. Кобилянської, Б. Грінченка, М. Вороного, М. 
Старицького, А. Кримського, Панаса Мирного, М. Вербицького, 
Л. Яновської та ін. 

М. Коцюбинський, спостерігаючи за новими публікаціями і 
розвитком української літератури, помічав, що в Україні з’явилося 
чимало талановитих письменників. Він розумів, що треба піднімати 
якість української літератури, і сам багато працював у цей час. Він 
написав такі яскраві твори, як "Для загального добра", "Дорогою 
ціною", "На віру", "На камені", "Цвіт яблуні", "Поєдинок", про які 
Микола Вороний писав: "Я люблю їх за легкість стилю, прозорість 
колориту, гарну мову, за їх поетичність". В іншому листі: "Прочитали 
ми й "Дорогою ціною" і тішились, як діти, під кінець засумували  – 
жалко стало Соломії. Враження колосальне! Особливо приємно, що, 
читаючи Вас, здається, ніби й не українського письменника читаєш, а 
бери вище! Бігме. Нема ані кострубатої репаної мови, повної самих 
провінціалізмів, ані заїжджених порівнянь..., ані старого шаблону. Усе 
правдиво, натурально, просто і напрочуд гарно, свіжо й цікаво" [60]. 

Сидять: О. Глібов, В. Самійленко. 
Стоять: В. Степаненко, 

М. Коцюбинський, Б. Грінченко. 
Чернігів. 1898 
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І ці слова про М. Коцюбинського міг би повторити кожний, хто 
любив українську літературу і цікавився нею. 

Твори М. Коцюбинського 900-х рр. не тільки були виявом 
особистісних міркувань, а й співзвучні передовим ідеям, що відсто-
ювали в українській, російській літературі, несли в собі велику силу 
соціального узагальнення.   

М. Коцюбинський розкривається і як видатний письменник-
новеліст, художник-психолог. Підіймаючись тернистою дорогою укра-
їнської словесності все вище і вище, він за своїм талантом твердо став 
в один ряд із відомими письменниками європейської літератури. 
Твори Михайла Коцюбинського, які з’явились у перекладах на іно-
земні мови ще за життя письменника і були одними з перших серед 
інших українських літераторів, засвідчували, що є самобутня і не всім 
відома українська література. Переклади творів, статті про М. Коцю-
бинського, що виходили в Росії та інших країнах, були немовби 
повноважним представником української літератури у світовій. 

М. Коцюбинський жив українським літературним життям, під-
тримував тих, хто продовжував випускати альманахи та збірники, 
турбувався про видання повної збірки творів Л. Глібова, відверто 
говорив про свої симпатії до творчості В. Стефаника, І. Франка, 
Панаса Мирного, О. Кобилянської, Лесі Українки, В. Самійленка, 
рекомендував  включати їх твори у список для читання. 

 

 
 

М. Коцюбинський з дружиною Вірою Устимівною. Фото. 1897 
 

 
Михайло Коцюбинський добре розумів, що треба використо-

вувати будь-яку можливість для ознайомлення читачів різних країн з 
українською літературою. І це втілював на практиці. 

На жаль, здоров’я М. Коцюбинського було підірване, і він дуже 
рано пішов із життя. 
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Активним учасником літературного життя в 
Чернігові в кін. ХІХ – на поч. XX ст. був 
Володимир Іванович Самійленко (Сивенький, 
3.ІІ.1864–12.VІІІ.1925). У Чернігів він приїхав у 
1893 р. завдяки прихильності до нього О. Кони-
ського, який просив І. Шрага допомогти моло-
дому письменникові після декількох років 
поневірянь по закінченні Київського університету, 
бо не мав  диплому. В Чернігові В. Самійленко 
мріяв  влаштувати своє сімейне та літературне 
життя, а тому досить швидко познайомився з 
літераторами міста. Працював він у земській 
управі і редагував "Земский сборник Чернигов-
ской губернии". Ці обов’язки пізніше перейшли 
до М. Коцюбинського, коли у 1900 р. В. Самій-
ленко вирішив звільнитися з посади. Особливо 
близько Володимир Іванович зійшовся з Леонідом 
Глібовим. Вони не тільки спільно вирішували 
літературні справи, а й разом грали на народних інструментах, до речі, 
байкар майстерно грав на гітарі. А 14 листопада В. Самійленко 
проводжав його в останню дорогу і прочитав на його могилі вірш 
"Пам’яті Л. І. Глібова", який був написаний експромтом. Пізніше на 
пам’ятнику байкаря викарбували дев’ять останніх рядків з цієї поезії. 

Хоча знайомство В. Самійленка з Л. Глібовим було коротким, 
останній познайомив молодого поета з деякими культурними діячами 
Чернігова. У цей час у творчій долі поета важливу роль відіграв   
Б. Грінченко, з яким В. Самійленко познайомився заочно завдяки 
листуванню і сприяв його переїзду до Чернігова. З Б. Грінченком вони 
сиділи деякий час за одним столом у земській управі. Це спілкування 
продовжувалося протягом шести років і після роботи, коли вони 
ділилися думками про випуск літератури для народу, про культурно-
мистецьке та літературне життя, подальшу долю України. 

Марія Грінченко пояснювала назву псевдоніма письменника: 
"Сивеньким був у його пишний чуб, сивеньке безкровне обличчя, 
сивеньке вбрання, мало не завжди притрушене сивим попілом з 
папіроси, сиві од чернігівського пороху чоботи. Маленький, вельми 
неставний і непоказний сивенький, але приємний і любий" [61]. 

Таким Грінченки його побачили, коли приїхали у січні 1894 р. У 
Чернігові В. Самійленко жив на Миколаївській вулиці (неподалік від 
Червоного мосту) у невеличкому одноповерховому будинку Медушев-
ської і одразу ж познайомив їх з обставинами життя. "Небагато часу 
довелося потратити Сивенькому на те, щоб увести нас в курс україн-
ських справ у Чернігові, бо справ тих було дуже обмаль. Так саме за 
малий час познайомив він нас із чернігівськими "свідомими" 
українцями, бо їх теж було обмаль. Зате значно більше часу потратив, 
щоб познайомити нас з чернігівськими лібералами та лівішими, із їх 
поглядами на українців, на українські справи" [62].  

В. Самійленко 
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Працюючи діловодом оціночної комісії Чернігівської губернської 
земської управи, В. Самійленко приділяв увагу і культурним заходам, 
творчій роботі. Ще до приїзду у Чернігів у 1890 p. поет розпочав 
працювати над віршованою драмою "Маруся Чураївна", яку завершив 
у жовтні 1894 p. "Цю драму, – згадував В. Самійленко, – я читав на 
вечірці в господі І. Шрага під час приїзду до Чернігова М. Кропив-
ницького. Драма йому сподобалась. Він тоді зробив мені деякі уваги 
сценічні, якими я скористався". В. Самійленко ще п’ять років працю-
вав над п’єсою, змінив деякі сцени, переробив діалоги й монологи. "У 
цій останній редакції, – засвідчував її автор, – Маруся не труїть 
героя, як було раніше, а вона уявляє собі, що отруїла його, а коли 
опам’яталася, то зарізує себе". У 1904 р. поет завершив роботу над 
п’єсою і подав її до цензурного комітету. 

Образ Марусі Чураївни привернув до себе увагу ще в першій 
редакції Марії Заньковецької. Один із примірників, який дозволила 
цензура, В. Самійленко віддав актрисі, інший через Б. Грінченка – 
комусь із антрепренерів. 

Крім драми "Маруся Чураївна", В. Самійленко написав у Чер-
нігові сатиру-жарт "Химерний батько" (1897), "Драму без горілки" 
(1894–1895), комедію "Дядькова хвороба" (1896). Деякі із цих п’єс 
були надруковані у львівському журналі "Зоря", а також у збірнику 
"Складка" та "Хвиля за хвилею" (1900). 

В. Самійленко, як висловився жандармський генерал Нови-
цький, "занимается малороссийскими гадостями", тобто написанням 
віршів українською мовою. А він писав про те, що особливо його 
хвилювало чи боліло йому, а вуста уже самі просилися висловити 
думку. І. Франко у передмові до першої збірки поета зауважував: 
"Самійленко не випускає своїх поезій так, як многі молодші поети, 
що ллють їх як воду, любуючися самим шумом і плюскотом і не 
дбаючи про те, що в них нема нічогісінько продуманого, а тим менше 
прочутого і прожитого самим поетом". 

Першим значним поетичним циклом чернігівського періоду була 
"Посвята Зінаїді Р-ській". Він складався з 9 поезій, написаних 15 серп-
ня – 5 вересня 1894 р., і був присвячений учительці з Полтавщини, яка 
приїхала на педагогічні курси в Чернігів і з якою познайомився ще не 
одружений В. Самійленко. Вперше він був надрукований у 1896 р. в 
альманасі "Складка" і більше ніколи за життя поета не з’являвся. 

 
Як згадую личко твоє чарівниче,  
Як голос твій любий, мов здалека, кличе,  
Тоді в моїм серці натхнення палає,  
Тоді моє серце піснями лунає. 
Тоді я гадаю, що, може, здолаю  
В піснях змалювати тебе, мій ти раю,  
І вроду чудову, й чудовую душу,  
І тими піснями всім серце порушу. 
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Марія Грінченко згадувала: "Наслідком кохання був цикл 
прекрасних віршів, присвячених Зінаїді Р-ській. Їх не надруковано в 
збірці "Україні". І цього разу вірші були мабуть єдиним виявом 
кохання, та й невідомо, чи хоч дав він їх тій, до кого писав. Взагалі 
на вияв свого почуття, своїх переживань він був дуже скупий. І той 
куточок, який буває в душі у людини і куди мало кого пускають, або 
й зовсім не пускають, був у його добре захований від усякого ока. Але 
почувалося, що він є і що Сивенький його пильно оберігає" [63]. 

В. Самійленко був у добрих приятельських відносинах із Мико-
лою Лисенком. Проживаючи в Чернігові, поет у 1893 р. відвідав компо-
зитора у Києві. "М. Лисенко сказав мені, – згадував В. Самійленко,  –  
що написав "Запорозький марш" і прохав мене під музику написати 
текст. Я тут же написав йому такий марш. Це був вірш "Гей, за наш 
рідний край". Серед інших творів слід виділити шедевр ліричного 
таланту поета "Вечірню пісню", яка посіла провідне місце серед 
народних пісень. Вона написана під впливом ліричних поезій Л. Глі-
бова, які так любив В. Самійленко. 

 
Тихесенький вечір  
На землю спадає, 
І сонце сідає  
В темнесенький гай. 

Ой, сонечко ясне,  
Невже ти втомилось,  
Чи ти розгнівилось?  
Іще не лягай!.. 

 
Цей вірш на музику К. Стеценка і нині можна почути не тільки 

зі сцени, а й у теплому товариському зібранні. 
В. Самійленко писав також сатиричні та гумористичні твори. До 

тих, що написані у Чернігові, належать поезії "До поета" (1893), 
опубліковані в альманасі "Хвиля за хвилею" (1900), "Сон" (1893), 
"Всеросійське свято" (1896), "Поет-віршошкряб", "По Шевченку" 
(кін. 90-х), "На печі" (1898), "Діалог Грінченка і Самійленка (Сивень-
кого)" (1897) та ін. Багато віршів не датовано, тому важко нині 
визначити місце їх написання. Переважна їх більшість була опубліко-
вана за кордоном у львівських журналах. Царська цензура не могла 
їх пропустити не тільки через зміст, а й через те, що вони написані 
українською мовою. 

В. Самійленко брав участь у громадському житті Чернігова, від-
відував, як зазначила М. Грінченко, "збіговиська", конспіративні 
вечірки, які відвібувалися в домі І. Шрага чи Грінченків і на які "схо-
дилися люде поступових напрямків різних націй, де читались рефе-
рати, проводилися дискусії". На них В. Самійленко інколи читав свої 
верші: "Ельдорадо", "Цар Горох" та ін. Але, як згадує М. Грінченко, 
"ніколи не декламував таких, як "О, де набрати слів", "Те Dеum", 
"Людськість", "Поступ", "Весна" та ін. І почувалося, що він добре 
робить, що їх не декламує, бо не зможе він узяти відповідного тону, 
бувши серед людей. Почувалося, що єсть два Сивеньких: один той, що 
писав ці вірші, той що може їх писати й декламувати тільки з самим 
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собою бувши; і другий, той, що вештається поміж людьми і декламує 
"Ельдорадо" в такому комічному тоні, як він це робить" [64]. 

Пробував письменник виступати і на сцені в аматорських виста-
вах. У "Мартині Борулі" він зіграв нареченого в червоній жакетці, в 
"Степовому гості" – Яся, молодого шляхтича. "В обох ролях це був 
справжнісінький Сивенький, тільки не в звичайному сивенькому 
вбранні. Чула я, що в ювілейний рік (1903) у "Наталці Полтавці", – 
писала М. Грінченко, – він грав Возного. Думаю, що з цією роллю 
йому могло дужче пощастити" [65]. 

За сімейними обставинами В. Самійленко у 1900 р. виїхав із 
Чернігова. Знаючи про скрутне матеріальне становище поета, М. Ко-
цюбинський неодноразово звертався до своїх знайомих підшукати 
йому кращу роботу. Про це він писав у листі до Г. Мачтета у Жито-
мир, даючи характеристику поету: "Тут, у Чернігівському земстві на 
посаді секретаря редакції "Земского сборника" служить Володимир 
Іванович Самійленко, один із видатних нині поетів, переклaдaч Данте 
і Мольєра, людина освічена, талановита, глибоко чесна і симпа-
тична" [66]. 

У 1900 р. В. Самійленко переїхав у Катериноград на Кубані. Але 
й там він не зміг знайти кращої посади, щоб забезпечити сім’ю 
матеріально, і повернувся у Миргород. У листі до Б. Грінченка 8 трав-
ня 1901 p. він писав: "Оце знов думаю про те, щоб кудись перенестись 
на Вкраїну. Кубань не справдила моїх надій на кращу долю, і бачу, 
що й далі буде те саме. Тепер знову кореспондую з земляками в справі 
відшукання посади". 

У 1903 р. В. Самійленко знову повернувся до Чернігова, прожив 
тут до 1905 р., а в 1907 р., склавши екзамен на права нотаря, 
переїхав у невеличке містечко Добрянка, що на півночі Чернігівщини, 
де працював на цій посаді до 1917 р. 

У вільні від роботи хвилини продовжував писати художні твори. 
Талант В. Самійленка був широкий і глибокий. На жаль, він не до 
кінця розкрився, бо постійні злидні, які обсіли сім’ю, змушували його 
шукати заробітків. 

Найпліднішим у творчому житті В. Самійленка був чернігівський 
період. Спілкування з Б. Грінченком, М. Коцюбинським, їх увага до 
його творчості сприяли також активній громадській діяльності в "Гро-
маді" та "Просвіті", народному театрі, підготовці та виданні альманахів 
"Степові квіти", "Хвиля за хвилею", куди увійшли його твори "Не 
вмре поезія",  "До поета", "Орел",  "Драма без горілки" та ін. 

Помітне місце в літературному житті Чернігова поч. ХХ ст. 
посідає творчість Івана Омеляновича Вороньківського (Івана Конова-
ла) (1875–5.Х.1925). Родом він був із села Вороньки (нині Бориспіль-
ський р-н Київської області). Здобувши самотужки освіту, він працював 
у сільській школі, писав вірші, в тому числі і про роботу вчителя. За 
прогресивні ідеї та співчуття народу його заарештували й ув’язнили.  
Прощаючись з учнями, він писав у вірші "Своїм школярам": 
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Завтра іду... Оставайтесь,  
Любі мої діти! 
Тяжко з вами розставатись,  
Та... ніде подітись.  
Серце рветься, як згадаю,  
Що я вас покину 
І більш уже не побачу, 
Поки не загину. 
Не почую більше мови 
Вашої святої 
І тих пісень, що співали 
Зимою зі мною. 

 

Після повернення із в’язниці І. Коновалу 
вже не дозволили працювати в школі, і він 
важко переживав це, бо дуже любив її і дітей, 
усе життя мріяв сіяти зерна знань серед 
сільської молоді. 

З 1901 до 1918 р. І. Коновал проживав у 
Чернігові. Працював спочатку конторником у конторі з осушення 
боліт на Чернігівщині, а з 1909 р. – у болотоосушувальному відділі 
Чернігівської губернської земської управи. Через деякий час його 
призначили коректором, а потім секретарем "Земского сборника 
Черниговской губернии", де він друкував свої статті, зокрема "К 
вопросу о сохранении памятников народного творчества" (1902) та ін. 

І. Коновал був знайомий з М. Коцюбинським, Б. Грінченком, 
В. Самійленком та іншими письменниками. Особливо любив він 
М. Коцюбинського, бував у нього на "суботах", уважно стежив за його 
творчістю, любив читати його оповідання та повісті вголос. Дочка 
письменника П. І. Хохол згадувала: "Твори М. Коцюбинського дуже 
любив тато і вся наша сім’я. Тато високо цінував Михайла Михай-
ловича як художника, великого письменника, як розумну людину, як 
близького друга й товариша. Часто в зимові вечори усією сім’єю ми 
читали голосно твори Коцюбинського. Особливо татко любив "Фата 
моргана" і чудово читав цю повість" [67]. 

Між письменниками виникли дружні стосунки. А тому він підтри-
мував М. Коцюбинського, коли той, протестуючи проти ретроградських 
кроків губернатора Хвостова, вийшов із архівної комісії. І. Коновал 
зробив те ж саме, послідував прикладу М. Коцюбинського, хоча в 
архівній комісії він успішно працював, за що його відзначали 8 грудня 
1903 р. Але він не міг тут залишитися, бо добре розумів, що треба 
протестувати. І. Коновал був також членом чернігівської "Просвіти". 

І. М. Коцюбинська згадувала: "Іван Омелянович Коновал брав 
активну участь з батьком у роботі товариства "Просвіта". Як поет, він 
радився з Михайлом Михайловичем. Він належав до старшої гене-
рації, тому й зустрічався з батьком на перших літературних "поне-
ділках" 1904–1906 років, а не з юнаками Тичиною та Еланським, які 

І. Вороньківський 
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почали ходити до нас у 1910–1911 роках. В ці останні роки Іван 
Омелянович до нас не ходив і на "суботах" не бував". 

У чернігівський період І. Коновал продовжував писати літера-
турні твори. 1904 р. у Чернігові вийшли дві його збірки поезій: 
"Зіронька", до якої увійшли балада "Закляте озеро" і 18 ліричних 
творів, та "Вірші", яка об’єднала 30 ліричних поезій. У 1905 р. він 
написав п’єсу "Без спомоги". Друкувався також у збірниках "Багат-
тя" та "Вінок Т. Шевченкові". 

Поет І. Вороньківський звертався у своїх віршах до соціально-
побутових проблем, історії України, боротьби українського народу за 
свою волю. У творах відчувається вплив Т. Шевченка, І. Манжури, 
П. Грабовського, С. Руданського, фольклору. І все ж І. Вороньків-
ський намагався бути самобутнім художником слова. 

Учителька М. П. Нагорська, яка в 900-х рр. навчалася в Черні-
гівській гімназії, згадувала, що І. Вороньківський заходив до інтер-
нату "Общества взаимного воспомоществования учащим и учащимся", 
де жили діти вчителів Чернігівської губернії, які навчалися в гімназії, 
організував хор із дівчаток. 

Іван Омелянович дуже любив молодь. Він мав двох доньок. Тому 
в його будинку в Михайлівському провулку (будинок зберігся до цього 
часу) часто збиралися молоді люди, співали пісні, читали вірші. 
П. Тичина присвятив доньці письменника вірш "О панно Інно, панно 
Інно..." (1915). Юний поет закохався в Поліну Коновал, і художник 
М. Жук намалював їх на своїй картині "Біле і чорне". 

Після Жовтневої революції 1917 р. І. О. Коновал повернувся у 
своє рідне село Вороньки, де зайнявся сільським господарством і 
громадським життям села. Помер він 5 жовтня 1925 р. 

Письменники Чернігівщини – багатогранні особистості. Одні з 
них були акторами, інші художниками. І ці сфери діяльності допо-
магали  їм писати цікаві твори. 

У 1896–1908 рр. діяв народний театр під керівництвом Олексан-
дра Федоровича Володського (23.ХІ.1875–1921, за ін. даними – 1928), 
драматурга, актора, перекладача українською мовою "Ревізора" та 
інших драматичних творів західноєвропейської літератури. 

Він був родом із Чернігова із сім’ї небагатого службовця. Вчився 
у Київському університеті, грав у трупах М. Кропивницького під 
керівництвом П. Саксаганського і М. Садовського (1901), а також 
І. Сагатовського (1902–1906), Т. Колесниченка (1909). У перерві між 
гастролями та роботою у різних трупах продовжував працювати в 
"Народному театрі" в Чернігові, для якого написав декілька п’єс ("Під 
крамницями" (1903), "Прославився", "На бідного Макара", "Орися" 
("В каламутній воді", 1901), "Як вони женихалися" (1907), "Панна-
штукарка" (1906), "Хатня революція" (1909) та ін.). 

Змістом переважної більшості п’єс були побутові ситуації, соці-
альні  проблеми він не порушував. Так, у п’єсі "Як вони женихали-
ся", яка мала водевільний, жартівливий характер, автор зосередив 
увагу на життєвій ситуації, коли до однієї дівчини почали 
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женихатися аж четверо хлопців. Серед них кондуктор, панок і писар, 
які, довідавшись, що дівчина мала гроші, робили все, щоб звернути 
на себе її увагу і виграти партію. Розгадавши наміри женихів, батько 
дівчини пішов на хитрість; він прочитавши газету, з жалем сповістив 
усіх присутніх про те, що банк, у якому зберігалися гроші дочки, 
лопнув. Три женихи відразу втекли. І лишився лише друкар, чесний 
хлопець, який по-справжньому кохав дівчину. 

На жаль, досить простий сюжет автор не зумів підпорядкувати 
динамічному його розвиткові, а тому не досить життєво компону-
валися сцени, розвиток конфлікту був ослаблений, та й монологи не 
розкривали психологічного стану персонажів. Через це весь тягар 
лягав на акторів, яким треба було "витягти" виставу тільки талано-
витою грою. 

У п’єсі "Хатня революція" зображено життя і побут мешканців 
околиці Чернігова, де проживав і сам драматург. Він гарно знав їх 
думки, настрої, уміло використовував їх барвисту мову, наповнену со-
ковитими виразами і пройняту гумором. 

У театрі О. Володський був провідним актором, упевнено дотри-
мувався реалістичних прийомів, володів майстерністю перевтілення, 
умів передавати характер своїх героїв, для яких були притаманні 
гумор та сатира. 

Олександр Володський підтримував зв’язки з Миколою Вороним, 
Борисом Грінченком, Володимиром Самійленком та ін., які брали 
участь у роботі театру і як актори, і як драматурги. В. Самійленко 
любив музику, пісню, а тому у вільний час грав на різних інструмен-
тах в оркестрі, а також на сцені "Народного театру", де була постав-
лена його п’єса "Химерний батько". Після того як В. Самійленко у 
1903 р. знову повернувся до Чернігова, О. Володський запропонував 
йому переробити п’єсу "Дядькова хвороба" для нової постановки. 
В. Самійленко погодився. Переважну більшість змін і додаток зробив 
О. Володський. Усе робилося так, щоб задовольнити смаки міщан-
ського глядача. Зміни мали водевільний характер. Це призвело до 
погіршення тексту, і В. Самійленко відмовився від неї. П’єса на сцені 
йшла під назвою "Хвороба". 

Разом із В. Самійленком він переклав у 1908 р. п’єсу на 3 дії 
Віктора Ришкова "Всеросійське лихо" ("Склеп"). 

Видатним українським поетом і актором був і Микола Кіндра-
тович Вороний (24.ХІ(6.ХІІ).1871–24.ІV.1940), який приїхав у Черні-
гів у 1903 р.  

Він був родом із Катеринославщини. Зростав у Харкові, продов-
жував навчатися у Ростові. За зв’язки з народниками був під наглядом 
поліції. Йому заборонили навчатися у  Росії, і він змушений був виїха-
ти за кордон. Отримав освіту у Віденському, а потім у Львівському 
університетах. Працював у Львові, спілкувався з М. Грушевським, 
І. Франком, який мав вплив на молодого поета, захоплювався його 
збіркою "Зів’яле листя". 
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У 1897 р. Микола Вороний повернувся в Україну і пов’язав своє 
життя як актор з театрами М. Кропивницького, П. Саксаганського, 
О. Васильєва та ін. 

Писати поезії почав ще в дитинстві. 
Перший вірш "Не журись,  дівчино" був на-
друкований у 1893 р. у часописі "Зоря". Зга-
дуємо ми його тут тому, що він визначав 
громадське кредо поета. Звертаючись до Люд-
мили Старицької, якій була присвячена 
поезія, Микола Вороний писав:  

 
Годі ж, не журися, кинь свої вагання,  
Стань в пригоді людям бідним і сліпим.  
І на людське лихо, сльози і страждання  
Оживись, серденько, чулим і живим. 
 
У своїй творчості поет використовував 

різні жанри: сонети, октави, рондо, тріолети, 
які вимагали залізної дисципліни слова. 

Переїхавши до Чернігова, Микола Воро-
ний влаштувався на роботу у земському ста-
тистичному бюро помічником керівника 
відділу поточної сільськогосподарської ста-
тистики. Цим відділом завідував М. Коцю-
бинський. Микола Вороний познайомився з 
ним заочно шляхом листування ще у 1896 р. 
23 лютого він писав зі Львова: "... Тепер 
дозволю собі сказати Вам кілька слів неофі-
ціяльних. Дуже мені приємно зазнайомити-
ся з Вами бодай листами – до свого часу ми 
зналися один з другим потроху на сторонах 
"Зорі". Як бачите, я з Ростова над Доном 
опинився в Галичині у Львові. 

Ходжу тут як надзвичайний слухач на 
виклади до університету та потроху працюю 
з М(ихайлом) Сергійовичем [Грушевським – 
Г. С.] на культурному ґрунті" [68]. 

У фондах Чернігівського музею М. Ко-
цюбинського зберігається 15 листів М. Воро-
ного до автора "Іntermezzo". Слід додати ще 

3 листи М. Коцюбинського до М. Вороного. "З кожним листом, – 
зазначає Тетяна Проніна, старший науковий працівник музею, яка 
досліджувала це листування, – все більше відчувається, як міцніють 
симпатії Коцюбинського і Вороного, їх теплі звертання один до одного – 
не тільки знак ввічливості. Мабуть, сама доля вела їх до спілкування, 
до зустрічі. Співпадають їх інтереси" [69]. Дуже важливе значення 

М. Вороний 
 

М. Коцюбинський  
та М. Вороний 
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має лист М. Вороного від 29 жовтня 1901 р., який пов’язаний із 
підготовкою поетом збірника "З-над хмар і долин" та його листом-
зверненням до письменників України взяти в ньому участь. У цьому 
зверненні М. Вороний виклав і свою естетичну позицію щодо розвитку 
літератури, яка неоднозначно була сприйнята українськими письмен-
никами. Деякі з них її сприйняли як "маніфест модернізму і 
символізму" (С. Єфремов). 

На пропозицію подати щось із своїх творів до збірника М. Ко-
цюбинський запропонував М. Вороному передрукувати із "Зорі" його 
оповідання "На крилах пісень". М. Вороний написав Михайлу Михай-
ловичу лист, який змінив рішення Коцюбинського, бо в ньому було 
чітко викладено погляд поета на розвиток української літератури. 

"Правду сказавши, – писав М. Вороний, – мені б дуже не хо-
тілося б взагалі щось передруковувати, а навпаки хотілося б тільки 
нове, свіже, оригінальне. Але разом з тим шкода позбавити себе 
приємності мати в числі інших і Ваш твір. До Ваших писань у мене 
спеціальна "манія", я люблю їх за легкість стилю, прозорість коло-
риту, гарну мову, за їх поетичність. З Вашого листа я бачив якусь 
непевність на сумнів щодо напрямку мого альманаха. Може й Ви, як 
добродій Єфремов, підозріваєте, що я хочу запровадити якусь "дека-
денщину", бо питаєтесь, що то буде за альманах, які автори прийма-
ють участь в ньому. Правда, таки вирази в моїм листі як "чиста 
штука", "усунення тенденцій" можуть збаламутити людину, бо тепер 
сфера штуки досить-таки збаламучена новими течіями і напрямами і 
репрезентант кожної такої течії по-своєму тлумачить і штуку і її 
завдання. 

Такого символізму, як я признаю, дуже багато у Гете, Гейне. З 
сучасних я признаю символістів – Метерлінка, Гауптмана, Ібсена, 
Бодлера, Едгара По, Тетмайєра, Чехова, Горького (але з меншого 
боку) і їм подібних. 

Я признаю за ними рацію биту, але не кожному з них готов 
наслідувати. 

Тенденційності в поетичній творчості не признаю (се вже буде 
фабрікація на марку), а ідейність (те ж саме зміст) мусить бути, бо се 
ж думка твору. 

Формою в поезії надзвичайно дорожу, бо одне діло – псалом 
співати, друге діло – волів гукати. Реалізм вважаю складовою час-
тиною штуки, а не її цілостю. Грубого реалізму в поезії цілком не виз-
наю. (Терпіти не можу "Тюремних сонетів" Франка, але закохуюсь в 
його "Зів’ялім листі".) 

Усіх сих поглядів хотів би додержати і в альманаху" [70]. 
Цього разу М. Коцюбинський послав М. Вороному акварель "На 

камені", яка, як ми вже згадували, була тепло прийнята поетом. 
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М. Коцюбинський, знаючи, що М. Вороний не може знайти робо-
ти, допоміг йому переїхати до Чернігова і отримати посаду у відо-
мстві, у якому працював сам. 

У Чернігові М. Вороний познайомився з донькою поета і педаго-
га М. А. Вербицького Вірою Миколаївною, гаряче і щиро її покохав і 
через деякий час одружився. 18 березня 1904 р. у будинку діда 
Миколи Андрійовича на Лісковиці в Чернігові у них народився син 
Марко, хрещеним батьком якого був Михайло Михайлович Коцю-
бинський. 

Семирічний період бурхливого, неспокійного і складного сімей-
ного життя завершився, на жаль, розривом. У цей час з-під пера 
М. Вороного виходять прекрасні поетичні цикли любовної лірики "За 
брамою гаю" та "Разок намиста". Душевною глибиною і страждан-
нями пройняті вірші "На озері", "Нічого!", "Зрада", "Твої уста", "Ти 
не любиш мене", "Ой, не минай", "Чи пам’ятаєш", "Ущухла буря", 
"Червоне коло, блискуче, красне" та ін. 

 
Свій біль тяжкий я переміг любов’ю, 
Для неї всі образи переміг, 
І виспівав тебе, омивши серце кров’ю, 
Потоком сліз. 
 
Зорій же ти, мій образе пречистий! 
В тобі я власну мрію покохав... 
Благословен той час великий, урочистий, 
Як ти постав. 

 
Перші збірки поета вийшли у 1911–1913 рр.: "Ліричні поезії" 

(1911) та "В сяйві мрій" (1913). У критиці М. Вороного називають 
основоположником українського модернізму. Але це не перешкодило 
йому писати твори про народ, його прагнення і сподівання, про кращих 
його представників. 31 оригінальний вірш, написаний у Чернігові, 
увійшов до книги М. Вороного "Твори", виданої 1989 р. Сюди слід до-
дати також і переклади, зроблені у Чернігові, але не позначені датою. 

У Чернігові М. Вороний цікавився громадським життям. 
"Миколу Кіндратовича я дуже добре пам’ятаю, – згадувала Ірина Ми-
хайлівна Коцюбинська, – бо, як член товариства "Просвіта" та учас-
ник літературних "понеділків", він часто бував у нашій господі. 

Перед очима постає його досить міцна постать з випещеним 
обличчям, білим волоссям, зачесаним догори. Він завжди був елеган-
тно, з деяким шиком одягнений у світлий сюртук з білими манжета-
ми, манишкою, комірцем і краваткою. Пенсне з чорною шовковою 
тісьмою було закладено за вилогу сюртука. Тримався він дуже вільно, 
впевнено і навіть з погордою" [71]. Крім "Просвіти", М. Вороний 
працював також у чернігівському "Литературно-артистическом обще-
стве", відкрив там приватні театральні курси, брав участь як актор у 



 
Літературне життя на Чернігівщині  

 

 293 

підготовці вистав у Народному театрі. В автобіографії М. Вороний 
писав: "У Чернігові я занімався соціал-демократичною пропагандою 
серед молоді, організувавши для цього 
закладу гурток з гімназистів і семіна-
ристів. В числі їх бував і Павло Тичина, 
котрий і перші свої поетичні кроки 
робив під моїм керівництвом". Але 
сімейні негаразди наклали відбиток і на 
його громадське та літературне життя. 
Це відчувалося і у стосунках М. Воро-
ного із знайомими, у його виступах на 
літературних зібраннях. Ось як описує 
одну із "субот" у М. Коцюбинського ху-
дожник і письменник Михайло Жук, на 
якій поет читав свої вірші: "Вороний 
прочитав кілька своїх віршів. Читав він 
штучно, ламано. Буває, що от виступає 
людина, ви її слухаєте і вам стає якось 
ніякого слухати. Боляче тягнеться кож-
на секунда, внутрішнє почуття сорому за 
свого ближнього, почуття жаху, що 
скінчиться чимось таким, що краще не 
слухати, краще не бачити. От в такому 
стані перебував я, коли читав Вороний. 
Він читав стоячи, але занадто голосно, 
порівнюючи невеликий розмір кімнати. 
Читав напам’ять. Якби трохи менше 
пози. Навіщо такий крик. 

Мова його віршів мені подобалась: музична, струнка, оброблена. 
Оплески. Автор сів. Коцюбинський сказав кілька прихильних слів. 
Його підтримали, особливо Віра Устимівна. Вороний нервово курив. 
Коцюбинський повільно допивав свою стопку вина і теж курив. 
Аромат тютюну приємно лоскотав мої ноздрі. Я спитав, що то за 
тютюн. Він запропонував цигарку. 

Сигнал  подала Шкуркіна-Левицька – почали прощатися. Всі 
встали. Я вийшов разом з Вороним. Була чудесна літня ніч. Яскраво 
світить місяць. Будинки стояли мовчазні з позамиканими віконни-
цями, і, здавалося, все живе відступило перед спочинком природи, що 
дихала чарами запашних квіток. В різних місцях озивалося дерев’яне 
колотало нічного вартового. А ми йшли, і Вороний скаржився на свою 
гірку долю. Зовсім зникла поза. Голос набрав теплого людяного 
тембру. Вулиця за вулицею. Лісковиця. 

– Хата на болоті, – шепче Вороний. – От тут вона, Віра. Тут мій 
син Марко...  

І голос йому дійсно перетинається сльозою. 
Шелестять могутні осокори, що ховають собою будинок Вербиць-

ких. Ми швидко повертаємо вгору до міста і лише на світанку я 

На одній із "субот" 
у М. Коцюбинського 
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прощаюся з Вороним. Мені його стає по-дружньому жалко і на 
хвилину я забуваю Коцюбинського. Забуваю те, що мені так боляче 
було слухати його виступ за столом... що я, навіть відчував якийсь 
сором за нього". 

Під кінець свого перебування у Чернігові у М. Вороного усклад-
нилися стосунки з М. Коцюбинським, про що говорить Ірина Ми-
хайлівна Коцюбинська у своїх спогадах. Про це свідчить і надпис 
М. Вороного 1912 р. на книзі "Ліричні поезії" (1911): "Вельмишанов-
ному Михайлові Коцюбинському на спомин колишніх добрих 
відносин". 

Із Чернігова М. Вороний виїхав у 1910 р. у Київ, де працював у 
театрі, викладав, написав книгу "Театр і драма". Пізніше брав участь 
у революційних подіях, переклав українською мовою "Інтернаціонал" 
Ежена Потьє, "Марсельєзу" Руже де Ліля, "Варшав’янку" В. Свен-
ціцького. 

Семирічне перебування М. Вороного у Чернігові, хоч і складне в 
особистому відношенні, мало значний вплив на розвиток культурно-
мистецького та літературного життя, сприяло його збагаченню. 

Майже разом із В. Самійленком та Б. Грін-
ченком у Чернігові з’явився Григорій Олексійо-
вич Коваленко (24.І(5.ІІ).1868–15.ХІІ.1937), який 
влаштувався в земській управі і працював тут 
майже 15 років. Він був обдарованою людиною: 
письменником, художником, літературознавцем, 
фольклористом, не стояв осторонь громадського 
життя, а тому його можна було побачити в 
товаристві Б. Грінченка, В. Самійленка, М. Коц-
юбинського, І. Шрага, М. Жука та інших. Свої 
поезії та оповідання він читав у садибі М. Коцю-
бинського. Брав активну участь у видавничій 
справі. Його твори були пройняті актуальними 
думками, а тому Б. Грінченко друкував їх у серії 
книжок для народу. Тут побачили світ збірка 
оповідань Г. Коваленка "Правдиве слово", а 
також його науково-популярні праці "Від чого 
вмерла Мелася", "Клопіт в селі Білашівці", 
"Чума на людях", "Пошесна хвороба чума" та ін. 

Він написав цікавий і ґрунтовний нарис "Очерк жизни и деятельности 
украинского этнографа и народного врача С. Д. Носа", брав участь у 
випуску альманахів. 

Г. Коваленко залишив велику спадщину творів образотворчого 
мистецтва (близько 100 картин та ілюстрацій), частина з них збері-
гається у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповід-
нику М. Коцюбинського. 

Б. Грінченко, М. Загірня, В. Самійленко (Сивенький), І. Коновал 
(Вороньківський), О. Володський, М. Вербицький, М. Вороний, Г. Ко-

Г. Коваленко 
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валенко – це яскраві творчі особистості. Кожен з них посів своє місце 
в культурно-мистецькому та літературному житті Чернігова і України 
в цілому. 

Особливістю літературного життя в Чернігові було творче єднан-
ня письменників старшого покоління і молоді. М. Коцюбинський 
сприяв тому, щоб на його "суботах" кожен молодий міг виявити 
творчі можливості і відчути підтримку. 

Так було із художником Михайлом Іва-
новичем Жуком (20.ІХ(2.Х).1883–8.VІ.1964), 
який писав вірші і прозу і з яким у М. Коцю-
бинського склалися гарні стосунки. 

М. Жук через рік після закінчення у 
1904 р. Краківської художньої академії осе-
лився в Чернігові, працював викладачем 
малювання в духовній семінарії, виступав як 
поет, прозаїк і критик. Він намалював два 
портрети М. Коцюбинського. У листі до ху-
дожника М. Коцюбинський підтримав його і 
різко висловився відносно чернігівської гро-
мадськості, яка так неуважно поставилася до 
виставки картин М. Жука: "Ось вона – наша 
некультурність! Але ми самі винні – слабо ми 
робимо українську  культуру і, б’ючи себе в 
груди, я не раз кажу: мій гріх, мій великий 
гріх". Проте художнику радить працювати, 
"а потому все розберуть, усе оцінять". 

М. Коцюбинський виявляв інтерес до 
збірки віршів Михайла Жука "Співи землі", 
яка вийшла в Чернігові у 1912 р., як і до творів письменника та 
художника Григорія Коваленка. 

Але особливий інтерес М. Коцюбинський виявляв до творчої 
молоді. "Суботи" були своєрідним методом його роботи з початків-
цями. "Зустрічі з письменником Михайлом Михайловичем Коцю-
бинським, – згадувала П. Березняк, – робили на нас великий вплив: 
будили в нас людську гідність, формували національну і революційну 
свідомість" [72]. Молодь потрапляла в атмосферу доброзичливості і 
творчої зацікавленості. Павло Тичина, Василь Елланський (Бла-
китний), Олександр Соколовський, Аркадій Казка, Іван Цитович та 
інші молоді початківці відчули, що в середовищі М. Коцюбинського 
зібралися саме ті люди, які турбувалися про подальший розвиток 
літератури. У кожного молодого творчо здібного початківця по-своєму 
склалася доля. Але саме перші творчі уроки М. Коцюбинського 
запам’яталися надовго. 

Павло Григорович Тичина (15(27).І.1891–16.ІХ.1967) почав писа-
ти вірші, ще навчаючись у семінарії. Сам він був родом із села Піски 
(нині Бобровицького р-ну). За рекомендацією першої вчительки 
майбутнього поета С. М. Морачевської батько віддав його у 1900 р. 

М. Жук 
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навчатися у бурсу Єлецького монастиря, де був гарний хор. Після її 
закінчення у 1907 р. П. Тичина вступив до Чернігівської духовної 
семінарії. Тут він познайомився з майбутнім відомим композитором 

Г. Верьовкою, а також В. Елланським і М. Под-
войським. Багато читав світських книжок, у 
тому числі й твори М. Горького. П. Тичина 
гарно співав і малював. Як свідчить поет, упер-
ше з М. Коцюбинським вони познайомилися, 
коли він малював етюди біля Мар’їного гаю. А 
потім М. Коцюбинський був на концерті в 
семінарії і почув прекрасний голос П. Тичини. 
Так обдарований юнак увійшов у середовище 
знайомих письменника. 

У 1910 р. викладач малювання в семінарії 
М. Жук привів П. Тичину і В. Елланського на 
одну із "субот" до М. Коцюбинського. Було це 
восени. "Повний місяць стояв у високому небі, – 
згадував П. Тичина. Пахло квітами й прив’яли-
ми травами. Сад кінчався обривом: знизу, з 
Холодних Ярів, якісь лунали далекі перегуки і 
стишений гамір життя вечірнього, а я все 

більше прислухався до голосу Михайла Михайловича, дивився на його 
високу, немовби трохи зігнуту у плечах постать, дивився на його очі, 
що при місяці вогнем світились" [94].  Саме тут прозвучали вірші 
Тичини "Розкажи, розкажи мені, поле...", "Ви знаєте, як липа 
шелестить...", "Де тополя росте", "Що місяцю зіроньки кажуть". 
П. Тичина був автором уже багатьох віршованих творів. М. Коцю-
бинський помітив у несміливому юнакові іскру великого таланту. 
Йому сподобалася поезія початківця, і він рекомендував у "Літера-
турно-науковий вісник" вірш "Ви знаєте, як липа шелестить...", який 
там з’явився у 1912 р. Саме ним і був започаткований творчий шлях 
майбутнього відомого українського поета. П. Тичина пробував свої 
сили в прозі, написав автобіографічне оповідання "На ріках вавілон-
ських" (надруковане у 1913 р.) та ін. 
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Перебуваючи на Капрі, М. Коцю-
бинський в бесіді з Максимом Горьким 
про молоді творчі сили української літе-
ратури назвав і Павла Тичину. З листів 
від цих двох великих письменників до 
молодого поета видно, яку надію покла-
дали і з якою любов’ю ставилися вони до 
нього. "Слово схвалення Олексія Макси-
мовича в ті жахливі роки реакції влило в 
мою душу багато незнаної тоді ще для 
мене сили і повернуло все життя моє по-
новому, в бік небоязні дійсності, уваж-
ного вивчення її, в бік творчих дерзань... 
Олексій Максимович згадував ці ранні 
мої писання в листі до мене з Сорренто в 
серпні 1927 року". Нагадаємо ці рядки: 
"Знаю я Вас давно, мені багато й ніжно – 
як він напрочуд гарно вмів говорити про 
людей – розповідав про Вас М. М. Коцю-
бинський, читав деякі Ваші вірші". 

У 1913 р. П. Тичина закінчив семі-
нарію і переїхав до Києва. Про місце і 
роль М. Коцюбинського у своєму житті 
він розказав у віршах "З мого дитинства" 
та "На "суботах" М. Коцюбинського". 
Виступаючи на вечорі, присвяченому 
100-річчю від дня народження М. Коцю-
бинського, П. Тичина говорив: "Коцюбинський належав до тих людей, 
що кожного разу, коли ти його бачиш, завше в ньому ти бачиш щось 
нове. Як океан, він був глибокий, як океан, тривожний і мінливий. 
Він залишив нам, і мені зокрема, найвищий заповіт ніколи не розми-
натись з людиною і завжди бути вірним рідному народові, правді, 
соціальній справедливості і свободі". 

Не менш важливе місце належало М. Коцюбинського і в 
творчому житті Василя Елланського (Блакитного) (12.І.1894–
2.ХІІ.1925), який разом із П. Тичиною навчався в семінарії, одночас-
но познайомився з автором "Fata morgana", брав участь у рево-
люційних гуртках. І якщо М. Коцюбинський менше з ним займався 
як з поетом-початківцем, то більше він вплинув на нього як людина, 
що сміливо відстоювала право українця на свою літературу, на своє 
мистецтво, на свободу думки. 

Василь Елланський познайомився з родиною Коцюбинських в 
кін. 1911 р. Уже 1912 р. він разом з П. Г. Тичиною відвідував 
"літературні суботи" М. М. Коцюбинського. На цих "суботах" бували 
Аркадій Казка, Микола Саєнко, Сергій Устименко та інші представ-
ники передової молоді. В цей період свого життя Михайло Михайло-

М. Коцюбинський та учасники 
"субот" М. Саєнко, 

С. Устименко, 
А. Казка. Фото. 1912 
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вич проводив велику виховну роботу серед молоді, покладаючи на неї 
великі надії. 

Літературні вечори проходили дуже цікаво і були гарною шко-
лою для молодих поетів. 

"Василь Елланський звернув на себе увагу Михайла Михайлови-
ча, як обдарований юнак з великим нахилом до поезії, з тонким 
чуттям краси, любов’ю до природи і помітним нахилом до громадської 
роботи...", – згадували І. Коцюбинська, Л. Лиман та К. Тригубенко. 
Відвідування "літературних субот" не минуло марно для Василя 
Елланського. Він сам почав писати вірші. За своєю вдачею він був 
натурою експансивною, емоційною, непримиренною і, захоплюючись 
поезією, часто серед молоді декламував вірші Олеся, Вороного, Лесі 
Українки, Маяковського, а згодом і свої. Захоплювався також музи-
кою й співами і часто відвідував камерні концерти в музичному 
училищі. 

Тоді ж Василь Елланський активно почав організовувати роботу  
зі створення першого українського хору під керівництвом Олексія 
Кіндратовича Приходька. Створення цього хору (1915) було значною 
подією в культурному житті дореволюційного Чернігова. Навколо 
нього гуртувалися українські прогресивні елементи. Всі кошти від 
концертів хору передавалися до політичної організації "Червоний 
хрест", яка надсилала їх політемігрантам та політичним в’язням і 
засланцям. На цій ділянці громадської роботи Василь виявив макси-
мум енергії і великі здібності як адміністратор, що вів організаційні і 
фінансові справи хору. 

Еволюція політичних поглядів Еллана-Блакитного складна. За 
юнацьких років він захоплювався культурницькою роботою, пропагу-
ючи українську прогресивну літературу, мову, музику, одночасно 
працюючи в революційно-підпільних гуртках народницького напрям-
ку. А вже з поч. 1918 р. знаємо його як українського революціонера, 
що міцно стояв на позиціях боротьби за радянську владу і зближення 
з Комуністичною партією більшовиків України [74]. 

Вплив М. Коцюбинського відчули і молоді поети Аркадій Казка, 
Олександр Соколовський, Іван Цитович. Кожен із них у ці складні і 
тривожні роки поч. XX ст. не стояв осторонь від життя, а брав у 
ньому активну участь. 

Олександр Олександрович Соколовський (1896–29.VІІІ.1938), 
навчаючись у Чернігівській гімназії, де панувала сувора дисципліна, 
познайомившись з Юрієм Коцюбинським та Віталієм Примаковим, 
пішов з ними і став активним учасником революційних подій. Разом 
із ними він бував у домі М. Коцюбинського. Дружина О. Соколов-
ського Тетяна Степанівна згадувала: "Сам Коцюбинський, крім свого 
могутнього таланту, володів надзвичайним даром – умінням бачити 
людину поруч себе. Він уважно слухав кожного, хто з ним розмовляв, 
і розмовляв так, що той почував себе цілком вільно. 

Ми, молодь, швидко відчули цю його властивість і охоче все 
йому розповідали, говорили про звичайнісінькі буденні речі, а його 
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цікавило все – чи каталися ми на ковзанах і де саме, може на 
Млиновиці? Чи плавали ми човном, чи ходили до Подусівки, до 
Яловщини, чи бували за Десною, чи бували на ярмарку, що нам там 
сподобалося і т. ін. 

Звичайно, проста розмова з цією люди-
ною нас чарувала, хотілося ще і ще говорити і 
відчувати душевність цієї надзвичайної лю-
дини. 

Сашко не хотів нам заважати і пішов до 
хлопців, до Миколи Саєнка, Віталія, Юрка 
Коцюбинського, він захоплювався віршами 
П. Тичини, чекав послухати щось нове... 

Йшли додому переповнені новими вра-
женнями, новими почуттями – ніби побували 
у якомусь високому святковому храмі, до-
торкнулися до якоїсь святині. 

Не раз згадував Сашко ці відвідини до 
Коцюбинського, хоч і не пощастило йому там 
часто бувати. Через багато років ще й ще 
згадували ми те життя, що світилося там так 
яскраво й кликало від бруду міщанства у 
прекрасний світ. 

Дуже обережно, поволі входив Сашко у 
літературний світ, надзвичайно вимогливо 
ставився до своїх творів, вважав, що кожний, хто іде цією дорогою, 
мусить багато працювати над собою. І сам жадібно знайомився з літе-
ратурою всього світу – своєю рідною – українською, російською, 
всесвітньою" [75]. 

Із Чернігівською духовною семінарією, а 
отже, з тими молодими творчими юнаками, 
які були поєднані долею з садибою М. Коцю-
бинського, був пов’язаний і Іван Павлович 
Цитович (31.Х.1895–4.VІІІ.1980), який після 
закінчення навчального закладу викладав мо-
ву і літературу, керував музично-хоровими 
колективами і, звичайно, писав вірші, які 
увійшли до збірки "Симфонія грози". 

В колі молодих письменників був і 
Аркадій Васильович Казка (23.ІХ.1890–
1929), всебічно обдарований юнак, який мав 
чудовий голос, подібний за тембром до голосу 
І. С. Козловського, захоплювався музикою, 
живописом, літературою. Він навчався в Чер-
нігівському реальному училищі, був знайомий 
з хлопцями із семінарії, разом із ними робив 
перші кроки в літературі. Про відвідини са-
диби М. Коцюбинського він згадував: "Черні-

О. Соколовський
 

А. Казка 
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гів, мій неспокій. Хвилювання, – Ще б пак! – Мої товариші, 
однокласник реаліст М. Саєнко та гімназист С. Устименко, попереди-
ли, що підуть разом зі мною до М. М. Коцюбинського. Вони і раніше 
в нього були, але мене тоді, реаліста VI класу, брали з собою вперше. 
Я якось не міг собі дати ради, що його там говорити та як себе 
поводити. Але як же враз розвіялись ніяковість і напруження, коли в 
передпокій нам на зустріч вийшла висока, трохи ніби зігнута постать 
з блідим, якось особливо чистим лицем і з проникливим уважним 
зором майже чорних променистих очей. Кілька лагідних слів, сказа-
них приємним тихим тенором – і моє замішання зникло. Натомість 
охопило почуття внутрішньої гармонійності, врівноваженості, самопо-
ваги. Вилинула думка. Йому хочеться багато про що сказати. Йому 
можна у всьому довіритися. Потім низка вечорів у Михайла 
Михайловича. 

Невимушені розмови, спершу в їдальні за столом, а потім у його 
робочому кабінеті..." [76]. 

Починаючи з 1912 р. і до 1919 р. у чернігівських газетах час-
тенько друкувалися вірші Аркадія Казки. Після того як він не зміг 
закінчити Київський комерційний інститут, бо бракувало коштів, 
повернувся до Чернігова, де працював креслярем у земській управі, 
одружився з сестрою поета і свого друга Івана Цитовича Ганною. 

 
Десна – мов шабля. 
  Вал старезний.  
Мазепи дім. Гармати в ряд,  
Поринувши у сон 
  давнезний,  
Сумною вартою стоять.  
Заснув Чернігів.  Місяць 
  срібний,  
Піднявши високо свій щит,  
Вглядається: богам подібні,  
Ген двоє п’ють солодку мить... 

 
Це рядки з вірша А. Казки "Романтичне". Він любив працювати 

в таких жанрах, як тріолет, сонет, газель та інших, які потребували 
гарного знання літератури, традицій не тільки української, а й за-
хідноєвропейської словесності. 

По-різному склалася доля початківців, чиї поезії звучали на "су-
ботах" М. Коцюбинського, кому віддав великий художник слова тепло 
своєї творчої душі. М. Коцюбинський, слухаючи їх перші проби пера, 
думав про майбутнє української літератури. Можна з упевненістю 
стверджувати, що на поч. XX ст. формується специфічний молодіж-
ний напрям у літературному житті Чернігова. Але це вже часто 
трагічна сторінка в історії культури міста, яка потребує особливої 
уваги. Значна частина творчої молоді у 30-х рр. репресована. Така ж 
доля спіткала і Аркадія Казку, що привело до трагічної загибелі [76]. 
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Підсумовуючи розмову про особливості літературного життя 
Чернігова кін. XIX – поч. XX ст., можна з упевненістю сказати, що 
воно було всебічним і найвагомішу роль у ньому відігравали М. Коцю-
бинський та Б. Грінченко. Важко сказати, як би воно розвивалося, чи 
було б воно без них таким багатогранним і дієвим, як це видно нині. 

І література, і мистецтво мали в цей час не тільки просвіт-
ницький характер, а й мобілізуючий, соціально окреслений та визна-
чений. Говорити про існування в цей час літературної школи в Чер-
нігові, як, приміром, у XVII – на поч. XVIII ст., яку очолював 
Л. Баранович, не можна. Якщо і були тут деякі її ознаки: наявність 
активних діячів, письменників, навколо яких групувалися літератори, 
видавничої бази, то була відсутня єдина теоретично-літературна спіль-
ність. Борис Грінченко відстоював у літературі традиційні реалістичні 
методи створення художнього твору. М. Коцюбинський був не проти 
використання нових принципів, притаманних творам західноєвропей-
ських художників слова. Незважаючи на це, письменники Чернігова 
кін. XIX – поч. XX ст. відіграли велику роль у розвитку всієї 
української літератури, визначали її подальший хід. 

 
ТВОРЧІ ДОЛІ ІНШИХ ЛІТЕРАТОРІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ  

ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 
 

Літературне життя Чернігівщини не буде повним, якщо ми не 
згадаємо інших письменників, які були пов’язані своїм життям та 
творчістю з нашим краєм. 

Мало ми знаємо про Любов Олексан-
дрівну Яновську (псевдоніми Ф. Екуртьжа, 
Омелька Реп’ях) (30.VІІ.1861–1933), яка наро-
дилася в селі Миколаївка Борзнянського 
повіту в збіднілій дворянській сім’ї Олексан-
дра Сергійовича Щербачова. Саме на батька 
ліг тягар виховання дітей та пошуки засобів 
до існування, бо дружина покинула його і ви-
їхала до Петербурга. Не вдалося закріпитись у 
Кременчузі, де він обіймав посаду нотаря. 
Олександра Сергійовича звинуватили в пору-
шенні закону, звільнили з посади і продали 
все майно. На хліб довелося заробляти граба-
рством. 

Саме ці обставини рано привчили до 
праці Любов Олександрівну. 

Після закінчення Полтавського інституту благородних дівиць 
(1881) працювала домашньою вчителькою на Лубенщині, організувала 
недільні школи, ремесленні гуртки, жіночі товариства в Лубнах та 
Києві. В 1908 р. виступила з доповіддю на Першому всеросійському 
з’їзді жінок. 

Л. Яновська
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Рано почала писати оповідання. Перші твори з’явилися у 1896 р. 
В оповіданнях "Злодійка Оксана", "Смерть Макарихи", "Городянка" та 
ін., розповідала про злиденне сільське життя, про міських робітників. 
Пізніше писала повісті, романи, драми, комедії, в яких не тільки відо-
бразила долю сільської жінки, а й розвінчала українських поміщиків, 
сільських багатіїв, ліберальну інтелігенцію, яка лише на словах захи-
щала народ. Популярністю користувалася п’єса Л. Яновської "Лісова 
квітка" (1903), яку в 1906 р. поставила в Ніжині Марія Заньковецька. 

У своїх п’єсах "В передрозсвітньому тумані", "Жертви" та ін. 
Л. Яновська відобразила і народний революційний підйом, який 
розпочався після реакції. 

Позитивно оцінювали творчість Л. Яновської М. Коцюбинський, 
І. Франко, М. Кропивницький, М. Лисенко. 

У 1914–1915 рр. Л. Яновська припинила свою творчість, бо була 
прикута до ліжка [78]. 

З Ічнею пов’язана доля видатного україн-
ського письменника Степана Васильовича Васи-
льченка (Панасенка) (8.І.1878–11.VІІІ.1932). Тут 
він народився в родині безземельного селянина-
шевця, тут минули його перші уроки трудового 
життя. 

Степан Васильович з юних літ мріяв про 
вчительську професію. І він її здобув, закін-
чивши Коростишівську вчительську семінарію, 
а потім Глухівський учительський інститут. Це 
був час революційного підйому. І С. Васильчен-
ко не залишився осторонь. За революційну 
діяльність і участь у робітничих демонстраціях 
був заарештований і півтора року сидів у Бах-
мутській в’язниці. 

У 1908 р. він повернувся на батьківщину і 
почав займатися літературною працею. В Ічні 
були написані оповідання "З самого початку", 
"Над Россю", "Волошки", "На чужину", "Мужи-
цька арифметика", "На хуторі", "Осінній ескіз", 

п’єси "На перші гулі", "Недоросток" та інші, в яких центральними  
героями виступають люди праці, обдаровані, з високими моральними 
принципами. В деяких з них розкрита тяжка доля сільського вчителя, 
його чесність і розум, непокірність і потяг до протесту. 

У творах, написаних на Чернігівщині та пізніше, коли в 1910 р. 
С. Васильченко переїхав до Києва і чотири роки працював в газеті 
"Рада", розкрилися його специфічні творчі особливості: "ліричні ав-
торські відступи, настроєвість, глибокий драматизм, лаконізм викла-
ду, використання народнопісенної образності" (Б. Деркач). 

Після Жовтневої революції 1917 р. С. Васильченко займався 
культурно-освітньою роботою, працював вихователем і завідувачем 
дитячого будинку, вчителем. І в цей час писав художні твори, в яких 

С. Васильченко 
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значне місце серед персонажів належить дітям із їхнім цікавим світом 
та романтичними мріями ("Приблуда", "Авіаційний гурток", "Олив’я-
ний перстень", повість про Т. Шевченка "В бур’янах" тощо). 

Хоча творчість С. Васильченка і стоїть осторонь від основного 
літературного життя в Чернігові, але вона збагачує загальну картину 
цього регіону. 

Таке інтенсивне літературне життя, яке було в Чернігові в 
кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., не спостерігається в інших містах губернії, 
навіть у Ніжині, який славився своїми творчими традиціями. Проте 
все ж деяких студентів Історико-філологічного інституту кн. Безбо-
родька захоплювали не тільки наукові та громадські проблеми, але й 
творчі. Серед тих, хто пробував свої сили в літературі, слід назвати 
Володимира Данилова, пізніше видатного вченого-фольклориста, 
який в цей час писав вірші; читачам запам’ятався його цикл "На лоні 
природи"; Георгія Феддерса, сина відомого художника-академіка 
Ю. Я. Феддерса, який під час навчання в інституті і після його 
закінчення займався культурно-творчою ді-
яльністю в Ніжині, писав оповідання, п’єси, 
зокрема, в місті була поставлена його п’єса 
"Однажды ночью"; Івана Капустянського, 
пізніше відомого письменника і літературо-
знавця, репресованого в 30-х рр., який опублі-
кував низку цікавих поетичних творів у 
місцевій пресі. 

На поч. XX ст. у Ніжині постійно ви-
ходили газети "Нежинская летопись" (1906), 
"Нежинская речь" (1906), "Нежинский листок" 
(1907) "Нежинская копейка" (1913–1914), "Не-
жинец" (1914–1916) та ін., а також журнал 
"Нежинская пчела" (1914–1916). 

Найпомітнішою фігурою серед молодих 
літераторів цього часу був студент Ніжин-
ського історико-філологічного інституту 
кн. Безбородька Олексій Львович Плющ 
(13.V.1887–12.VІ.1907), родом з Оленівки Борз-
нянського повіту. Разом із батьками він жив у Варшаві, де закінчив 
гімназію, але на канікулах часто приїздив в Оленівку, добре вивчив 
українську мову. Він цікавився літературою, історією та етнографією 
України. Познайомився з І. Тобілевичем, П. Саксаганським, М. Садов-
ським, М. Заньковецькою.  

О. Плющ почав писати рано. У 1902 р. він виступив як перекла-
дач "Слова о полку Игореве" українською мовою. Перекладав також 
вірші Г. Гейне. 

Найпліднішими були 1905–1906 рр., коли він написав повісті 
"Великий в малім та малий в великім", драму "Смерть поэта", вірші. 
Олексію Плющу було 17–18 років, коли він пов’язав себе з політич-
ною організацією есерів і став поборником соціалізму. 

І. Капустянський 
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У 1906 р. О. Плющ закінчив Варшавську гімназію і вступив до 
Ніжинського історико-філологічного інституту. Це був складний для 
вишу час. Багато професорів, які тут працювали раніше, виїхали. Але 
Олексія Плюща цей виш приваблював більше з особистих причин. У 
Ніжинській гімназії вчилася його наречена. Після закінчення гімназії та 
весілля вони мали переїхати до Києва. Але не судилося. 

Олексій у цей час хворів. Це змусило 
його залишити інтернат при інституті і пе-
реселитися на приватну квартиру, що 
викликало  підозру поліції. "У першому пів-
річчі, – згадує батько О. Плюща Лев Андрі-
йович, – Олексій Львович акуратно ходив 
на лекції і навіть склав піврічний екзамен. 
У другому півріччі, внаслідок того, що два 
кращих професори, з якими він зійшовся і 
полюбив їх, залишили інститут, він пере-
став цікавитись лекціями і курсовий 
екзамен зовсім не складав". 25 травня 1907 
р. він написав заяву, щоб його залишили на 
повторний курс, але дирекція інституту не 
погодилася. В особовій справі О. Плюща є 
запис: "Уволен из І курса института. Во 
время учения в институте поведения был 
отличного". 

У цей час Олексій Плющ захопився 
громадською роботою у місті. "Він був ініціатором організації това-
риств серед учнівської молоді. Головним завданням Олексія Львовича 
було пробудження серед молоді національної свідомості, любові до 
рідного краю, рідної історії, літератури", – згадував батько 
Л. О. Плющ. 

Не маючи достатніх засобів для існування, Олексій Плющ займав-
ся репетиторством, читав платні лекції. Багато уваги приділяв роботі у 
ніжинській "Просвіті", де виконував обов’язки бібліотекаря та пись-
менника. У цей час він написав романи "Вперед" і "В натовпі", поезію 
у прозі "Революція", п’єси "Перед світанком", "Годі".  Близько 15 творів  
було не завершено. Серед них повісті "Два приятелі, або Чи Христос, чи 
революція?", роман "Метаморфози". Все це не було опубліковане. 

12 червня 1907 р. життя Олексія Плюща трагічно обірвалося. 
Поховали його в Оленівці. Після його смерті рукописи потрапили до 
Одеси. Деякі ранні твори були опубліковані у 1911 р. Більшість його 
романів та повістей залишилась у рукописах. До 1930 р. неопубліко-
вані твори О. Плюща знаходились в одеського літератора І. Л. Липи. 
Подальша доля архіву невідома. У 1991 р. вийшла книга О. Плюща 
"Сповідь", куди увійшли твори 1905–1906 рр. Хотілося б сподіватися, 
що колись знайдуться всі рукописи самобутнього письменника, в тому 
числі й твори, написані в Оленівці та Ніжині. 

О. Плющ 
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У літературному житті Ніжина пам’ятним був 1909 р. – рік 100-
ліття від дня народження видатного випускника Ніжинської вищої 
школи Миколи Гоголя. На будинку Гімназії, де минули його дитячі і 
юнацькі роки, була відкрита меморіальна дошка з написом: "Здесь 
учился Гоголь с мая 1821 по июнь 1828 г.", яка й нині прикрашає 
фасад приміщення старого корпусу університету. Наукові доповіді, 
виступи представників громадськості та місцевої влади, студентів 
надовго залишились у пам’яті ніжинців. 

Студенти активно реагували на події, які відбувалися в Ясній 
Поляні в 1910 р., коли Лев Толстой залишив свою садибу, дорогою  
хворів, а потім помер. Директор Історико-філологічного інституту 
проф. І. І. Іванов, відомий літературознавець та історик мистецтва, фі-
лософ, виявив своє негативне ставлення до цих подій. Як згадував 
студент А. Н. Образцов, студенти інституту родом із Тули знали Ясну 
Поляну. Один із них ще в 1909 р.  у своєму листі до письменника запи-
тав Лева Миколайовича, чи правильно він робить, обравши педагогіч-
ний шлях. У відповідь дочка і секретар Толстого прислала йому, на 
прохання батька, пакунок книжок Л. М. Толстого з педагогічних 
питань. 

"Уже перші повідомлення газет про те, що Толстой збіг з Ясної 
Поляни, вразило всіх нас. Де тепер Толстой? Що він буде робити далі? 
Вчинок великого письменника захоплював нас. Потім повідомлення 
про смерть... Лекції були  зірвані. На свої сині шинелі ми пов’язали 
креп. Спочатку був мітинг (громадська панахида), потім з піснями 
пішли в місто. Там були повсюду кінні і піші поліцейські вартові. 

І. І. Іванов відсиджувався у себе і на зрив лекцій ніяк не реагував. 
Ми довідались, що до Толстого він відносився презирливо, і були цим 
обурені. Після одного їдкого зауваження його про Толстого, навіть 
добродушний професор В. І. Петр не витримав: "Осел лягает льва", – 
сказав він після того, як пішов директор, і дехто з нас чув це..." 

Революційні події лютого, а потім і жовтня 1917 р. вплинули на 
суспільно-громадське життя в Ніжині. Студенти брали активну участь 
у вирішенні різного роду питань, в тому числі і відродження націо-
нально-визвольного руху на Ніжинщині, який очолив студент інститу-
ту Іван Ковалевський. В газеті "Известия Нежинского общественного 
комитета" на початку 1917 р. він виступив з декількома статтями уже 
як комісар Центральної ради. Він був делегатом Всеукраїнського 
національного з’їзду в м. Києві. Повернувшись до Ніжина в квітні 
1917 р., І. Ковалевський ставить питання про українізацію всіх шкіл. 
На ніжинському віче було організовано "Просвіту", яку очолив 
І. Ковалевський. 

16 квітня 1917 р. на Соборній площі в Ніжині було проведено 
панахиду за Т. Шевченком. "На східці каплиці зійшов священик. Звід-
усюди неслась хвала новому життю, борцям за волю, хвала Тарасу. Це 
вперше за кількасот років всюди залунало прилюдно рідне слово. 
Несподівано панахида перетворилась на маніфестацію національних 
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почуттів" [79]. Саме в цей час міський парк був перейменований з "Ми-
колаївського" на "Шевченківський". 

Питання українізації в Ніжині вирішувалося непросто. Про це 
свідчить хроніка засідання міської Думи від 14 липня 1917 р., яка 
зафіксувала виступи її прихильників і противників. Навчальна комісія 

наполягала провести опитування серед учнів, 
студентів та батьків щодо вивчення україн-
ської мови та викладання нею [80]. Це питан-
ня не було вирішено, бо в Думі було чимало 
противників. 21 червня 1917 р. у міській пресі 
було надруковане "Звернення Тимчасового 
уряду до всіх українців", у якому говорилось: 
"Брати українці!.. Не йдіть загибельним шля-
хом роздроблення вільної Росії, не відривай-
тесь від нашої Батьківщини, не розколюйте 
нашої армії... не завдавайте смертельного 
удару всій державі і самим собі" [81].  

Саме ці обставини і змусили І. Ковалев-
ського написати брошуру під назвою "Хто ми, 
що ми і чого хочемо", яка була надрукована в 
Ніжині у 1917 р. В ній автор обґрунтовував 
право України й українців на автономію, а 
потім і самостійну державу. 

У газеті "Известия Нежинского общественного комитета" був 
надрукований "Відкритий лист пану Ковалевському" Михайла Нови-
цького, в якому засуджувались ідеї незалежності України, обливався 
брудом і сам І. Ковалевський. Потім була відповідь, у якій автор 
брошури відкидав звинувачення М. Новицького про те, що він, як і 
представники української інтелігенції, продав рідний край і народ за 
шматок гнилої ковбаси і сала: "Не мене докоряйте, Новицький, бо то 
не наша інтелігенція, бо я ні за сало, ні за шмат ковбаси рідний народ 
не зраджу, не зміню своєї мови... – писав І. Ковалевський. – Тоді як 
Ви давно відцурались від усього рідного, окрім хліба, борщу, пампу-
шок, галушок... і всього того, що потрібно Вашому шлункові... 
Взагалі я бачу, що Ви досить часто виявляєте себе профаном..." [82].  

Через деякий час І. Ковалевський залишив Ніжин, а потім 
емігрував за кордон. 

Перечитавши сторінки цього розділу книги, читач з упевненістю 
може сказати, яким багатим було літературне життя на Чернігівщині 
у ХІХ – на поч. ХХ ст., скільки було яскравих художників слова, яку 
величезну роботу вони здійснили, щоб в тяжких умовах заборони 
вони не лише зберегли українське слово, а й збагатили, довели, що 
мовою Т. Шевченка, Л. Глібова, М. Коцюбинського можна писати не 
лише художні твори, а й досягати світового рівня художньої майстер-
ності. 

І. Ковалевський 
 



 
Періодика Чернігівщини: сторінки історії  

 

 307 

 
 

 

 
ПЕРІОДИКА ЧЕРНІГІВЩИНИ:  

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ 
 

 
 
 

 
 
Важливе місце в історії Чернігівщини займають періодичні 

видання, до яких відносимо газети, журнали, альманахи, збірники та 
інші видання, що виходили постійно чи лише в певний історичний 
час. Найдавнішим періодичним виданням нашого Поліського краю 
була газета "Черниговские губернские ведомости", яка вийшла у 
суботу 8 січня 1838 р. (за старим стилем) і продовжувала своє творче 
життя до 1918 р.  

Заснування цього офіційного видання було пов’язане з метою 
"облегчения канцелярий в производстве дел сокращением переписки и 
доставления как присутственным местам, так и частным лицам 
средств получить сведения, относящиеся к исполнению и соображе-
нию". Газета складалася з двох частин: перша – "часть официальная" 
і друга – "Прибавления к "Черниговским губернским ведомостям". 
Відповідав за випуск газети сам губернатор, зокрема у 1838–1839 рр. 
М. І. Жуков, 1839–1847 рр. – В. О. Шереметьєв, 1841–1855 рр. – 
П. І. Гессі, 1855–1857 рр. – Ф. М. Анненський, 1857–1861 рр. – 
К. П. Шабельський, 1861–1870 рр. – С. П. Голіцин. Губернатори при-
значали і головних редакторів. Ними були у різний час М. Білозер-
ський, О. Шишацький-Ілліч, Г. Паливода, О. Маркович та ін., цензо-
ром призначалися викладачі Чернігівської чоловічої гімназії, зокрема 
Ф. Петропавловський та ін.  
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Перші номери були бідні на інформацію. Так, у першому номері 
в розділі офіційної частини "Постановления губернского начальства" 
писали про ціни, встановлені в Чернігові на одяг для арештантів, а в 
розділі "Объявления и извещения" – про призначення на посади 
чиновників, про позбавлення дворянського звання, крадіжки, бродяж-
ництво тощо. У частині другій – "Прибавления…" були подані ціни на 
"разные потребности", відомості про фабрики, заводи, ферми, про 
відкриття ярмарки у м. Почеп. Газета спочатку виходила на 4 сторін-
ках. З кожним роком "Черниговские губернские ведомости" збагачу-
валися як на інформаційний, так і регіональний матеріал. У офіційній 
частині друкували укази, розпорядження царя та урядових установ, 
міністерств, а також губернатора, тобто центральної і місцевої влади, 
а в неофіційній – матеріали, які спочатку розміщувалися на одній 
сторінці, а потім її формат збільшився. Саме ця частина була най-
більш популярною, бо тут друкувалися літературні твори, фольклорні 
та етнографічні матеріали, статті з історії, географії, народної освіти, 
сільського господарства та з інших проблем життя губернії. О. Ханен-
ко, який захопився селянськими проблемами, пов’язаними з відміною 
кріпацтва і результатами її після 1861 р., на сторінках газети 
опублікував декілька статей, а також з історії межових закладів. 

У газеті публікувалися також матеріали, що торкалися статис-
тики та культурного життя. Так, наприклад, у газетах 1859 р. були 
опубліковані відомості про кількість ремісників у Чернігові, про від-
криття у місті телеграфної станції, а у 1894 р. – про кількість заводів 
і фабрик та робітників на них, про роботу електростанції у місті, 
1895 р. – про закладання першого каменя на площі Б. Хмельницького 
у Ніжині у будівництво приміщення ремісничого училища імені 
колезького радника, уродженця міста Андрія Кушакевича, який 
залишив значні кошти на його облаштування. У 1896 р. сповіщалося 
про встановлення електродвигуна у друкарні губернського правління, 
на якому того ж дня було видрукувано свіжий номер "Черниговских 
губернських ведомостей". 27 січня 1897 р. опубліковано відомості про 
Всеросійський перепис населення, згідно з яким встановлено,  що в 
губернії проживало 3 млн 322 тис. людей, з них у містах – 207 тис., 
решта у селах. Найбільшими містами в Чернігівській губернії були: 
Ніжин – 32 тис. чол., Чернігів – 27 тис., Конотоп – 18 тис., Борзна – 
12 тис., Новгород-Сіверський – 9 тис., Сосниця – 7 тис., Остер і Козе-
лець – по 5 тис., Городня – 4 тис. чоловік. У 1900 р. – про урочисте 
відкриття пам’ятника О. Пушкіну у зв’язку зі 100-літтям від дня 
народження поета. 

Яскравим періодом в житті газети ХІХ ст. були 50-ті рр., коли 
редактором неофіційної частини був Олександр Шишацький-Ілліч. 
Газета цього періоду відзначається як тематичною різноманітністю 
матеріалів, так і участю в газеті як авторів публікацій багатьох відо-
мих діячів України. У цей час у газеті були опубліковані різноманітні 
матеріали історичного та краєзнавчого спрямування. Так, у 1851 р. 
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перший ректор Київського університету Св. Володимира Михайло 
Максимович опублікував "Сказання про гетьмана Петра Сагайдачно-
го", а у 1852 р. з’явилась праця  Миколи Марковича, автора 5-томної 
"Історії України" – "Історичний та статистичний опис Чернігова". У 
1855 р. юний Григорій Милорадович, в майбутньому генерал-майор, 
предводитель дворянства Чернігівської губернії, перший голова Черні-
гівської архівної комісії, опублікував нарис "Містечко Любеч", а 
пізніше з’явились його історико-статистичний опис села Боровичі, 
матеріали до родоводу Милорадовича. Він сприяв публікації уривків 
із "Генерального слідства про маєтності Чернігівського полку", праці 
О. Ф. Шафонського "Чернігівського намісництва топографічний опис". 
У 1886 р. він публікує "Любецький синодик". Чимало публікацій 
здійснив Олександр Лазаревський. Він надрукував статті "Василь 
Золотаренко, полковник Ніжинський", "Ніжинські полковники", 
"Кролевецькі сотники", перші дві частини "Генерального следствия о 
местностях" Чернігівського полку (1832); підготував до видання мате-
ріали Гетьманської канцелярії ХVІІ–ХVІІІ ст., Малоросійської колегії, 
правлінь Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв тощо. У 
1872 та 1878 рр. відомий вчений-археолог Дмитро Самоквасов опублі-
кував великі статті про археологічні  розкопки курганів, які він вів на 
території Болдиної гори у Чернігові. 

У 50–60-х рр. ХІХ ст. в "Черниговских губернских ведомостях" 
було опубліковано чимало фольклорних, етнографічних та літератур-
них матеріалів, і цьому сприяв їх редактор Олександр Шишацький-
Ілліч, бо сам збирав їх і писав ліричні твори та поеми. Так, у 1854 р. 
у газеті він надрукував нарис "Местечко Олишевка (Козелецкого уезда 
Черниговской губернии) в историческом и этнографическом отно-
шении". Найбільшу цінність в нарисі становлять не лише архівні та 
офіційні матеріали про село, свідчення жителів про різного роду 
заняття селян і козаків, а народні перекази, історичні пісні, зокрема 
"Згвалтовали лиху чутку", про свавілля татар, "Не вспів та Нечай 
козак щуки-риби з’їсти" (про мужню боротьбу з польськими загарбни-
ками та смерть народного месника козака Данила Нечая) та інші 
фольклорні матеріали, які були записані  автором з уст односельчан. 

О. Шишацький-Ілліч надрукував у газеті і свої оригінальні тво-
ри: вірші та оповідання "Лубок" (1852), "Шкідливий цап" (1853), 
поеми  "Олеся", "Юлиця, або Галя простоволоса" та ін. На жаль, 
8 лютого 1859 р. 31-річний редактор пішов із життя. 

У 1853 р. на сторінках газети з’явилися 25 байок Леоніда 
Глібова, студента Юридичного ліцею кн. Безбородька в Ніжині, публі-
кації яких сприяв проф. М. Тулов. Поет продовжував тут друкувати і 
пізніше не лише байки, а й ліричні твори "Скажіть мені, добрі 
люди…", "Журба (Стоїть гора високая)", які стали народними піс-
нями, статті і рецензії на театральні вистави тощо. Літературні мате-
ріали друкували українською мовою. 
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Чимало фольклорного матеріалу опублікував у газеті Опанас 
Маркович, обіймаючи посаду коректора, Степан Ніс, лікар і народний 
цілитель, збирач народної творчості. У рубриці "Памятники украин-
ской народной словесности" подає обробки козацьких сюжетів "Про 
городянку та бублики" (1860, № 28), "Семилітка" (1860, № 35) пись-
менник Митрофан Александрович із села Калита Остерського повіту. 
Тут він друкує і свою значну працю – дорожні нотатки "Из Канева в 
Чигирин и обратно" (1860, № 30–34). 

У 1859 р. після смерті О. Шишацького-Ілліча редактором газети 
було призначено Г. Паливоду, який продовжив традиції попередників 
і друкував матеріали фольклору, етнографії, українські художні 
твори. Тут були опубліковані байки та інші твори Л. Глібова, 
фольклорні матеріали Петра Єфименка "Украинские пословицы и по-
говорки", легенду "Про вовків і вовчого Бога Полісуна" (1859, № 38). 
О. Тищинський надрукував у зв’язку з цим статтю "Об украинских 
пословицах и поговорках" (1859, № 29), оповідання "Рассказы про 
Полисуна" (1859, № 38), 34 прислів’я і приказки. 

У газеті з’явилися й інші публікації відомого громадського та 
культурного діяча України і Чернігова Олександра Тищинського, 
який підтримував зв’язки з О. Шишацьким-Іллічем, знаходячись за 
межами міста.  

У 50-х рр. ХІХ ст. покращується поліграфічне видання газети. Її 
передплата на рік у 1855 р. становила: на сірому папері – 3 крб 
25 коп, на білому папері – 4 крб сріблом. У 1896 р., коли газета 
виходила щодня, річна передплата коштувала 6 крб 20 коп, її свіжі 
номери можна було придбати і вроздріб безпосередньо у друкарні та в 
чернігівських книгарнях Якубовича і Данюшевського. 

У 80–90-х рр. ХІХ ст. збільшується у газеті інформація про 
культурне життя у місті та губернії. Так, в кінці січня 1897 р. сповіща-
лося про встановлення у Чернігові у міському театрі апарата Люм’єра 
"Сінематограф", за допомогою якого демонструвалися перші кіно-
стрічки. 

Газета сповіщала про гастролі трупи М. Кропивницького, які 
відбувалися з 16 жовтня до 4 грудня 1894 р., та трупи М. Садов-
ського, у 19 виставах якого з 16 листопада 1896 р. до 3 січня 1897 р. 
виступала Марія Заньковецька. Про ці гастролі писав відомий 
театральний критик М. П. Ямпольський у циклі статей "Театр". 

З відгуками на театральні вистави та концерти також виступав 
активний культурний діяч Чернігова, художник Іван Рашевський. Він 
писав і про свою участь у художніх виставах у Києві та С.-Петербурзі, 
про те, що у 1897 р. він намалював на замовлення чернігівських віз-
ників ікону святителя Феодосія, яку вони вручили кафедральному 
собору. 

У 1895 р. до жителів губернії звернувся композитор Микола 
Лисенко надсилати йому записи народних пісень. Він також цим 
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займався і від відомої місцевої співачки Меланії Загорської-Ходот  
записав 27 пісень. 

У 1906 р. було призупинено видання "Прибавления к "Черни-
говским губернским ведомостям", а тому на четвертій сторінці першої 
частини друкували і деякі неофіційні матеріали.  

Паралельно з "Черниговскими губернскими ведомостями" з 1861 
до 1863 р. виходила газета "Черниговский листок", редактором і 
видавцем якої був Л. Глібов. Програму своєї газети поет опублікував у 
"Черниговских губернских ведомостях" та петербурзькому журналі 
"Основа", редакторами якого були В. Білозерський та П. Куліш. 
Газета "Черниговский листок" була двомовною, в ній матеріали дру-
кувались українською та російською мовами. 

 

 
 
Як свідчить її офіційна програма, у газеті матеріали повинні 

були друкувати за відділами: у першому – літературному – передба-
чалася публікація невеличких оповідань, віршів, подорожніх записів,  
нарисів із народного побуту, анекдотів, сценок, гуморесок, дописів 
тощо; у другому – матеріали, пов’язані з новинками, повідомленнями, 
чутками. Але це не був офіційний матеріал, як в інших періодичних 
виданнях. Редактор газети Л. Глібов планував тут подавати фейле-
тони, дописи з міських новин, повідомлення про театральні вистави. 

У третьому розділі передбачалася публікація невеличких статей, 
пов’язаних з висвітленням питань, що торкалися сільського госпо-
дарства, домогосподарства, промисловості, торгівлі, популярної медици-
ни, народної освіти тощо. В газеті планувалося розміщати короткі до-
писи про книги, які б становили місцевий інтерес, та різні оголошення. 

Публікуючи цю програму, Л. Глібов чітко визначив мету свого 
видання, яка полягала не лише в тому, щоб жителі Чернігова мали 
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ще один друкований періодичний орган, а щоб інформувати їх про 
громадське та культурне життя, побут, традиції, залучати до читання 
літературних творів та наукових праць, ознайомлювати з фольклор-
ними матеріалами, з театральними постановками та різнохарактер-
ними подіями, що відбувалися в місті. 

Л. Глібов сам був редактором, коректором, фінансистом і розпо-
всюджувачем газети. За час її існування вийшов 61 номер: у 1861 р. – 
11, 1862 р. – 36 та 1863 р. – 14. Перший номер був опублікований 
12 липня 1861 р., а останній – 6 серпня 1863 р. Розповсюджувалося 
видання не лише у Чернігові, а мало чимало передплатників по всій 
Чернігівщині, на Кавказі, в Казані, Симбірську, Херсоні, Петербурзі, 
Польщі, Криму та інших містах. 

 

 
Кореспондентами газети виступили 38 різних громадських та 

культурних діячів, які закінчували Київський, Харківський, Москов-
ський, Петербурзький університети або ж духовні навчальні заклади, 
брали участь у громадському чи студентському русі, були членами 
таємних організацій та товариств (Кирило-Мефодіївського братства, 
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товариства "Земля і воля" тощо). Це були люди, які проявляли заці-
кавленість до україномовних матеріалів: П. Куліш, О. Кониський 
(Переходовець), Номис (М. Симонов), О. Лазаревський, П. Єфименко, 
Ф. (Х.) Кир’яков, Г. Кузьменко, М. Білокопитий (Вербицький), 
І. Лашнюков, О. Маркович, О. Тищинський, М. Александрович, І. Ан-
друщенко, П. Зелений, В. Білозерський, С. Ніс, П. Чубинський, 
Г. Милорадович, М. Костомаров, А. Ландау, К. Шейковський та ін. 

Після закриття в жовтні 1862 р. у Петербурзі часопису "Основа" 
П. Куліша "Черниговский листок" був єдиним виданням, де можна 
було ще друкувати українською мовою. В газеті з’явилися історичні, 
фольклорні, публіцистичні та літературні матеріали. Кореспонденції 
дописувачів зачіпали різні питання життя повітових міст Чернігів-
щини та інших регіонів. 

На жаль, у зв’язку зі справою народовольця І. Андрущенка і 
обвинуваченням місцевої влади, зокрема губернатора С. Голіцина, 
Л. Глібова у причетності до цієї справи газету "Черниговский листок" 
закрили, а байкаря вислали у Ніжин під нагляд поліції. І хоча газета 
проіснувала недовго, але посіла значне місце в періодиці 60-х рр. 
ХІХ ст., коли україномовних видань майже не було. Це була двомовна 
російсько-українська газета, публікація в ній різних матеріалів укра-
їнською мовою підвищувало її національне значення. 

У 1870 р. чернігівського губернатора С. П. Голіцина змінив 
О. О. Панчулідзев. Це дало змогу представникам чернігівської "Грома-
ди" О. Тищинському та М. Константиновичу у жовтні 1872 р. клопо-
татися про поновлення у Чернігові глібівського видання "Черни-
говский листок". Програма газети передбачала такі рубрики: 1. Розпо-
рядження уряду і губернського начальства; 2. Передові статті; 
3. Губернський відділ; 5. Внутрішні відносини; 6. Закордонні відомос-
ті; 7. Довідковий відділ; 8. Оголошення; 9. Фейлетон. Кожний відділ 
конкретизувався відповідним матеріалом, який мав тут публікува-
тися. Передбачали розміщувати дописи про громадське життя в 
містах і повітах, невеликі оповідання, сцени у мирових суддів, госпо-
дарські і громадські відомості, статті з місцевої історії, археології, 
статистики, етнографії, бібліографічні, критичні і літературні дописи. 

Як бачимо, на відміну від глібівської, ця газета мала політичний 
характер. Засновники планували, а до них слід додати і самого 
Л. Глібова, висвітлювати ті процеси в регіоні, які відбувалися після 
реформи 1861 р. В газеті мали намір показувати хід селянських і 
межових справ у губернії, народну освіту і санітарний стан губернії, 
давати повідомлення про пригоди як у містах, так і повітах, 
друкувати кореспонденції з різних регіонів. 

Ці наміри представників прогресивної інтелігенції не увінчалися 
успіхами. Із ІІІ жандармського відділення прийшло розпорядження 
про те, що "надвірний радник Микола Константинович і колезький 
секретар Олександр Тищинський є такими особами, яким не можна 
дозволити видання і редагування будь-яких журналів і газет". Крім 
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цього, 7 листопада 1872 р. губернатор отримав від міністра внутріш-
ніх справ таємний лист з рекомендацією небажаності перебування 
О. Тищинського на посаді редактора "Особых прибавлений к "Чер-
ниговским губернским ведомостям". 

Не вдалося добитися і видання "Провінційної газети" Олексан-
дру Холмському та "Собеседника" Івану Лагоді. Обидва видання мав 
редагувати Л. Глібов. 

Незважаючи на таку невдачу з виданням нових газет, губернатор 
О. Панчулідзев усе ж домігся того, що 3 липня 1875 р. знову почало 
виходити "Особое прибавление к "Черниговским губернским ведо-
мостям". Але 19 грудня 1875 р. губернатор О. Панчулідзев залишив 
свою губернську посаду в Чернігові. На його місце 2 січня 1876 р. 
прибув М. П. Дараган. Новий губернатор призначив редактором "Осо-
бых прибавлений…" викладача історії Чернігівської семінарії і її 
бібліотекаря Михайла Лілеєва. Саме він заходився добиватися нового 
видання в місті "Черниговской газеты". 15 січня 1877 р. було направ-
лено його прохання та необхідні документи до Головного управління у 
справах друку. Після всіх перевірок і узгоджень 14 травня 1877 р. 
М. І. Лілеєв отримав дозвіл на видання газети. 

У новій газеті редактор планував друкувати офіційний матеріал 
та статті, що торкалися столичного і місцевого життя, а також 
театральні дописи, невеличкі оповідання та нариси із місцевого 
побутового характеру, опису народних звичаїв тощо. 

У зв’язку з тим, що М. Лілеєву у серпні  1878 р. запропо-
нували працювати у Ніжинському історико-філологічному інсти-
туті, він мало звертав уваги на газету і нею, в основному, керував 
Л. Глібов, публікуючи тут чимало літературного матеріалу, в тому 
числі і свій. 

М. Лілеєв настільки захопився переходом до інституту, що не 
оформив права на подальше видання "Черниговской газеты", і вона 
припинила своє існування з 1 січня 1879 р. 

У 1861–1911 рр. у губернському місті виходили "Черниговские 
епархиальные ведомости (известия)" два рази на місяць, а у 1879–81 
та 1887–90-х рр. – щотижня. Неофіційна частина журналу видавалася 
під назвою "Прибавление к "Черниговским епархиальным известиям" 
(виходили з 1861 р. – 2 рази на місяць, у 1878–1882 рр. – 4 рази на 
місяць). Засновником цього видання був архієпископ Чернігівський і 
Новгород-Сіверський Філарет (Гумилевський), відомий не лише як 
церковний, а й громадсько-культурний діяч. Його багатотомна праця 
"Историко-статистическое описание Черниговской епархии" не втра-
тила свого значення і нині, бо в ній описані храми та монастирі 
Чернігівщини, їх історія виникнення та функціонування. 

У журналі висвітлювалися церковне життя парафій Чернігівщи-
ни, історія життя святих і великомучеників, загальноцерковні пи-
тання, святкування 900-ліття існування Чернігівської єпархії, робота 
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надзвичайного з’їзду духовенства, життя і діяння архієпископів 
Лазаря Барановича, Георгія Кониського, Іоанна Максимовича, Михай-
ла Десницького, Феодосія Углицького, Філарета Гумилевського, доля 
Чернігівської єпархії в минулому церковно-історичному житті, а 
також літературна творчість представників церкви, про князів Черні-
гівщини, віднесених до лику святих, чудотворних ікон. Писали також 
про старообрядівців і місіонерські заходи з повернення у православ’я 
стародубських і чернігівських розкольників часу царювання Катери-
ни ІІ, статті з історії, археології, етнографії, культури Чернігівщини. 

 

 
 
Авторами статей були священики та викладачі духовних 

закладів Г. Барадулін, Л. Бєлоусович, П. Добровольський, М. Добро-
гаєв, М. Лілеєв, А. Лиховицький, І. Платонов, П. Синявський, 
Д. Скворцов, М. Славін, Т. Стефановський, А. Страдомський та ін.  

У 1912 р. почав виходити журнал 
"Вера и жизнь", який замінив "Черни-
говские епархиальные известия", і про-
існував до 1916 р. Крім статей про 
християнську віру, про парафіяльне 
життя, тут друкувалися трактати і до-
писи, критичні матеріали, пов’язані з 
історією західноєвропейської громад-
сько-політичної думки епохи Середньо-
віччя і Нового часу. У публіцистичних 
статтях розкривалися антиклерикальні 
настрої у Франції, Німеччині, політич-
ні теорії, пов’язані з соціалізмом, про 
роль праці в житті людини. 

У 1914–1918 рр. виходив "Черни-
говский церковно-общественный вест-
ник". 

Щоденно протягом 1906–1917 рр. 
у Чернігові замість неофіційної частини 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 316 

"Черниговских губернских ведомостей" виходила газета "Чернигов-
ское слово", яка у 1906–1915 рр. мала додаток "Телеграммы "Черни-
говского слова". 

У "Черниговском слове" друкувалися різні оперативні матеріали 
про місцеві події, а також публікації загальнодержавного і міжнарод-
ного інформаційного значення. Газета приділяла увагу культурному 
життю міста. Так, у 1906 р. вона була заповнена статтями історико-
краєзнавчого характеру у зв’язку з проведенням у серпні 1906 р. в 
Чернігові XIV Археологічного з’їзду. 

У 1904–1914 рр. друкував у газеті театральні статті, критичні 
замітки відомий пізніше драматург Іван Кочерга, підписуючи їх крип-
тонімом "И. А. К". 24 жовтня 1909 р. була опублікована його стаття 
"М. Заньковецька" з підзаголовком "Гастроли артистки в труппе 
Рудикова". 

На поч. ХХ ст. у Чернігові виходило чимало різних періодичних 
видань, зокрема "Черниговский вестник" (1913), "Черниговская зем-
ская неделя" (1913–1917), "Черниговская земская газета" (1917–1919) 
та ін. 

У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст., крім газет, з’явилися різні 
періодичні журнали. У 1907–1909 рр. двічі на тиждень виходить пол-
ітичний, літературний, гумористичний і сатиричний журнал "Волна". 
Три його номери у 1907 р. вийшли під назвою "Черниговский летучий 
юмористический и сатирический листок". 

Крім газет і журналів, виходили також 
різного роду збірники. Так, з 1869 до 1915 р. 
функціонував щомісячник "Земский сборник 
Черниговской губернии". Згідно з вимогами 
Міністерства внутрішніх справ у ньому по-
винні були друкувати земський офіційний 
службовий матеріал, хоча земці намагалися 
зробити збірник органом земської суспільної 
думки. "Земский  сборник…" почав виходити 
саме як офіційне видання, яке редагував і 
друкував у земській друкарні Л. Глібов. 

Всі матеріали підлягали подвійній цен-
зурі – з боку цензорів і губернатора. Так, 
останній заборонив друкувати уривки з Ру-
м’янцевського опису Лівобережної України 
1765–1769 рр. про систему землеволодіння в 
Чернігівській губернії, які подав до збірника співробітник статистич-
ного відділу при Чернігівській губернській управі Є. Филимонов. Така 
ж доля була і у статті О. Шликевича "Лучше ли жилось в Малороссии 
за сто лет назад?" Спостерігалися труднощі як у виданні, так і у 
розповсюдженні збірника. 

Лише з 1877 р. у збірнику з’явилися матеріали історико-крає-
знавчого характеру. Цьому сприяли працівники статистичного 
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відділу, зокрема П. Червінський, В. Варзар, О. Шликевич, О. Русов та 
ін., які почали досліджувати проблеми, пов’язані з землеробством та 
розвитком промисловості у порівнянні з історичними документами. 
З’явилися статті "Общий обзор местопроживания казаков в Чернигов-
ской губернии" та "Народное образование в Черниговской губернии". 
Але у 1877 р. статистичний відділ закрили. Поновили його у 1881 р. 

У 1885 р. була прийнята нова програма "Земского сборника…", 
яка передбачала друкування у ньому "монографій, матеріалів і відо-
мостей з археології, історії, етнографії". Значну роль у пожвавленні 
роботи збірника відіграли Борис Грінченко та його дружина Марія 
Загірня. Б. Грінченко надрукував тут у 1895–1898 рр. "Этнографи-
ческие материалы, собранные в Черниговском и соседних с ней губер-
ниях", а пізніше "Из уст народа. Этнографические материалы" (1901), 
"Литература украинского фольклора 1771–1900", а також праці 
О. Малинки, О. Білозерського, А. Червінського, М. Могилевського.  

У збірнику були надруковані за 
редакцією відомого історика М. Василен-
ка "Генеральное след-ствие о местностях" 
Ніжинського і Чернігівського полків, а 
також "Экстракт из указов и постановле-
ний… собранных в Правительствующем 
Сенате по малороссийской экспедиции 
1786 года". Друкувалися у збірнику та-
кож архівні та історико-краєзнавчі мате-
ріали, а також статті про українських 
письменників, які були пов’язані з Черні-
гівщиною. 

Таким чином, "Земский сборник 
Черниговской губернии" перетворився із 
офіційно-службового на науково-краєзна-
вче видання, яке сприяло дослідженню 
історії, культури та етнографії Полі-
ського краю. На жаль, на початку ХХ ст. 
збірник втратив своє значення, бо 1912 р. 
земські збори Чернігівської губернії вирі-
шили видавати щотижневик "Черниговская земская неделя". У 
1914 р. збірник припинив своє існування, залишивши пам’ять про 
своє існування, до якого звертаються і нині дослідники краю. 

З 1898–1919 рр. виходили "Труды Черниговской губернской 
архивной комиссии" (12 випусків), які складалися з двох відділів: 
офіційного, де подавалися свідчення про роботу комісії (протоколи 
засідань, річні звіти, програми фольклорних, етнографічних матері-
алів тощо), та неофіційного, призначеного для публікацій статей з 
історії та етнографії Чернігівщини та сусідніх з нею територій ХVІ–
ХІХ ст., бібліографічних покажчиків (у 9–12 випусках вони стано-
вили 3/4 обсягу). 
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Члени архівної комісії на своїх засіданнях обговорювали різні 
поточні питання, наукові доповіді, повідомлення, реферати, які потім 
друкували в "Трудах…" У зв’язку з тим що штат архівної комісії 
складався усього з 3-х чоловік: керуючий справами, охоронець музею 
і архіву та сторож, до роботи залучали науковців, шанувальників 
історії та культури, які складали громадську комісію, до якої входило 
60–200 чоловік під керівництвом губернатора. Заступника обирали із 
членів громадської комісії. Членами архівної комісії були М. Коцю-
бинський, А. Верзилов, І. Шраг, О. Русов, П. Добровольський, 
О. Лазаревський та ін. Засідання були прилюдними, на них заслухо-
вувалися доповіді про життя і творчість Г. Сковороди, І. Котлярев-
ського, Т. Шевченка, П. Куліша, Г. Успенського. 

 

 
 
З початку 900-х рр. члени архівної комісії почали більше 

цікавитися місцевою історією та культурою. На засіданнях розгля-
дали реферати і повідомлення: "До історії літературних і громадських 
течій Малоросії", "Про місцеву старовину", "Про участь у відкритті 
пам’ятника І. Котляревському в Полтаві" та ін. 

Протягом 1896–1901 рр. відбулося 12 засідань архівної комісії і 
видано три випуски "Трудов". З 1903 до 1918 р. вийшло 9 випусків, 
де з’явилося чимало наукових праць. 
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У кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. практикували випускати "Кален-
дари Черниговской губернии". Вони виходили у 1886–1910 рр. Це 
були кваліфіковано підготовлені довідкові видання, у чотирьох розді-
лах яких друкувалися матеріали зі статистики, історії, народної твор-
чості, етнографії, підготовлені працівниками статистичного комітету. 

У 1891 та 1892 рр. виходили "Календари Черниговской епар-
хии", які за структурою та матеріалами нагадували попередні. 
Щоправда, один із чотирьох розділів повністю присвячувався історії 
церкви. Історико-краєзнавче спрямування мав і "Черниговский исто-
рико-археологический календарь", який виходив у 1906 р.  

Відомий вчений, доктор медичних наук Євген Володимирович 
Святловський, який все своє життя присвятив санітарній справі, за-
снував у Чернігові видання "Земский врач" (1888–1891 рр.). Це було 
досить кваліфіковане видання, що передбачалося на допомогу медич-
ним працівникам. В ньому піднімалися і суспільно-громадські питан-
ня, пов’язані з медициною. Матеріали не обмежувалися регіоном, а 
зачіпали медичні проблеми всієї Російської імперії. 

З 1908 по 1915 рр. у Чернігові двічі на місяць виходив журнал 
"Селянин", у якому подавалася різноманітна інформація для сільсько-
го населення. Це було дешеве на той час видання, що коштувало 
півтора карбованця на рік. 

Названі вище періодичні видання, що виходили у ХІХ – на поч. 
ХХ ст., у переважній більшості мали офіційний характер і друку-
валися російською мовою. І все ж можна стверджувати, що вони 
сприяли розвиткові культури у Чернігові, бо давали можливість пу-
блікувати деякі матеріали українською мовою, пробуджували інтерес 
читачів до своєї історії, культури, змушували задуматися над тим, хто 
вони є насправді, яка їх історична доля. 

У зв’язку з відкриттям у 1875 р. Історико-філологічного інсти-
туту кн. Безбородька у Ніжині на місці Юридичного ліцею кн. Безбо-
родька у 1876 р. було започатковане з ініціативи директора інституту 
проф. В. В. Качановського видання "Известия Историко-филологи-
ческого института кн. Безбородко в Нежине", яке здійснювалося 
протягом 45 років. Кожний випуск затверджувався Конференцією 
інституту. "Известия…" складалися з офіційного відділу, у якому 
друкувалися звіти інституту за поточний рік, протоколи конференції 
та її рішення, а також матеріали про функціонування гімназії, що 
існувала при Історико-філологічному інституті, та неофіційного від-
ділу, у якому друкувалися праці вчених інституту, а також у 
окремому розділі – кращі наукові твори студентів. Останній випуск 
"Известий…" вийшов у 1918 р. 

Крім "Известий…", проф. В. В. Качановський видавав періодич-
ний науковий збірник "Вестник славянства" (1888–1890 рр.). У цих 
виданнях були опубліковані основні праці зі слов’янознавства, які 
торкалися питань історії, релігії, літератури, мовознавства. Крім 
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цього, тут друкувалися рецензії, бібліографічні відомості про Україну 
та її культуру. 

З 1894 р. при інституті з ініціативи професорів М. М. Бережкова 
та А. В. Добіаша було засноване Історико-філологічне товариство, яке 
мало своє наукове періодичне видання – "Сборник Историко-
филологического общества при институте кн. Безбородко в Нежине". 
За час існування товариства було видано 10 випусків, останній у 
1916 р. Як і "Известия…", збірник складався також з першого відділу 
офіційного, в якому друкувалися протоколи товариства, і другого – 
неофіційного, в якому розміщувалися статті вчених та різного роду 
наукові матеріали. Їх авторами були професори М. М. Бережков, 
В. К. Піскорський, М. І. Ліпеєв, І. Г. Турцевич, П. О. Заболотський, 
М. Н. Сперанський та ін. 

Наукові дослідження вчених інституту та товариства сприяли 
утвердженню в Ніжині відомих наукових філологічної та історичної 
шкіл, до яких причетні академіки М. О. Лавровський, П. В. Нікітін, 
М. Н. Сперанський, члени-кореспонденти Академії наук Р. Ф. Брандт, 
А. С. Будилович, Г. А. Ільїнський, В. І. Резанов, член-кор. Барселон-
ської Королівської Академії наук і мистецтв В. К. Піскорський, про-
фесори М. Я. Арістов, М. М. Бережков, В. Г. Ляскоронський, І. Г. Тур-
цевич та ін. 

На поч. ХХ ст. газети видавали також у повітових містах. Так, у 
Ніжині постійно виходили газети "Нежинская летопись" (1906), "Не-
жинская речь" (1906), "Нежинский листок" (1907), "Нежинская 
копейка" (1913–1914), "Нежинец" (1914–1916) та ін., а також журнал 
"Нежинская пчела" (1914–1916). 
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В останній третині ХVІІІ ст. в садибах вельмож та поміщиків 

зароджується кріпацький театр. У 1763 р. Катериною ІІ було закріп-
лене кріпацьке право в Україні. Тож після цього всі землі з населен-
ням, які раніше були приписані за козацькою старшиною, переходять 
у їх власність. 

Найвідомішим кріпацьким театром кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст. 
був театр Дмитра Ширая у селі Спиридонова Буда на Новозибківщині, 
у якому було задіяно близько 200 талановитих кріпаків. У театрі була 
оперна, балетна та драматична трупи, хор і оркестр. Господар театру 
витрачав значні кошти на утримання театру та колективу, пошиття 
костюмів та оформлення вистав. Тут було поставлено на професійному 
рівні комічну оперу "Школа ревнивих" К. Маццали (муз. А. Сальєрі), 
балет "Венера і Адоніс" (муз.  Лефара) та ін. 

Дмитро Ширай не шкодував коштів для постановки вистав, які 
відзначалися помпезністю, живописністю декорацій, багатством костю-
мів. Для творчої роботи запрошувалися режисери, художники, балет-
мейстери тощо. Серед акторів відзначалися талановитим виконанням 
Полянська, танцівники Маренкова, Дроздова, Косаковська, Кодинцов 
та ін. Це був єдиний театр, який гастролював у інших містах. 

Кріпацькі театри існували в дворянських садибах Чернігівщини 
і в першій половині ХІХ ст., зокрема в садибі Г. С. Тарновського в 
Качанівці, П. Галагана в Сокиринцях, П. Рум’янцева-Задунайського у 
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Вишеньках, О. Розумовського у Батурині тощо. Вивчаючи їх 
репертуар і порівнюючи з трупою Д. Ширая, можна стверджувати, що 
останній був масовим, з більшою різноманітністю видів сценічного 
мистецтва. Хоча у кріпацьких театрах було чимало і спільного як у 
виборі репертуару (опери, балету, постановки на міфологічні теми, 
водевілі, побутові комедії тощо), так і в тяжкому побутовому житті 
акторів, про що Т. Шевченко писав у своїх повістях "Художник", 
"Музикант", познайомившись з музикантами в Качанівці. Проте 
кожен із кріпацьких театрів мав і своє специфічне обличчя. 

 
ТЕАТР У ГІМНАЗІЇ ВИЩИХ НАУК  

КН. БЕЗБОРОДЬКА У НІЖИНІ 
 
У ХІХ ст. театральне життя на Чернігівщині набуває різнобіч-

ного  характеру. Розвивається аматорське мистецтво. Серед подібних 
колективів у 20-х рр. ХІХ ст. набуває розголосу та інтересу студент-
ський аматорський театр у Гімназії вищих наук кн. Безбородька у 
Ніжині під керівництвом гімназистів, майбутніх відомих письмен-
ників М. Гоголя та Н. Кукольника. Від шкільного студентського 
театру він відрізняється тим, що його репертуар відповідав світському 
навчальному закладові і п’єси на релігійну тематику не ставили. 

З першою виставою п’єси В. Озерова "Эдип в Афинах" гімна-
зисти виступили перед ніжинцями в кін. 1823 – на поч. 1824 р. У 
музеї історії Ніжинського університету зберігається книга "Сочинения 
В. А. Озерова", за якою М. Гоголь та інші гімназисти готували ролі в 
трагедіях "Эдип в Афинах", а потім "Фингал". 

Листи М. Гоголя до рідних, а також до товариша по Гімназії 
Г. І. Висоцького свідчать про велику роботу гімназистів у зв’язку з 
постановкою спектаклів. Їх успіх сприяв пошукам нових п’єс для 
репертуару. 

У листі до батьків від 22 січня 1824 р. М. Гоголь просить вислати 
комедію "Бедность и благородство души" і "Ненависть к людям и рас-
каяние" німецького драматурга Августа Фрідріха Коцебу (1761–1819), 
п’єси якого були перекладені російською мовою і користувалися широ-
кою популярністю серед глядачів. М. Гоголь також просив рідних 
вислати йому п’єсу М. І. Загоскіна "Богатонов, или Провинциал в 
столице" (1817) "и еще ежели каких можно прислать других, за что я 
вам очень буду благодарен и возвращу в целости" [1, т. Х, с. 45]. 

Звичайно, потяг Гоголя до театру не був випадковим. Як відомо, 
батько М. Гоголя, Василь Панасович, і мати, Марія Іванівна, брали 
активну участь у домашньому театрі вельможі Д. Трощинського у 
Кибинцях. На цих виставах неодноразово бував і М. Гоголь, а в дея-
ких сам брав участь. У листі до батька (кін. 1824 р.) він звертався з 
проханням: "Сделайте милость, объявите мне, поеду ли я домой на 
Рождество; то, по вашему обещанию, прошу мне прислать роль. 
Будьте уверены, что я ее хорошо сыграю, чем я вам буду много 
благодарен" [2, Т. Х, с. 48]. 
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М. Гоголь-гімназист перед виходом на сцену. Худ. Є. Рябов 
  
 
Василь Панасович Гоголь сам писав п’єси ("Простак, або 

Хитрощі жінки, перехитреної солдатом", "Собака-вівця" та ін.), які з 
успіхом ставилися на сценах поміщицьких домашніх театрів. Одну з 
них, за переказами, М. Гоголь поставив на сцені у Ніжинській гімна-
зії. Про це свідчить дослідник театру на Чернігівщині Кость Копер-
жинський. Він вважає, що гімназисти, крім російських та зарубіж-
них, ставили й українські п’єси В. Гоголя та І. Котляревського 
("Собака-вівця", "Простак", "Наталка Полтавка", "Москаль-чарів-
ник"). Щоправда, свій висновок щодо "Наталки Полтавки" дослідник 
робить на основі спогадів гімназиста Пащенка, який описує декорацію 
вистави: "В другій дії виставлено на кону (сцену) просту українську 
хату та кілька оголених дерев; оддалеки річка і потолочений очерет. 
Біля хати стоять лавки. На кону нікого немає". Коли б до цього 
малюнка додати кілька хат та відкинути очерет, то перед нами була б 
декорація "Наталки Полтавки". Отож є підстави гадати, що, вистав-
ляючи "Наталку Полтавку", ліцейські режисери не дотримувалися 
вимог ремарки. Наявність у їх розпорядженні декорації, описаної 
Пащенком, на нашу думку, є досить вагомим доказом того, що "На-
талка Полтавка" на ліцейськім коні дійово йшла" [3]. Проте це лише 
здогад дослідника. Сценки на українські сюжети дійсно ставилися. Їх 
створювали М. Гоголь та М. Прокопович. Вони були й авторами 
тексту для них. У тих самих спогадах Т. Пащенка читаємо: "Одного 
разу написали вони п’єсу із малоросійського побуту, в якій провідну 
роль старезного діда малороса взявся зіграти Гоголь. Розучили ролі і 
зробили декілька репетицій. Настав вечір вистави, на яку з’їхались 
багато різних ліцеїстів та сторонніх. П’єса складалася із двох дій; 
перша дія пройшла вдало, але Гоголь на ній не з’являвся, а повинен 
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був з’явитися в другій. Публіка тоді ще не знала Гоголя, але ми то 
його добре знали і з нетерпінням чекали його виходу на сцену. В 
другій дії представлена на сцені проста малоросійська хата і декілька 
оголених дерев, вдалині річка і пожовклий очерет. Біля хати стоїть 
лавка; на сцені нікого немає. Ось з’являється старезний дід у просто-
му кожусі, у баранячій шапці і змащених чоботах. Спираючись на 
палку, він ледь-дедь пересувається, доходить, крихтячи, до лавки і 
сідає. Сидить, трясеться, крихтить, хіхікає і кашляє; та, нарешті, 
захіхікав і закашляв таким задушливим і сильним старечим кашлем з 
нежданою добавкою, що вся публіка грюкнула і вибухнула нестрима-
ним сміхом... А дідуган спокійнісінько піднявся з лави і поплівся зі 
сцени, уморивши всіх сміхом. Біжить за ширму інспектор Бєлоусов: 
"Як же це ти, Гоголь? Що ж це ти зробив?!!". "А як же ви думаєте 
зіграти натурально роль вісімдесятирічного діда? У нього ж, бідолахи, 
всі пружини розслабли і гвинтики уже не діють, як треба". На такий 
вагомий аргумент інспектор і всі ми розсміялися і більше не запиту-
вали Гоголя. З цього вечора публіка узнала і зацікавилась Гоголем, як 
чудовим коміком" [4]. 

Деякі дослідники до перших проб Гоголя-актора відносять різні 
його витівки, жарти, які відзначалися дотепністю і вигадливістю. 
А. Коялович усі ці вистави і жарти називає простою формою насліду-
вання, яку "можна назвати зародком вищих форм драматичного 
мистецтва" [5]. Але виникає питання, кому і чому наслідував Гоголь? 
Відповіді тут немає, бо Гоголь не наслідував, а сам створював життєву 
мізансцену залежно від обставин, учасників подій, які могли спрово-
кувати чи підготувати до самовираження Гоголя-актора. 

Відомо, що офіційний дозвіл на влаштування в Гімназії театру 
було отримано 28 грудня 1826 р. Можна вважати, що він і започат-
кував існування театру в Ніжині, бо до цього часу вистави в місті 
були випадковими. А приїзд до Ніжина почесного попечителя Гімназії 
О. Г. Кушельова-Безбородька, який на свої кошти утримував навчаль-
ний заклад, остаточно стабілізував театральну справу. 

У пам’яті студентів надовго залишився 1827 р., коли було 
поставлено кілька вистав, у яких М. Гоголь був і режисером, і артис-
том, і декоратором, і бутафором. У листах до рідних цього часу він 
часто просив вислати що-небудь для театру: "Ежели можно прислать 
и сделать несколько костюмов, сколько можно, даже хоть и один, но 
лучше бы побольше, также хоть немного денег... Каждый из нас уже 
пожертвовал, что мог, а я еще только. Как же я сыграю свою роль, о 
том я вас извещу" [Т. Х, с. 45]. 

У листі від 26 лютого 1827 р. М. Гоголь сповіщав матір, що на 
масляні чотири дні вряд ставили п’єси, "и к чести нашей, признали 
единогласно, что из провинцальных театров ни один не годится 
против нашего. Правда, играли все прекрасно. Две французские пьесы 
соч. Мольера и Флориана, одну немецкую соч. Коцебу. Русские: 
"Недоросль", соч. Фонвизина, "Неудачный примиритель" Я. Княжни-
на, "Лукавин" Писарева и "Береговое право" соч. Коцебу. Декорации 
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были отличные, освещение великолепное, посетителей много, и все 
приезжие, и все с отличным вкусом... Музыка тоже состояла из 
наших: восемнадцать увертюр Россини, Вебера и других были разы-
граны превосходно. Короче сказать, я не помню для себя никогда 
такого праздника, какой я провел теперь" [Т. Х, с. 83]. 

М. Гоголь віддавав театру чимало сил, часу і свій талант. Він був 
його душею. Завжди з захопленням він грав у п’єсах російських 
драматургів. Але адміністрація Гімназії ставила умову: обов’язково 
грати одну французьку або німецьку п’єсу відповідною мовою. "Гоголь 
повинен був брати участь у одній з іноземних п’єс, – згадував Н. Ку-
кольник. – Він вибрав німецьку. Я запропонував йому роль у двад-
цять віршів, які починалися словами: "O mein Vater!", потім ішов 
виклад якоїсь події. Розповідь закінчувалась словами: "nach Prag!" 
Гоголь мучився, вчив роль наполегливо, здолав, вивчив, знав на трьох 
репетиціях, під час вистави вийшов бадьоро, сказав "O mein Vater!", 
запнувся... почервонів... але тут же зібрався з силами, підвищив 
голос, з особливим пафосом вимовив "nach Prag!" – махнув рукою і 
пішов... І слухачі, більша частина яких не знала ні п’єси, ні німецької 
мови, залишились виконанням ролі дуже задоволеними. Зате в росій-
ських п’єсах Гоголь був справді незрівнянним, особливо у комедії 
Фонвізіна "Недоросль", в ролі пані Простакової; я грав Митрофануш-
ку... З російських п’єс – я пам’ятаю ще виставу "Чудаков", комедія 
Княжніна, "Хлопотуна" – Писарєва (головна роль – Гоголь); з фран-
цузьких "Medecin malgre lui" та "Akare" Мольєра. Ми зібрались зігра-
ти "Фингала"; ролі були розподілені; навіть репетиції по частинах 
розпочалися. Роль Старна призначалась Гоголю, Фінгала – мені, 
Моіни – Гінтовту, але уже тепер не пам’ятаю, що розладнало цей 
спектакль і весь наш домашній театр" [6]. 

 

 
 

М. Гоголь (Простакова) та Н. Кукольник (Митрофанушка) у комедії  
Д. Фонвізіна "Недоросль". Худ. А. Мордовець 
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Про формування драматичного театру Гоголя, артиста-коміка, 
говорив і близький його товариш Т. Пащенко: "На невеликій сцені 
другого ліцейського музею ліцеїсти любили інколи грати на святах 
комічні і драматичні п’єси. Гоголь і Прокопович, задушевні між 
собою приятелі, особливо турбувалися про це і влаштовували вистави. 
Грали п’єси як готові, так і писали самі ліцеїсти. Гоголь і Прокопович 
були головними авторами і виконавцями п’єс. Гоголь любив переваж-
но комічні п’єси і брав ролі дідів, а Прокопович – трагічні... Гоголь 
взявся зіграти роль дядька-старика, страшного скнару. У цій ролі 
Гоголь практикувався більше місяця, і головне завдання для нього 
було в тому, щоб ніс сходився з підборіддям. Цілими годинами сидів 
він перед дзеркалом і пригинав ніс до підборіддя, поки нарешті не 
добився бажаного. Сатиричну роль дядька-скнари зіграв він чудово, 
морив глядачів сміхом і приніс їм велике задоволення. Всі ми думали 
тоді, що Гоголь поступить на сцену, тому що у нього був величезний 
сценічний талант і всі дані для гри на сцені: міміка, грим, перемінний 
голос і цілковите перевтілення в роль, яку він грав. Гадаємо, що 
Гоголь затьмарив би і знаменитих коміків-артистів, якби поступив на 
сцену" [7]. На це вказував і О. С. Данилевський, відмічаючи: "Якби 
він поступив на сцену, він був би Щепкіним" [8]. 

Особливо вразив Гоголь своїх товаришів по Гімназії грою у п’єсі 
Д. Фонвізіна "Недоросль" у ролі Простакової. Учасник цього спектак-
лю К. Базилі пізніше згадував: "З найбільшим успіхом ішла у нас 
комедія Фонвізіна "Недоросль". Бачив я цю п’єсу і в Москві, і в Пе-
тербурзі, але завжди вважав, що жодній актрисі не вдалася роль Про-
стакової так добре, як її зіграв шістнадцятилітній Гоголь" [9]. Йому 
більше вдавалися ролі в комедіях, про що свідчить і роль Василиси у 
п’єсі І. Крилова "Урок дочкам". Акторський талант Гоголя був вели-
кий. Викладач латинської мови І. Кулжинський згадував: "Добре я 
пам’ятаю показування Митрофанушки-Недоростка в гімназійному 
театрі. Гоголь грав Єремеєвну [Простакову – Г. С.]: сміялися до сліз і 
не підозрювали, що ця Єремеєвна [Простакова – Г. С.] вже, може, 
обдумувала свого "Ревізора" [10]. 

Майстерність Гоголя-актора проявлялась і в тому, що він міг 
зробити найменшу роль у спектаклі помітною. Це підтверджують 
спогади сучасників про зіграні Гоголем ролі. Саме в Ніжині, як нам 
здається, шліфувалася та велика майстерність, на яку звернув увагу 
В. Любич-Романович, який ніколи не симпатизував Гоголю, особливо 
в юнацькі роки, коли спостерігав за чудовим авторським читанням 
"Ревізора". "На сцені "Ревізор" йшов менш характерно у своїх тонах і 
репліках і сприймався не так цікаво, як у читанні самого Гоголя... У 
Гоголя все це було чути в читанні "Ревізора", всі герої його п’єси 
ходили живими перед нами, як це було видно на сцені... Чудове 
читання своїх драматичних творів Гоголем вголос давало слухачеві 
його повне уявлення про те, що він сприймає цілу гармонію життя в 
особі багатьох, різних між собою класів, що вели громадську бесіду... 
Словом, Гоголь був артистом у прямому значенні цього слова..." [11]. 
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І дійсно, це був театр одного актора. І це інколи проявлялося і в 
Ніжині, коли Гоголь розповідав які-небудь історії, а також у його 
листах до Г. Висоцького та інших адресатів. 

М. Гоголь на сцені гімназійного театру зіграв чимало ролей, 
зокрема Репейкіна в "Хлопотунье", Досажаєва в "Лукавине". Обидві 
ролі були характерно комічного плану. Хвалили Гоголя і за роль 
Креона в трагедії В. Озерова "Эдип в Афинах". 

Крім Гоголя, у підготовці вистав брали участь й інші гімназисти. 
О. Данилевський, який мав привабливу зовнішність, грав завжди 
жіночі ролі. У п’єсі "Эдип в Афинах" К. Базилі грав Едіпа, О. Дани-
левський – Антигону, а у "Фингале" – Моіну. Як свідчать сучасники, 
він не відзначався артистичними здібностями, йому більше допома-
гала зовнішність. Добре грав Н. Кукольник Митрофанушку в п’єсі 
Д. Фонвізіна "Недоросль". О. Данилевський згадував: "У "Недорослі" 
Гоголь і Кукольник приводили у захоплення публіку дійсно блиску-
чим виконанням: перший відзначався в ролі Простакової, тоді як 
останній чудово зіграв Митрофана. У цих ролях обидва, при одностай-
ному визнанню всіх, хто їх бачив на сцені, були незрівнянними". Це 
можна сказати і про інші вистави. "Коли Н. Кукольник виконував 
останню сцену трагедії А. Сумарокова "Дмитрий Самозванец", він, 
після ефектно сказаних заключних слів, падав на підлогу, наче 
мертвий, чим викликав сильне враження. Він дивував також публіку 
патетичним виконанням заголовної ролі в "Фингале" Озерова" [12]. 

Серед юних акторів, які виконували жіночі ролі, був і А. І. Бо-
родін. У комедії Д. Фонвізіна "Недоросль" він зіграв Софію, а 
К. Базилі – Стародума. У п’єсі І. Крилова "Урок дочкам" А. Бородін 
зіграв роль однієї з дочок Ликерії Іванівни. 

Активну участь у підготовці вистав брав і М. Я. Прокопович. 
Цей потяг до театру трохи не став для нього, як і для М. Гоголя, 
справою всього життя. "Прокопович, подібно своєму відомому другові, 
надумав поступити на сцену. З цією метою він став відвідувати 
театральне училище. Справа уже доходила до того, що він з’являвся 
на сцені у незначних ролях вісників або так званих проводирів свити 
Фортимбраса" [13]. Деякі обставини перешкодили М. Прокоповичу 
залишитися на сцені, хоча він і закінчив театральне училище при 
Олександрійському театрі. 

Підготовка до спектаклів, особливо під кінець навчання, збли-
зила гімназистів, зміцнила їх дружбу. 

Як свідчить М. Гоголь у своїх листах додому, а також К. Базилі 
у своїх спогадах, на спектаклі приїздили і приходили як із міста, так 
із сусідніх поміщицьких садиб. "Глядачами були, крім наших настав-
ників, – писав К. Базилі, – сусідні поміщики та військові з розташо-
ваної у Ніжині дивізії. Серед них пам’ятаю генералів: Дибича (брата 
фельдмаршала), Столипіна, Еммануеля. Всі були в захваті від наших 
вистав, які збуджували мертве повітове містечко" [14]. 

Цар Олександр І дав суворі вказівки щодо театру в навчальних 
закладах та відвідування студентами театральних вистав. Так, у від-
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повідь на лист попечителя Дерптського університету про те, що театр 
має згубний вплив на студентів, цар в указі від 6 липня 1804 р. 
заборонив вистави не тільки в університеті, але й у місті Дерпті [15]. 

Восени 1824 р. в Харківському театрі сталися виступи студентів 
університету, і цар своїм указом від 4 листопада 1824 р. заборонив їм 
відвідувати театр [16]. 

Реакційно налаштовані викладачі Ніжинської гімназії професори 
політичних наук М. В. Білевич, російської словесності П. І. Ніколь-
ський, законоучитель П. І. Волинський також виступали проти теат-
ральних вистав, обвинувачували професора римського права й інспек-
тора пансіону М. Г. Бєлоусова в тому, що він потурав учасникам 
гімназійного театру. 

М. В. Білевич у рапорті конференції від 29 січня 1827 р. доно-
сив, що столяри готують для театру лаштунки та інше обладнання, а 
членам конференції не відомо, чи є на те рішення вищого начальства. 
Він заявив, що не буде нести ніякої відповідальності за театральні 
постановки. Виконавець обов’язків директора Гімназії проф. 
К. В. Шапалинський йому відповів, що такий дозвіл є від 28 грудня 
1826 р. Але в цей же час не вгамовувався професор П. І. Нікольський. 
16 квітня 1827 р. він направив конференції рапорт, у якому заявляв, 
що "публічний театр гімназії без суворого розгляду і відбору п’єс 
замість користі може принести тільки шкоду" [17]. Професор також 
констатував, що п’єси ставились уже шість разів, спектаклі відвідува-
ли багато глядачів. Особливо хвилювала П. І. Нікольського та 
обставина, що п’єси йшли з кимось зробленими змінами та доповнен-
нями. Проте більшість членів конференції позитивно відгукнулася про 
театр і вважала, що його не слід забороняти. 

Ставлення М. В. Білевича до театру стало відомим гімназистам, і 
це призвело до сутички з ним. Особливо гострою вона була 26 вересня 
1827 р. Приводом до цього було те, що гімназисти, які знаходилися в 
приміщенні театру, не впустили туди Н. В. Білевича. Він почав їх 
лаяти грубими словами. К. В. Шапалинський, який виконував обо-
в’язки директора, зібрав екстрене засідання конференції, на якому 
заслухали М. В. Білевича, а також учителя грецької мови Х. Н. Ієро-
песа та екзекутора С. І. Шишкіна, які були свідками конфлікту. Дали 
свої пояснення і пансіонери Гоголь, Марков, Андрій і Тимофій Па-
щенки, Гютен, деяких із них обвинувачували у перебуванні в нетвере-
зому стані. Лікар обстежив і зробив висновок про безпідставність 
звинувачень. Гімназистів було виправдано, а Білевич попереджений за 
грубість і обмову [18]. Проте К. В. Шапалинський 16 квітня 1827 р. 
прийняв рішення тимчасово призупинити студентські вистави. 

Підготовка театральних вистав розвивала у гімназистів смак і 
любов до драматургії, літератури. Це був ще один поштовх до літера-
турної діяльності, якою займалися гімназисти. За свідченням Т. Г. Па-
щенка, М. Гоголь разом із М. Прокоповичем написали п’єсу, присвя-
чену малоросійському побуту. Тут слід згадати і віршовану трагедію 
М. Гоголя "Розбійники". В драматургії пробує свої сили Н. Кукольник. 



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 329 

Він пише трагедію "Марія", а також драму "Торквато Тассо", яка після 
доробки принесла йому славу. Шкільний театр зіграв і свою позитивну 
роль у житті Є. Гребінки, автора єдиної у його творчості п’єси "Не в 
свои сани не садись" (1827), яка буде написана під час навчання у 
Ніжині. Театр Ніжинської гімназії вищих наук – це яскрава сторінка в 
історії театрального мистецтва Чернігівщини, також України. 

 
ЧЕРНІГІВСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ТРУПА 

"ТОВАРИСТВО КОХАЮЧИХ РІДНУ МОВУ" 
 
У 1853 р. у Чернігові на Красній площі було збудоване стаціо-

нарне приміщення театру. Свого театрального колективу у місті не 
було, тому тут проходили вистави приїжджих труп. У 1862 р. цим 
приміщенням скористалися аматори Чернігова, які у 1861 р. створили 
драматичний гурток "Товариство кохаючих рідну мову". Назва його 
мала глибокий смисл. Як зазначив відомий громадський діяч Д. Анто-
нович, "на протязі майже півстоліття до революції український театр 
в російській Україні був єдиним місцем, де прилюдно могло звучати 
українське слово. Тому українці так міцно трималися українського 
театру…" Саме це, мабуть, і було причиною виникнення театру "Това-
риство кохаючих рідну мову", у якому провідну роль грав Леонід 
Глібов, а також Опанас Маркович, режисер-аматор і драматург Дмит-
ро Старицький, учителі Іван Дорошенко та Микола Вербицький, лікар 
і письменник Степан Ніс, історик Олександр Лазаревський, ординатор 
губернської лікарні Іван Лагода. У деяких виставах брали участь 
Г. І. Поливода, І. П. Вовк, П. Г. Борсук, О. О. Ходот та ін. Серед жінок 
слід назвати дружину байкаря Параску Федорівну Глібову (Бордонос), 
Меланію Овдіївну Загорську-Ходот, Ольгу Миколаївну Шрамченко [1]. 

 

 
 

Праворуч – приміщення театру у Чернігові 
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Відомий громадський діяч Ілля Шраг 
згадував: "Ще в гімназії, коли я був у 3-му 
класі, на мене велике враження зробила 
"Наталка Полтавка", яку було надзвичайно 
добре виставлено. Запомагали виставі Доро-
шенко, Глібов, Галаган, здається, О. Мар-
кович, роль Миколи грав С. Д. Ніс. Під 
впливом "Наталки Полтавки" я і деякі з 
товаришів захопилися українством, звичай-
но, більш з навколишнього боку, поробили 
собі і українське убрання" [2]. 

І дійсно, вистава "Наталка Полтавка" 
за п’єсою І. Котляревського була значною 
подією у тодішньому Чернігові, тож не ви-
падково, що були декілька відгуків, зокре-
ма Леоніда Глібова у "Черниговском лист-
ке" та Павла Чубинського в "Основі" [3]. 

Колектив вистави "Наталка Полтав-
ка" відмовився від сентиментальності, яку 

вважав принизливою і неправдоподібною, і 
звернувся до критичного реалізму. Втілити в 

життя задум допомогли учитель гімназії Ілля Дорошенко та фолькло-
рист Опанас Маркович, які раніше працювали вчителями у Немирів-
ській гімназії і поставили там теж "Наталку Полтавку". О. Маркович 
підібрав тоді декілька мелодій народних пісень і запропонував зробити 
партитуру для оркестру та написати з цих пісень увертюру чеському 
композитору Йогану Ляндверу, який працював капельмейстером са-
дибного оркестру графа Болеслава Потоцького, який проживав у 
Немирові і був почесним опікуном місцевої гімназії [4]. 

Ілля Дорошенко і Опанас Маркович, опинившись разом у Черні-
гові уже на різних посадах, вирішили поновити виставу "Наталка 
Полтавка", використавши партитуру Й. Ляндвера. Ілля Дорошенко 
виступив режисером, а Опанас Маркович працював з акторами-ама-
торами над правильною українською вимовою [5]. 

Виставу "Наталка Полтавка" оригінально з великим успіхом 
зіграли 12 і 15 лютого 1862 р. Виконавцями ролей були О. Шрам-
ченко (Наталка), П. Глібова (Терпилиха), Г. Паливода (Петро), С. Ніс 
(Микола), Г. Кальчевський (Возний), П. Борсук (Виборний). Сценіч-
ний одяг, який би відповідав епосі, допомогли підібрати Катерина 
Василівна та Григорій Павлович Галагани. Все було зроблено ком-
пактно і зі знанням справи. Кожна пісня, яка звучала у виконанні 
героїв вистави, була психологічно умотивована, тому не відчувалося 
відчуженості співу і дійства. Гра акторів була позбавлена мелодра-
матизму. На сцені все проходило так, як було в житті. 

Павло Чубинський, який був присутнім на виставі, писав: "З 
одного боку, нещасна вдова і любляча мати, змушена гіркими обста-

Л. Глібов 
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винами видати свою дитину за нелюба, – з іншого боку, дочка, для 
щастя матері готова пожертвувати собою, своєю любов’ю до Петра, до 
того психологічно вірно і відповідно народності були поставлені наши-
ми Наталкою (пані Шрамченко) і Терпилихою (пані Глібова), що 
кожний був не глядачем того, що відбувалося на сцені, а людиною, 
що близько стояла і брала участь у здійснюваному явищі народного 
життя" [6]. 

І критика, і глядачі визначали гру Параски Глібової, яка роль 
Терпилихи, досить складну в багатьох місцях, виконала досить прав-
диво. Відносно цього Л. Глібов писав: "Дехто говорив, що не можна 
було без душевного зворушення слухати тиху сімейну бесіду матері з 
дочкою, коли перша переконує останню подумати про своє гірке си-
рітське життя і не перебирати женихами. Яким прекрасним вийшов 
дует: "Чи я ж тобі, дочко, не добра бажаю". Потім, якими хвилю-
ючими були сльози матері-вдови, убитої горем, покірність дочки… 
Багатьом дуже сподобалось тріо: "Не годиться, Наталочко, матір 
зневажати". В останній сцені, під кінець третього акту, Терпилиха 
дуже рельєфно і типово виразила материнське роздратування, коли 
справа, яка склалася з возним, похитнулася, коли повернувся Петро. 
Дуже натуральним був також переляк Терпилихи, яка неждано 
побачила Петра… 

Вистава ця може бути віднесена до числа тих приємних вра-
жень, які не скоро забуваються. Громадське співчуття до того було 
сильним, що в перший показ далеко не досить було місць для бажа-
ючих побачити "Наталку" і тому треба було грати і другий раз – і 
театр знову був повним" [7]. 

Ольга Шрамченко природно зіграла роль Наталки, надавши їй 
рис, притаманних українській дівчині із народу. У деяких епізодах 
разом з П. Глібовою вони створювали живу сцену народного життя. 
Актриса вміло передавала стан героїв у різних ситуаціях. 

Успіх випав і на Степана Носа. Виконавець ролі Миколи переос-
мислив долю цього персонажа і подав його як уособлення бурлацтва, 
що було затухаючою фразою запорізького життя. Степан Ніс мав 
гарний голос, грав на бандурі, знав багато бурлацьких пісень, і все це 
він продемонстрував на сцені. Тож глядач був у захопленні. Це була 
не гра, а відтворення того, що було в житті й самого виконавця. 
С. Ніс демонстрував на сцені не стільки свою гру, скільки себе, 
дотепну, талановиту людину. 

Проте Л. Глібов у своєму відгуку більше хвалив С. Носа – вико-
навця пісень, ніж драматичного актора. Особливо сподобалося байка-
рю виконання з глибоким почуттям героїчної пісні "Гомін, гомін по 
діброві". 

Роль Петра у виконанні Г. І. Паливоди вийшла чітко продума-
ною, збагаченою піснями. Тому глядач сприймав гру актора природно. 
Красивий, симпатичний його голос та майстерне виконання пісень їм 
надовго запам’яталися. 
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Тогочасна критика відзначила і хорошу гру П. Г. Борсука, який 
вдало створив на сцені образ Виборного. "Надзвичайно добре була 
проведена сцена, коли возний в приватній бесіді з виборним відкриває 
останню свою сердечну таємницю. Питання: "А вона ж вам що? А ви 
ж їй що?" вимовлялися з винятковою оригінальністю. Возний був у 
своєму роді прекрасним і дотепним" [8]. 

Не менший успіх мав і виконавець ролі возного М. А. Колчев-
ський, який, за спостереженнями Л. Глібова, провів її вільно і неви-
мушено, без будь-якої напруги, почував себе на сцені, немовби вдома. 

Слід відмітити і роботу режисера Іллі Дорошенка, який вдало 
продумав мізансцени, що відтворювали шматочки народного побуту. 
Так, у 2 акті після того, як була піднята завіса, глядача вразила 
своєю простотою і природністю сцена з народного життя: мати, яка 
пряла, і поруч з нею дочка, яка була зайнята вишиванням. "Не ду-
маю, – згадував С. Ніс, – щоб іншого разу прийшлось би побачити 
що-небудь подібне!" [9]. 

Вражає і кінцівка вистави, в яку були 
втягнуті і глядачі. Після того, як схвильо-
вана Терпилиха поблагословила дочку на 
заміжжя за Петра, Наталка не витримує і 
свій порив радості передає через пісню "Ой 
я дівчина Наталка", яку підтримують всі, 
хто був у той час на сцені. Співаючи і при-
танцьовуючи, актори залишали сцену під 
гучні оплески та крики: "Браво!" 

Успіхові вистави завдячував і Опанас 
Маркович, який багато зробив для її пісен-
ного оздоблення. О. Маркович запропонував 
не переривати дійство, заповнивши паузи 
між актами виконанням пісень та читанням 
творів українських письменників. Так, 
І. П. Мачеха прочитав гумористичне опові-
дання О. Стороженка "Вуси", а Павло 
Чубинський – уривок з повісті "Закоханий 
чорт" [10]. Актори виконали народні пісні: 
1) "Ой, не пугай, пугаченьку" (удвох), 
2) "Ой, Морозе, Морозенку" (гуртом), 3) "Ой, 

по горі, по горі вівчар вівці зганяє" (гуртова), 4) "Ой, мати, мати, 
мати". Чудово був виконаний дует "Ой, не пугай, пугаченьку", а також 
хорове виконання всією трупою пісні "Ой, Морозе, Морозенку". 

Слід відзначити виконавську майстерність оркестрантів, які 
перед виставою та в антрактах виконували увертюру Йогана Ляндвера 
до "Наталки Полтавки". Оркестр супроводжував також сольні номери, 
які йшли по ходу дійства. Постаралися організатори вистави і про 
рекламу. Було випущено гарну афішу українською мовою, в якій 
подавалася вичерпна інформація про всіх, хто брав у ній участь. 

О. Маркович 
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Вистава "Наталка Полтавка", яка пройшла у Чернігові, мала 
загальноукраїнське значення. Її постановники Іван Дорошенко та 
Опанас Маркович очистили спектакль від провінціалізму пересувних 
театральних труп, які в силу специфіки своєї роботи часто дописували 
якісь мізансцени, представляли дійство як сентиментальну мело-
драму, а персонажі часто були далекими від правди життя. Ще раз 
підкреслимо велику роль Опанаса Марковича, який уміло підібрав 
пісні, що відповідали характерові персонажів та розвиткові дії по ходу 
вистави. Тому "на противагу попередній музичній основі спектаклю з 
партитурою Едлічки, яка мала дещо підсолоджено-романсовий харак-
тер, Опанас Маркович підготував глибоко народний музично-пісенний 
матеріал" [11]. 

Саме цим пояснюється заклик П. Чубинського, висловлений у 
статті, що з’явилася в журналі "Основа", надрукувати п’єсу в тому 
вигляді, у якому вона була поставлена в Чернігові з прекрасною 
партитурою Ляндвера. Це, на думку автора, було б великою послугою 
для мистецького життя в Україні. 

Вистава "Наталка Полтавка" мала 
доброчинний характер. Виручені кошти 
пішли на допомогу студентам із Черні-
гівщини, які навчалися у Київському 
університеті Св. Володимира [12]. 

Спектакль "Наталка Полтавка" 
був поновлений і наступного 1863 р.. 
Він ішов майже у тому ж самому скла-
ді, що й раніше, про що свідчить афіша 
[13]: 

"У понеділок, сього юня, 10-го 
дня, на тутешнім театрі шановцями 
своєї народності представлятиметься на 
підмогу убогим студентам нашої губер-
нії: 1. "Наталка Полтавка", оперета 
І. П. Котляревського, у трьох поділах по 
новій партитурі Івана Ляндвера. Лиця: 
Наталка – Ходотівна О. О.; Терпилиха – 
Глібова П. Ф.; Петро – Паливода А. І.; 
Микола – Ніс С. Д.; возний – Колчев-
ський М. А.; виборний – Вовк І. П. Перед почином театру музики 
гратимуть увертюру в "Наталки", зложену Ляндвером ІІ. "Улиця". На 
"Улиці" парубки і дівчата проспівають: 1. "Король по городу ходить". 
2. "Ой у полі озерце". 3. "Ой я тобі, моя мати, перекір нароблю". Між 
першим і другим поділом читатиметься: 1. "Горлиця і Горобець", 
Л. І. Глібова. 2. "Очаківська біда", панська побрехенька. Сестри Ходо-
тівни співатимуть: 1. "Головонько моя бідная". 2. "Ой у полі нивка". 

Якщо порівнювати цю афішу з попередньою, то виявиться, що 
цього разу Наталку зіграла не О. О. Ходот, а уже М. О. Загорська, а 

П. Глібова
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Виборного – П. Вовк. Хоча захоплення від вистави було таким же, як 
і попереднього разу. 

Театр "Товариства кохаючих рідну мову" не обмежився поста-
новкою "Наталки Полтавки" І. Котляревського, а брав також нові 
твори. Л. Глібов, зокрема, який відповідав у товаристві за реперту-
арну частину, сам вирішив написати п’єсу. Нею виявилася одноактна 
п’єса-жарт "До мирового. Оригінальный случай из малороссийского 
быта в одном действии, сочинение Л. И. Глебова". В дужках зазна-
чено: "Сюжет заимствован из старинной сцены князя Шаховского 
"Соседи". Проте, якщо порівнювати п’єсу російського драматурга 
Шаховського "Ссора, или Два соседа" і п’єсу Л. Глібова, то виявиться, 
що останній запозичив лише зовнішню частину п’єси – сюжетну 
лінію, заповнивши її колоритним українським побутовим матеріалом, 
пов’язаним із життям дрібного панства. П’єсу байкар написав у 
1862 р. Вона була поставлена, як зазначає дослідник Є. Нахлік, десь 
того-таки або першої половини наступного року (від Різдвяних свят до 
кінця Масниці або від Великодніх свят до початку Петрівки, але в 
жодному разі не в піст), бо пізніше Л. Глібова уже переслідували 
царські сатрапи [14]. 

У цій п’єсі знову відзначилася Параска Глібова, зігравши роль 
Ганни Голубихи. Дописувач петербурзького журналу "Русская сцена" 
в своїй статті про чернігівську постановку писав: "Г-жа Глебова <…> в 
роли шинкарки в "Сусідах" была так хороша, что на нее <…> можно 
было смотреть с наслаждением" [15]. До речі, цю роль пізніше май-
стерно грала М. Заньковецька. 

Талант Параски Глібової був значний: і драматичний, і комедій-
ний. Вона мала вдачу майстерно перевтілюватися, при цьому напов-
нюючи образ точним психологічним станом. Праця на сцені давала 
можливість актрисі краще проявити себе, ніж у житті. Тут потрібна 
була миттєва і повна самовіддача як фізична, так і розумова, 
мистецька. Тому її ролі завжди запам’ятовувалися. На жаль, Парас-
ковія Федорівна рано пішла із життя, і у відновленому театрі другої 
половини 60-х рр. вона уже не грала. 

Надзвичайно цікаво були поставлені живі картинки. Незвичність 
їх полягала в тому, що за основу бралися відомі твори українських 
художників, зокрема І. І. Соколова "Перехід через рівчак", "Гадання 
на вінках", "Козак і дівчина біля колодязя", Л. М. Жемчужникова 
"Лірник" та інші і відтворювалися акторами на сцені. Але це було не 
лише зовнішнє зображення, а й скомпоноване дійство, яке оживало. 
Герої живописного твору вступали в дію, виконуючи пісні, читаючи 
літературні твори, танцюючи відповідний танок. Це були живі карти-
ни, які уособлювали собою живописну Україну. У їх створенні про-
відну роль відігравали Опанас Маркович, а також І. П. Баршевська, 
А. І. Федорова, Н. Н. Цвєт. 

Збережені афіші постановок живих картинок 7 та 8 червня 
1863 р. дають можливість представити їх. Так, в інсценізації картини 
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І. І. Соколова "Перехід через рівчак" були представлені пісні "Ой, не 
гаразд, запорожці", яку виконав С. Д. Ніс. Була прочитана поема 
Т. Шевченка "Чернець". 

У сцені "Досвідки" сестри М. О. Загорська-Ходот, О. О. Ходот, 
Є. П. Чернявська та Т. П. Ходот виконали пісні: "Головонька моя 
бідна", "Ой піду я по Дунаю", "Зеленая моя ліщинонька", "Ой у полі 
нивка". І вибір пісень, і виконання було чудове. Голоси у сестер 
Ходотових були сильні, особливо у Меланії Овдіївни Загорської, яка 
згодом буде виступати в операх, поставлених у Чернігові. 

Сама вистава "Живі картинки" скла-
далася з 3 частин. У другій була представ-
лена картина Л. Жемчужникова "Лірник". 
Степан Ніс проспівав своїм гучним голосом 
"Ой спав пугач на могилі". Було прочитано 
оповідання О. Стороженка "Вуси" та вико-
нана сестрами Ходот панська старосвітська 
пісня "Щось у лісі зашуміло". Завершува-
лася ця частина зображенням картини 
І. І. Соколова "Козак і дівчина біля ко-
лодязя". 

Особливо вразив слухачів С. Ніс, який 
створив величний образ лірника так чудово, 
що "малоросу, як заявляв Л. Глібов, не мож-
на було дивитися без сердечного хвилю-
вання". 

Третя частина основувалася на трьох 
картинах І. І. Соколова "Гадання на він-
ках", "Табір", "Вулиця". Ці картинки    
оживлялися за допомогою пісень, які вико-
нували як сольно, так і акапельно. Цього 
разу слухачі познайомилися з піснями 
"Чумацький табор" у виконанні С. Носа, "Ой високо сонечко схо-
дить", "Запив чумак, запив бурлак", "Ой іде чумак та дорогою", "Ой 
бре, море, бре, сип, шинкарко, ще" у виконанні як самої М. Загор-
ської, так і разом із сестрами. 

Цікавою вийшла картинка "Вулиця". Парубки та дівчата про-
співали "Король коло городу ходить", "Ой не рости, кропе", "Ой у 
полі озерце", "Ой на горі, на горі вівчар вівці зганяє", "Ой мати, 
мати, мати". Виконання було настільки захоплюючим, що Л. Глібов, 
який був глядачем і одним із організаторів дійства, досить емоційно 
висловив своє враження: "Что за песни! Что за оживленное испо-
лнение их! Сколько жизни в этих играх и пританцовываниях, в этом 
шуме и гаме. Сколько живого материала для ожидаемой оперы. Бла-
годарность, благодарность и благодарность всем участвовавшим!" [16]. 

Деякі дослідники вказують, що театральне товариство поставило 
також п’єси І. Котляревського "Москаль-чарівник", Г. Квітки-Осно-

С. Ніс 
 



Розвиток художньої культури на Чернігівщині  
в ХІХ  – на початку ХХ ст. 
 

 336 

в’яненка "Шельменко-денщик", "Щира любов", Т. Шевченка "Назар 
Стодоля", О. Стороженка "Гаркуша" [17]. 

 

 
 

Трупа театру "Товариство кохаючих рідну мову" 
 
 
Таким чином, діяльність театру "Товариство кохаючих рідну 

мову" вирізняється порівняно з іншими трупами тим, що на сцені 
Чернігова пропагувалась українська драматургія рідною для глядачів 
мовою, утверджувалося завдяки талантові акторів справжнє мистец-
тво реалістичного спрямування, яке опиралося на народну основу. 
Театр "Товариство кохаючих рідну мову" посів помітне місце в історії 
театрального мистецтва ХІХ ст. 

У Чернігові існували й інші аматорські трупи. Так, 10 січня 
1862 р. на користь дитячого притулку актори І. П. Баршевська, А. Н. 
і К. Н. Кейкуатови, Н. А. Полякова, Н. П. Глєбов, А. І. Федоров, 
Ф. М. Грембецький, Рубець, Самарський, Померанський, Шкляревич, 
Подольський показали виставу "Дегерротип", а потім "Разбитую чаш-
ку" та "Прежде скончались, потом повенчались". Це були легенькі, 
веселі мелодрами водевільного характеру. І, як висловився Л. Глібов, 
поки сидиш у театрі і дивишся на знайомі обличчя – час минає швид-
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ко і весело, а вийдеш із театру – і не залишається ніякого враження. І 
байкар ставить питання, а чому б чернігівцям не взяти щось солідне, 
наприклад, п’єсу О. Островського "Не в свои сани не садись" або 
якусь іншу. 

8 лютого ця ж аматорська трупа, до якої приєдналися А. А. Ми-
лорадович, М. М. Булашевич та Сендаровський, показала три вистави: 
"Харьковский жених", "Первый день брака" та "Москаль-чарівник". 
Якщо перші дві – це потішні комедії "з французьким жеманством, 
німецькими кніксенами і з заморським паяцем", які смішили публіку 
верхніх ярусів театру, то українська п’єса І. Котляревського викли-
кала особливий інтерес, бо була україномовна та ще й добре відома. І 
все ж саме ця вистава привернула особливу увагу глядачів, бо аматори 
зуміли продемонструвати свою майстерність. І. П. Баршевська пре-
красно зіграла роль Тетяни, розкривши характер справжньої молодич-
ки, яка уміє водити за носа і довірливого чоловіка, і "романтичного 
панича". 

Надзвичайно потішно зіграв роль Финтика Ф. М. Грембецький, а 
Чуприни – Сендаровський. Саме  вистава "Москаль-чарівник" засвід-
чила, що, незважаючи на деякі неточності та окремі недоліки, украї-
номовна п’єса може стати помітною в театральному житті міста. 

І дійсно, чернігівські аматори, поставивши п’єси І. Котлярев-
ського "Наталка Полтавка" та "Москаль-чарівник", зуміли захопити 
публіку своєю майстерністю і довести чернігівським "аристократам", 
які вважали українську мову "мужицькою", що можна створити нею 
високомистецькі образи на сцені. 

Крім аматорських колективів чернігівців, у місті приміщення 
театру використовували і приїжджі трупи. У 1862 р. на сцені черні-
гівського театру зі своїм репертуаром виступала трупа Добруцького. У 
ній було декілька акторів, які відзначалися талантом, зокрема, в 
комедійних ролях – Петров і в драматичних – Орлов, а також Петро-
ва, яка проявила себе в ролях свах та сварливих жінок. 

Після арешту Л. Глібова і його переїзду до Ніжина під нагляд 
поліції, смерті П. Ф. Глібової, від’їзду О. Марковича до Новгорода-
Сіверського, де він поставив уже з іншими аматорами "Наталку Пол-
тавку" та інші вистави, товариство на деякий час припинило свою 
діяльність. До цього призвела і гнітюча обстановка, яка склалася в 
Чернігові у зв’язку зі справою І. Андрущенка, бо були одночасно 
заарештовані Степан Ніс, чудовий виконавець ролі Миколи, підпору-
чик Олександр Білозерський, Павло Чубинський, Олександр Тищин-
ський. Життю чернігівської української громади було завдано 
відчутного удару. 

У 1865 р. після неодноразових звертань Л. Глібова до губер-
натора Голіцина нарешті було надано дозвіл на зарахування байкаря 
до штату канцелярії. 

Як зазначає у своїх спогадах Михайло Федорович Шевелів, 
князь Голіцин був театралом, навіть написав декілька п’єс. Тому він 
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доручив Л. Глібову зайнятися організацією театральної справи, тим 
паче, що в місті майже не використовувалося приміщення театру. 
Активізувалася театральна діяльність Л. Глібова, коли він, нарешті, 
отримав посаду завідувача земської друкарні і зміг покращити свій 
матеріальний стан. 

Л. Глібов залучив до театральної справи своїх знайомих, які 
брали участь у виставах ще до вислання письменника у 1863 р. Це 
були етнограф Опанас Васильович Маркович, який знову повернувся 
до Чернігова, лікар Іван Миколайович Лагода, Олександр Амфіянович 
Тищинський та його сестра Серафима, сестри Меланія Овдіївна Загор-
ська та Марія Овдіївна Ходот, які мали гарні голоси і часто при-
їжджали з села Понорниця Кролевецького повіту, а взимку постійно 
проживали в Чернігові, Олімпіада Миколаївна Шрамченко (по чоло-
віку Борсук) та ін. 

Тогочасний репертуар для театру був бідним, тому найчастіше 
зверталися до п’єс І. Котляревського, Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’я-
ненка. Вистави влаштовували з доброчинною метою. 

Л. Глібов займався не лише організаційними питаннями, пов’я-
заними з виставою, визначав виконавців ролей, а й читанням п’єси за 
ролями. І під час цих "читань" Л. Глібов безпомилково вгадував, хто 
може виконувати ту чи іншу роль, чи взагалі придатна молода люди-
на до театральної справи. Саме таким чином до вистави "Наталка 
Полтавка" були залучені учениці пансіону С. Ф. Осовської Марія Ада-
совська та Надія Макрієвич. В пансіоні вчителем словесності пра-
цював поет М. А. Вербицький, який першим звернув увагу на талант 
цих юних слухачок. Пізніше вони стали відомими актрисами: Марія 
Заньковецька – далеко за межами України, а Надія Макрієвич – у 
російських провінційних театрах. 

Михайло Федорович Шевелів залишив спогади про перший вихід 
Марії Адасовської, майбутньої Марії Заньковецької, у ролі Наталки 
Полтавки: "Під час репетиції, в тому місці монологу Наталки, де вона 
звертається до Бога, благаючи допомогти їй визволити себе від ко-
хання до Петра й повернути її серце до Возного, щоб догодити матері 
(дія І, кінець 2 одміни), вона зімліла, так близько вона переживала 
душевний настрій Наталки, що не відрізняла гри від дійсності. На 
цьому ж самому місці це сталося з нею й під час спектаклю. Довелося 
на деякий час припинити спектакль, поки відходив її лікар Щитков, 
якого ще заздалегідь, до початку вистави, було запрошено за лаш-
тунки" [18].  

У підготовці вистави до показу активну участь брав і Олександр 
Тищинський. "І тепер ще так виразно ми уявляємо собі лагідне з 
усміхом обличчя Олександра Амфіяновича, що сидить за лаштунками 
під час вистави коло свого столика, на якому лежить п’єса й стоїть 
півпляшки портвейну з невеличкою коло неї чарочкою. 

– Ні, ні, вам ще не пора виходити… ось-ось зараз, – добродушно 
попереджав він виконавців і підготовляв їх до виходу на сцену" [Там 
само, арк. 6]. 
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До кожної вистави добре готувалися: перевіряли слова ролей, 
контролювали інтонацію голосу, яка відповідала б характерові персо-
нажів, підбирали костюми, музичне оформлення, виконання сольних і 
хорових номерів. 

Крім "Наталки Полтавки", яка 
неодноразово йшла в театрі і завжди 
мала успіх (бо для опери необхідно 
було мати гарні голоси, а вони були, 
тож музичне оформлення і майстерна 
гра аматорів забезпечували відповід-
ний рівень), ставили й інші вистави. 

Сучасник культурного життя в 
Чернігові 60–90-х рр. М. Ф. Шевелів 
схвально говорить про виставу "Чари" 
за п’єсою К. Тополі, яка рідко стави-
лася, бо її рукописний текст був лише 
у відомого театрала лікаря І. Лагоди. 

Сюжет п’єси не відзначався но-
визною, бо на подібну тему уже були 
написані драми. Проте автор загост-
рив трагічний бік розвитку подій. 
Сільський хлопець Гриць залицявся 
спершу до дівчини Галі, а потім почав 
ходити до іншої. Галя вирішила 
повернути Гриця і звернулася до сіль-
ської знахарки, щоб вона допомогла 
це зробити. Баба дала їй приворотного 
зілля, яким Галя напоїла Гриця, але 
хлопець від нього помирає. Роль зна-
харки зіграла Серафима Амфіянівна Тищинська, яка зуміла досить 
оригінально створити типаж, що часто зустрічався в літературі. 
Трагічність у п’єсі підкреслюється вдало підібраниии піснями, які 
виконує хор. 

Театральні традиції того часу вимагали ставити, крім основної 
п’єси, ще й водевілі, де, як зазначав Л. Глібов, перше місце посідала 
горілка. І Л. Глібов запропонував замість водевілів ставити, як і 
раніше, живі картини. У їх постановці уже був досвід 1861–1863 рр. 
Учасники вистав підтримали Леоніда Івановича. В постановках живих 
картин, крім Л. Глібова, значну роль відігравав прекрасний знавець 
фольклору й етнографії Опанас Маркович, який і словесний, і костюм-
ний матеріал підбирав дуже ретельно. Все це повинно було відпо-
відати народним традиціям, самому життю. Не дозволялося змішу-
вати народний одяг, взуття, прикраси з якимось іншими, які не 
відповідали вимогам етнографії. О. Маркович був дуже прискіпливим 
до виконання всіма учасниками цих вимог. Так, під час підготовки 
живої картини "Вечорниці" до вистави Опанас Васильович запропо-

М. Адасовська 
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нував актрисам стати в ряд, "а сам, присівши на долівку й схиливши 
голову на бік, став пильно придивлятися, чи у всіх жінок мережки на 
краю сорочок рівномірно віддалені від долівки". 

За такої вимогливості і відповідаль-
ності Л. Глібова, О. Марковича, О. Тищин-
ського, І. Лагоди та інших учасників ви-
стави користувалися успіхом, бо і поста-
новкою, і грою, і співами та музичним 
оформленням, костюмами вони відповіда-
ли "виставам класичної вартості", вони 
були верх усякої похвали й могли б задо-
вольнити найвищі вимоги мистецтва" [Там 
само, арк. 8]. 

Театр завжди був переповнений. Ба-
гато людей великим натовпом стояло біля 
театру і слухали спів, який доносився зі 
сцени. До театру йшли не лише чернігівці, 
а й приїжджали на своїх чи поштових 
конях із повітів, містечок та сіл. Повер-
талися з театру з хорошим настроєм від 
майстерної гри акторів. Тому часто одна і 
та ж вистава повторювалася декілька 
разів, щоб задовольнити потребу театраль-
ної публіки. 

70-ті рр. відзначалися тим, що в 
приміщенні чернігівського театру давали 
вистави як аматори, яких організовував 
Іван Михайлович Лагода, приятель Л. Глі-
бова і його театральний послідовник, так і 
пересувні театральні трупи. 

Л. Глібов виступає в цей час більше 
як рецензент цих вистав. У газетах "Київ-
ський телеграф" (1875), "Особое прибавле-
ние к Черниговским губернским ведомос-
тям" (1875), "Черниговская газета" (1877–
1878) з’являються його повідомлення та 
рецензії про театральні виступи аматорів. 

На цей час припадає активна театра-
льна діяльність Івана Миколайовича Лаго-
ди, з яким Л. Глібов був у давніх дружніх 
відносинах. У театрі, організованому 
І. М. Лагодою, ставили переважно сучасні 
п’єси, які були в репертуарі інших колек-
тивів. Серед акторів виділялися Шатилов, 
Владимиров, Павлов, Ленський, Тур, Вла-
димирова, Ленська, Милославська. Леонід 

О. Тищинський 

І. Лагода 
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Глібов у своїй оглядовій статті про чернігівські новини подає коротку 
характеристику театру та акторам: "Що торкається гри, то краще за 
інших виділяється п. Шатилов своїм тонким гумором… Пан 
Владимиров, так званий драматичний коханець, краще грає пікантні 
ролі в комедіях, аніж у драмах… Непогано грають взагалі Павлов, 
Ленський, Тур. Із актрис заслуговує на увагу драматистка Михайлова, 
яка грає і в оперетках; але на днях прибула опасна для неї суперниця 
– пані Владимирова, якою років три тому назад захоплювалася черні-
гівська публіка. Ленська (комічне амплуа) у більшості випадків грає 
дуже добре, з невеличкими грішками від зарозумілості. Милослав-
ська, як молода водевільна актриса і з голосом надії, якщо буде 
керуватися компетентними порадами" [20]. 

У переважній більшості вистави йшли взимку та навесні, а 
також в осінній час. Улітку багато чернігівців залишали місто і їхали 
в різні подорожі або у сільську місцевість. І все ж значна кількість 
людей залишалася вдома. Через це вистави організовували у літньому 
саду в ротонді. І, як відзначав Л. Глібов, драматичне мистецтво, 
музика і свіже повітря були гарною комбінацією, а тому на вистави 
приходило багато людей. І перед організаторами театрального ми-
стецтва стояло складне завдання – не перетворити вистави на балаган, 
а підтримувати високий естетичний рівень. 

Л. Глібов був високим знавцем театрального мистецтва, тому 
кожна його стаття мала не лише інформаційний характер, а й 
спонукала до роздумів про репертуар, про акторський колектив, про 
виконавців, про долю аматорів. І було важливо, щоб у театральному 
колективі були актори, які б зуміли об’єднати навколо себе інших. 
Таким у театрі був актор Шатилов. Його зовнішність гармонувала з 
внутрішнім змістом виконавця ролей. Не складно було зіграти 
Стецька в "Сватанні на Гончарівці" так, щоб сміялася публіка в залі. 
На думку Л. Глібова, варто було акторам мати міру в зображенні 
малоросійських простонародних типів. Для Шатилова була харак-
терна оригінальність, грайливий жарт, наївна простота з відтінком 
хитрощів – усе те, що притаманне було побутовому народному гумору. 
Тому його персонажі завжди схвально сприймалися глядачем. 

Л. Глібов відзначав і гру молодого актора Захарича, який добре 
зіграв роль Дерези в п’єсі байкаря "До мирового". Йому вдавалися 
саме типи малоросійського амплуа. А подібних акторів, які б яскраво 
виконували ролі малоросіян, на думку Л. Глібова, було не так багато. 

Конкретні описи вистав чи труп дають можливість Л. Глібову 
розкрити специфіку провінційного життя, поставити загальні пи-
тання, які були безпосередньо пов’язані як із репертуаром таких 
театрів, так і з комплектуванням колективу та умовами його праці. 
Не завжди можна вирватися з провінційного життя і знайти себе в 
професійних колективах, як це вдалося зробити Савіній, Меншиковій, 
Виноградовій та Нікітіну, які починали свій творчий шлях на 
Чернігівщині. До речі, Л. Глібов в особистій бесіді передбачав велике 
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майбутнє Марії Савіній, про що він сам неодноразово говорив. 
Але завжди знамениті актори починали в аматорських комедіях. 

І саме тут вони могли проявити себе. Дуже важливо побачене і почуте 
в житті внутрішньо засвоїти, увібрати в себе, збагативши його своїм 
талантом, щоб потім у якусь потрібну мить це показати глядачеві. 

В статті "Наш театр", надрукованій в "Черниговской газете" 
(№ 13) 29 вересня 1877 р., Л. Глібов характеризує трупу антрепризера 
Кир’яки-Бронської, яка була закохана в театр. Але цього мало, бо те-
атральна справа потребує ще й грошей, яких досить часто не вистачає. 
І залагодити справу можна, лише залучивши глядачів на вистави. 

Л. Глібов досить уважно підійшов до характеристики акторів, 
виділивши у кожного із них специфічні особливості, а також визна-
чивши загальну ознаку їх гри. Саме для цієї трупи характерна 
гротесковість, бо кожне амплуа дихає комічним характером. Це при-
таманне і самій Бронській, бо драматична комедія була її сферою, як і 
Крузовій, одній із "кращих театральних дочок, народжених яскравою 
фантазією композитора Оффенбаха". 

Досить точно грала комічних бабусь Руманова, яка добре воло-
діла сценічною технікою і гра якої завжди чітко продумана. Актриса 
належала до справжніх майстрів драматичного мистецтва, які і без 
таланту могли подобатися публіці. 

Для таких актрис, як Добролюбова, важливо, щоб у трупі був 
хороший режисер, який зміг би направити актрису в необхідне русло, 
і вона зіграє будь-яку роль. 

Серед акторів-чоловіків Л. Глібов відзначив Маслова, що грав в 
антрепризі І. М. Лагоди і став одним із відомих акторів провінційних 
театрів, Андрєєва-Біязі, людину, яка "сміється, шукає, плеще язиком, 
як цього вимагав автор п’єси", обдарованого актора Ільїна, виконавця 
багатьох солідних ролей Климова, серйозного коміка Багринського та 
інших. 

Л. Глібов відзначав хороший оркестр, яким керував після Ми-
хайловського новий диригент Давид. Ця стаття засвідчує і майстер-
ність самого Л. Глібова, який добре розумівся у театральній справі, 
умів давати чіткі характеристики акторам, виділяти в їхній грі 
найтиповіше. 

Стаття "Откровенное слово о нашем театре", яка з’явилася 
16 листопада 1878 р. в "Черниговской газете", завершує театральні 
огляди Л. Глібова. На жаль, втрачені примірники газети не дають 
змоги розшукати нові статті, присвячені театральному життю. Але ж 
Л. Глібов був великим шанувальником театру, і не віриться, що він 
більше не відгукувався про нові вистави. 

Характеризуючи вистави цього сезону, Л. Глібов серед актрис 
виділив Башинську, яка блискуче зіграла ролі Ольги, дочки помі-
щика Квашніна у виставі "Выгодное предприятие", та Лідії Моревої в 
"Блуждающих огнях". "Отчетливая и ясная дикция, характеристичес-
кая верность изображаемого лица, наконец, образ выражения, в 
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котором внешность гармонирует с внутренним настроением, – все это 
говорит в пользу несомненных сценических способностей г-жи 
Башинской". І байкар турбується, щоб її талант не загубився у провін-
ційному театральному болоті, бо він достойний кращого призначення. 

Л. Глібов вказував також на драматичний талант Кисельової, гра 
якої відзначена почуттям і задушевністю, осмисленням кожної ролі і 
добросовісним виконанням кожної з них. Природа дала їй чуттєву 
душу, прекрасну зовнішність, і все це актриса використовує, створю-
ючи образ Олени Моревої у виставі "Блуждающие огни". В своїх стат-
тях Л. Глібов часто відверто говорив не лише позитивне, а й вказував 
на недоліки, висловлював відверті поради, сподіваючись на розуміння 
тих, кому вони адресовані. 

Відзначив Л. Глібов і рівну правдиву гру Степанової, виконавиці 
ролей бабусь, мамок, свах і подібних типів, та деяких інших актрис. 
Автор огляду зупинився також на характеристиці ролей і своєрідності 
гри керівників трупи Матвєєва та Степанова. 

Матвєєв був актором солідним, який усі ролі проводив рівно. 
Свідченням цього є створені ним образи лікаря в "Блестящей партии", 
Волинова у "Выгодном предприятии", Бальзамінова в п’єсі Остров-
ського "За чем пойдешь", Дергачова в "Последней жертве". 

Л. Глібов умів виділити в грі кожного актора специфічне, про 
що свідчать характеристики Степанова, Ленського, Башинського, 
Любимова та ін. 

Адресуючи свої статті широкому колу глядачів, Л. Глібов давав 
можливість шанувальникам театру відчути потяг до спілкування, 
якщо не з усією трупою, то з окремими акторами, до яких виникла 
симпатія, завдяки прочитаному матеріалові в газеті. 

Театральні вистави ставили і в інших містах Чернігівщини, 
зокрема у Новгороді-Сіверському, і тут велику роль відіграв О. Мар-
кович, який на початку 60-х рр. змушений був залишити на декілька 
років Чернігів і переїхати у службових справах до міста Новгород-
Сіверський, де він продовжив займатися театральною аматорською 
справою. Тут він організовував вистави, до яких залучив місцевих 
інтелігентів та гімназистів старших класів. Найбільш активними 
учасниками були вчитель історії та географії Ф. Л. Метлинський – 
брат відомого поета і фольклориста, видавця А. Метлинського, з яким 
добре був знайомий О. Маркович, та інспектор гімназії О. Л. Мануй-
лович. 

У цей час у Новгороді-Сіверському були поставлені у приміщенні 
чоловічої гімназії п’єси І. Котляревського "Наталка Полтавка", "Мос-
каль-чарівник", Г. Квітки-Основ’яненка "Сватання на Гончарівці", 
"Шельменко-денщик", "Шельменко – волосний писар",  Т. Шевченка 
"Назар Стодоля", Л. Глібова "До мирового", К. Тополі "Чари", 
О. Стороженка "Гаркуша". 
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О. Маркович дуже любив музику, грав на деяких інструментах, 
складав мелодії. Всі, хто знав Опанаса Васильовича, підкреслювали, 
що вершиною його музичної творчості була "Наталка Полтавка" та 
"Чари". І хоча до "Наталки Полтавки" були написані мелодії музи-
кантом Йоганом Лендвером, але О. Маркович постійно удосконалював 
музичну частину підбором пісень із відповідною мелодійною тональ-
ністю, що відповідала духу п’єси й емоційному настрою персонажів, 
зробив виставу захоплюючим, хвилюючим видовищем. Саме в  цьому 
виявився великий музикальний талант прекрасного знавця музичної і 
усної творчості. О. Маркович багато працював і над музичним оформ-
ленням вистави "Чари". Саме завдяки її наповненню пісенним матері-
алом вистава стала набагато цікавішою і привабливішою. Через хво-
робу О. Маркович у 1867 р. повернувся до Чернігова, де на деякий час 
знову включився разом зі своїм вірним другом Меланією Загорською 
до театрального життя під керівництвом Л. Глібова, О. Тищинського 
та І. Лагоди. 

У 70–80-х рр. проявляє себе в багатьох повітових містах та 
садибах аматорське театральне мистецтво. Своєрідність його полягає в 
тому, що в ньому брали участь різні верстви населення і роль цих 
театральних виступів дещо змінилася. Показовим у цьому відношенні 
є театр М. Волконської у селі Вороньки Козелецького повіту (нині 
Бобровицького району). 

 М. М. Волконська (1805–1863) разом зі своїм чоловіком декаб-
ристом С. Г. Волконським та їх другом О. В. Поджіо приїхали у 
родове село Вороньки згідно з амністією 1856 р. після 30-річного пере-
бування в Сибіру. Тут вони організували аматорський театр, який 
після смерті Марії Миколаївни перейшов під керівництво її дочки 
Олени Сергіївни Кочубей. Проте найбільшого розквіту театр набув, 
коли ним почав займатися син дочки Михайло Миколайович Кочубей. 

Для театру у Вороньках було збудоване приміщення, у якому, 
крім глядацького залу, розміщувалися бібліотека, фотолабораторія. 
Влітку вистави організовували на спеціально збудованому майданчику 
у парку. Акторами були в основному дворові люди. Інколи залучали 
талановитих сільських жителів. У деяких виставах брали участь Ми-
хайло Кочубей з сестрою Лідою. Дійшли до нас і деякі учасники цього 
театру: П. Г. Половець, Н. М. Шута, які майстерно виконували роль 
Наталки, М. В. Діаковський та ін. Це був період, коли театр із сімей-
ного, розважального для родини і гостей перетворився на театр для 
народу. В ньому грали нарівні селяни і представники дворянської 
інтелігенції, різночинці  тощо. 

Репертуар театру третьої чверті ХІХ ст., останнього періоду його 
існування під керівництвом М. М. Кочубея, був україномовним. Тут 
ставили п’єси "Наталка Полтавка", "Москаль-чарівник" І. Котлярев-
ського, "Шельменко-денщик" Г. Квітки-Основ’яненка, "Назар Стодоля" 
Т. Шевченка, а також нові п’єси "Безталанна" І. Карпенка-Карого, 
"Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" М. Старицького, "Доки сонце 
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зійде, роса очі виїсть" М. Кропивницького та інші п’єси, які були 
написані  для театру корифеїв. 

Михайло Кочубей дуже любив повісті М. Гоголя на українську 
тематику, тому він здійснив декілька переробок прозових творів для 
сцени. На основі повісті "Сорочинський ярмарок" він написав п’єсу на 
одну дію "Халепа", а з повісті "Ніч перед Різдвом" зробив п’єсу на 
три дії "Оксана". Таким чином керівник театру поповнював його 
репертуар. Цей театр існував до 1905–1907 рр. 

Активний учасник цього театру М. В. Діаковський створив теат-
ральну трупу у сусідньому селі, а згодом поїхав до Москви і увійшов 
до трупи Ю. Завадського, а в 1920–1930-ті рр. працював директором 
Одеського оперного театру. 

Театр М. Волконської – М. Кочубея – це своєрідне явище в істо-
рії українського театру. 

 
МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА І ЧЕРНІГІВЩИНА 

 
У 70-х рр. голова ніжинського повітового дворянства І. С. Рако-

вич організував любительську театральну трупу, яка мала благодійні 
наміри. Зароблені від вистави гроші йшли на допомогу бідним 
студентам, збіднілим або хворим представникам інтелігенції, пора-
неним на війні тощо. Репертуар складався з п’єс різних жанрів. Це 
були драми, комедії, водевілі. Вистави користувалися успіхом через 
ніжинців [1]. 

Побачивши Марію Адасовську в Ніжи-
ні, І. С. Ракович попросив її батька дозволити 
їй грати у виставах аматорського театру. 
Костянтин Костянтинович не міг відмовити 
голові дворянства, і Марія Костянтинівна з 
1876 р. почала брати участь у виставах 
ніжинської трупи. Спочатку це були ролі у 
водевілях: Настя ("Біда від ніжного серця" 
В. Сологуба), Говоркова ("Спалах біля домаш-
нього вогнища" М. П. Федорова), Сашенька 
("На хліб і на воду" В. І. Родиславського), 
Вірочка ("Дочка російського артиста" 
П. І. Григор’єва). Вони потребували від вико-
навиці гарного співу, уміння танцювати, весе-
лити публіку. Зіграти "веселих пустух з доб-
рим серцем і жвавим характером" для Марії 
Адасовської не було складним, бо вона напов-
нювала сцени своїми вигаданими, тільки для 
неї характерними дрібничками, які полонили 
глядачів. 

Особливо вразила їх Марія Адасовська в ролі Наталки Полтавки 
в однойменній п’єсі І. Котляревського, поставити яку вдалося 

М. Адасовська
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І. С. Раковичу на сцені Ніжина з великими труднощами. У виставі 
виконували ролі студенти Юридичного ліцею Лагода, Недзвецький, 

Милаченко та ін. Всі грали добре, але всіх 
зачарувала Марія Адасовська. Вона полонила 
ніжинців гарним голосом і вмінням розкрити 
характер своєї героїні. Особливо запам’ята-
лися сцени, де Марійка співала пісні. З не-
абияким хвилюванням вона виконувала пісню 
Наталки "Віють вітри, віють буйні, аж дерева 
гнуться". Жити життям героїні і відтворити 
його на сцені виявилося не дуже складно для 
Адасовської. Те, чим жила Наталка І. Кот-
ляревського, було добре знайоме юній актрисі. 
Все це вона спостерігала в житті селян, своїх 
подруг. Та й її дівоче серце уже жадало ко-
хання. І все це було настільки природно, 
життєво та майстерно відтворене на сцені, що 
вона підкорила всіх своїм талантом. 

Коли Марія Костянтинівна разом із бать-
ком з’явилася серед публіки після вистави, 
предводитель дворянства І. С.Ракович підій-
шов до них і, "з захопленням дивлячись на 
молоду дівчину, сказав: "Моя порада тобі, 
Костянтине Костянтиновичу, віддай Маню до 
театральної школи, у неї надзвичайна обдаро-
ваність!"  

Але батько Марії Костянтинівни, як лю-
дина старого гарту, з обуренням відповів: "От 
у тебе підростає дочка – її ти і віддай до теат-
ральної школи замість того, щоб давати мені 
такі поради..." "Якби моя дочка мала такий 
талант, як твоя, я і хвилини не замислювався 
б", – серйозно відповідав Ракович, і серце та-
лановитої дівчини вперше здригнулося від 
передчуття великого покликання" [2]. 

Виступ у виставі "Наталка Полтавка" 
наче розділив життя Марії Адасовської на дві 
половини: час "театру для себе", своїх близь-
ких – і час "театру для глядачів". Як ніколи 
раніше, вона відчула саме це. Смисл іншого 
життя входив у її свідомість. Як їй хотілося 
вступити до консерваторії, зайнятися співом, а 
потім потрапити на сцену, підкоряти своїм 
талантом глядачів. 

У лютому 1877 р. Марія Адасовська милувалася грою видатної 
російської актриси Гликерії Федотової, яка гастролювала у Ніжині й 
зіграла тут декілька вистав за творами О. Пушкіна та І. Тургенєва. 

М. Заньковецька 
 

М. Заньковецька в ролі 
Наталки Полтавки 
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У програму була включена і п’єса Т. Шевченка "Назар Стодоля". 
22 лютого відбувся спектакль, де Г. Федотова грала Галю. Це був 
сміливий крок, бо вже діяв горезвісний Емський указ Олександра II 
(1876), який сурово забороняв ставити п’єси, написані українською 
мовою [3]. 

"... Любов до сцени захватила мене зовсім, – згадувала Марія 
Костянтинівна, – і тільки було моїх мрій, що потрапити на справжню 
сцену" [4]. 

На виставах у Ніжині, в яких брала участь М. Адасовська, був 
присутній артилерійський офіцер Олексій Антонович Хлистов, який у 
1870 р. закінчив Третє військове Олександрівське училище, був уже 
кавалером ордена Станіслава ІІІ ступеня. Він захопився Марією 
Адасовською, пообіцяв їй допомогти вступити до консерваторії. Марія 
Костянтинівна була красивою дівчиною. "Це була струнка, середня на 
зріст граціозна дівчина. Вона мала карі очі, пушисте темне волосся, 
чудові зуби і надзвичайно ніжну шкіру. Брови рівними високими 
дугами зводилися над очима. З очей випромінювалося світло духовної 
обдарованості, що робило дівчину привабливішою від першої-ліпшої 
красуні!" [5]. 

У травні 1877 р. справили весілля у Заньках [6]. Вінчалися у 
місцевій Миколаївській церкві, куди Марія неодноразово ходила 
співати у хорі. Подруги востаннє співали їй: 

 
Січаная калинонька, січаная, 
А вже наша Марусенька звінчаная. 
Золотий перстень на руці, 
Червоний чобіт на нозі... 

 
Веселилися дівчата, підбадьорювали одна одну, бо кожна з них 

чекала на таку ж мить і в своєму житті. І далеко було чути їх зво-
рушливу пісню: 

 
До лугу доріженька, 
А в лузі калинонька, 
Там Марія гуляла, 
Цвіт-калиноньку ламала 
Та в пучечки в’язала, 
До матусі промовляла!.. 

 
Вслухалася в ці слова Марія Костянтинівна, трохи сумно було 

від цих слів. Що чекало її в майбутньому, чи справдиться її мрія, чи 
вдасться їй вступити на сцену. А дівчата співали: 

 
Ой мати моя, мати,   – Ой будеш доню, будеш, 
Чи буду я такая,   Поки в мене будеш... 
Як калинонька цяя?   Ой підеш ти від мене... 

Спаде красонька з тебе... 
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Подруга М. Заньковецької Н. М. Богомолець-Лазурська згаду-
вала: "Вона сподівалася, була впевнена, що, залишивши батьківський 
дім, вийде на шлях покликання, поїде в Петербург, у консерваторію 
вчитися співу. Насправді вийшло зовсім інакше. Коли у жовтні того 
ж року Маня, яка добре запам’ятала співчуття Хлистова, завела 
розмову про консерваторію, вона дістала таку відповідь: "Призна-
чення жінки бути доброю дружиною, хазяйкою й матір’ю, а не 
думати про консерваторію і театри" [7]. 

Далі були військові гарнізони, ама-
торські концерти та вистави, у яких 
брала участь і Марія Хлистова, дружина 
майора, а пізніше полковника. Завжди 
Марія Костянтинівна вражала глядачів 
своїм блискучим талантом і голосом, 
яким заслуховувалися присутні. Особли-
во любила вона виконувати українські 
пісні. У військовій фортеці Бандери доля 
звела її з Миколою Тобілевичем, краси-
вим офіцером, який також майстерно 
грав у виставах. Одного разу під час 
постановки "Живих картинок", які були 
присвячені різним епізодам війни з 
турками, Марія Хлистова запропонувала 
присутнім незвичайний сюжет: "Перед 
глядачами з’явилась болгарська жінка в 
яскравих лахміттях, в червоній хустці. 
Тремтячими руками болгарка підносить 
до напівоголених грудей щось завернуте 
в ганчірку. Ось вона присіла на землю, 
без слів заколисуючи свою дитину. Але 
це не малятко. На протягнутих руках у 
неї обгоріле поліно. З великою скорботою 

вона то притисне це поліно до грудей, то простягне вперед, 
звертаючись до людей захистити її дитину. З кривавою тугою, як 
гіркий стогін, вириваються із її вуст слова: 

 
Шуми, Марице, окривавлена, 
плаче дівчина, люто ранена. 

 
Це слова болгарської пісні, виконані з невтішною скорботою. Ви-

рвалися ці криваві слова-стогін із вуст жінки, вона припала вустами 
до своєї вдаваної дитини, до чорної обгорілої поліняки, і мовчки 
опустилася на землю, застигла в мовчанні незціленого горя. 

Всі глядачі настільки були вражені побаченим, що в заціпенінні 
знаходилися декілька хвилин. Тільки після того як вони вийшли з 
зачарування гри, залунали оплески". 

М. Заньковецька в ролі Оксани 
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М. Тобілевич-Садовський, згадуючи цей епізод з життя Марії 
Костянтинівни, зауважував: "Здавалося, ніби я зазирнув у безодню, із 
дна якої, з надр земних, на мене блиснув дивовижний самоцвіт, і 
такого самоцвіту ще на землі не бувало. У цьому творчому етюді були 
закладені джерела для подальшої невичерпної творчості. Тут тобі і 
Оксана ["Доки сонце зійде, роса очі виїсть"], і Олена ["Глитай, або ж 
Павук"], і Маруся ["Дай серцю волю, заведе у неволю" М. Кропив-
ницького], і Софія ["Безталанна" І. Карпенка-Карого]... Для кожної 
своє зернятко... І обгорілий пеньок замість немовлятки – ми його 
знову побачили в "Глитай, або ж Павук", на верховині трагізму... 
Одне слово, перед нами в той знаменитий вечір спалахнув вогонь 
Прометея... Геній!" [8]. 

Відома актриса Одеського театру актора М. К. Милославського 
Качевська, побачивши Марію Хлистову у виставах, наполягала піти 
на професійну сцену. 

Через деякий час О. А. Хлистова перевели у фортецю Свеаборг, 
яка охороняла підступи до столиці Фінляндії Гельсінгфорса. Це дало 
можливість Марії Костянтинівні брати уроки в столиці Фінляндії у 
місцевому відділенні Петербурзької консерваторії у професора співу 
Гржималі, який захоплювався її голосом (мецо-сопрано), музикаль-
ністю і який пророкував їй блискучу кар’єру на оперній сцені. Вона 
могла на одному диханні проспівати гаму вгору і вниз, діапазон її 
голосу був дуже широкий. Проте заборона чоловіка висіла над нею, 
незважаючи на те, що її запрошував на сцену директор оперного 
театру в Гельсінгфорсі Ребінс. 

 

 
 

Корифеї українського театру 
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Не можна уявити собі, як би склалася подальша доля Марії 
Костянтинівни, якби у 1882 р. не надійшло запрошення Миколи Тобі-
левича та Марка Кропивницького вступити до української трупи, 
сформованої в Єлисаветграді. Брати Тобілевичі складали її основу. 
Кожен із них узяв собі сценічний псевдонім: Іван став Карпенком-
Карим, Панас – Саксаганським, Микола – Садовським. 

Марія Костянтинівна, ще трохи вагаючись, вирішила їхати в 
Україну. "... Погляди чоловіка, – писала вона в автобіографії, – нічим 
не відрізнялись від поглядів батьків, і мені лише дозволялось, і то 
рідко, грати в аматорських виставах, в котрих я мала надзвичайний 
успіх. Я кохалась в мистецтві, любов до сцени стала моїм життям. Я 
не могла більш боротись зі своїм коханням і, порвавши зі всіма 
своїми, поступила на сцену" [9]. Так Марія Костянтинівна навічно 
поріднилася з театром, взявши тут собі нове прізвище – Заньковець-
ка, прославивши його на віки. 

Життя актриси ускладнювалося постійними переїздами, невла-
штованістю побуту, до чого Марія Костянтинівна була не звична. Усе 
це вимагало від неї постійної зібраності, напруги, бо глядач не врахо-
вував усього цього, а чекав на цікаву гру акторів на сцені. Успіх 
М. Заньковецької та її колег був настільки великий, що глядач не ви-
тримував, зривався в своєму пориві вдячності, був зачарований грою, 
прекрасною мовою. А це призвело до того, що київський губернатор 
Дрентельн заборонив виступати трупі не тільки в Києві, а й у підлег-
лих йому Київській, Полтавській, Чернігівській, Подольській і Волин-
ській губерніях. Таким чином, Чернігівщина, батьківщина М. Занько-
вецької, була недосяжна для актриси, і глядач був позбавлений можли-
вості спілкуватися з великим талантом землячки на багато років. 

М. Заньковецька гастролювала на Півдні України, Слобожан-
щині, у Ростовській та інших губерніях. Збагачувався репертуар, 
зростала її слава. У 1886–1887 рр. трупі М. Кропивницького дали 
змогу виступати в Петербурзі. Ця поїздка мала особливе значення. 
М. Садовський, згадуючи ці виступи, писав пізніше у своїх спогадах: 
"Їхали свідчити Петербургові, що живе ще слово українське, що... ні 
навіть благородний, високогуманний закон 1876 року царя-освобо-
дителя не задавив святого слова 40-мільйонного народу. Воно знову 
оживає і сміється знову. І справді, слово українське, залунавши в 
столиці, зворушило все її суспільство..." [10].  

Успіх був настільки великим, що на виставах з’явилися великі 
князі, зокрема К. К. Романов, а потім і Олександр III, що не могло 
пройти непоміченим у суспільстві. Цар Олександр III, який не дуже 
любив театр, був задоволений грою українських акторів і Марії 
Заньковецької зокрема й відвідав чотири їх вистави. Деякі з них він 
дозволив ставити навіть у Маріїнському театрі. 

На спектаклях української трупи був весь демократичний Петер-
бург. Талантом М. Заньковецької захоплювалися відомі діячі куль-
тури В. В. Стасов, І. Ю. Рєпін, І. П. Павлов та багато інших, бо у її 
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грі поєднувалось і слово, і пісня, і танок, і трагедія, і сміх – усе, що 
притаманне було людині. 

Актори театру спілкувалися з представниками української інте-
лігенції, які проживали тоді в Петербурзі. Д. І. Яворницький, співець 
Запорізької Січі, згадував про своє спілкування з М. Садовським, 
М. Заньковецькою, М. Кропивницьким, П. Саксаганським, Г. Зати-
ркевич у своїй гостині на Митній пристані в Петербурзі. Саме в цей 
час прийшли до нього художник І. Рєпін, який працював над карти-
ною "Запорожці пишуть листа турецькому султану", художник, 
кобзар Опанас Сластіон, співак Хома Бондаренко та ін. 

Такий же успіх буде чекати на М. Заньковецьку і в Москві. Її 
грою будуть захоплюватися відомі актори Малого театру та театру 
Корша М. Єрмолова і О. Яблочкіна, художники М. Нестеров, 
І. Левітан, С. Іванов, К. Коровін, С. Коровін, А. Васнецов та ін. 

Потім знову була поїздка до Петербурга, Москви, де М. Зань-
ковецька ближче познайомилася з провідними російськими акторами 
Поліною Стрепетовою, Марією Савіною, Марією Єрмоловою, Глике-
рією Федотовою та іншими. Слава М. Заньковецької зростала з 
кожним роком усе більше. Драматурги хотіли писати для неї свої 
п’єси. А. Чехов був у захваті від її гри. У листі до брата він писав: 
"Заньковецька – страшна сила" [11], а в іншому листі: "Я познако-
мился с хохлацкой королевой Заньковецкой, которую Украина нэ 
забудэ" [12]. А. Чехов навіть хотів придбати хутір на Чернігівщині 
поруч із садибою М. Заньковецької в Заньках. Цей та інші факти 
свідчать про їх дружні теплі стосунки. 

Проте в особистому житті видатної землячки складалося не все 
так добре, як хотілося. Тільки в 1887 р. вона розлучилася зі своїм 
чоловіком О. А. Хлистовим і поєдналась у громадянському шлюбі з 
Миколою Садовським. Батько не міг їй це пробачити, гнівався. Проте 
батьківське серце пом’якшилося. І він пробачив Марії лише перед 
самою смертю. 

У лютому 1888 р. К. К. Адасовського не стало. Незадовго до 
смерті Костянтин Костянтинович зробив заповіт і відписав садибу в 
селі Заньки та землі своїм дочкам Лідії Костянтинівні Карнауховій та 
Марії Костянтинівні Хлистовій. Нотаріус Ніжинського окружного 
суду 5 квітня 1886 р. затвердив цей дарчий запис [13]. 18 січня 
1911 р. мати, Марія Василівна Адасовська, відмовилася від довічного 
права на володіння садибою на користь Марії Костянтинівни [14]. Але 
М. Заньковецька не могла управляти садибою, землями. І у 1911–
1912, 1913 рр. ці землі вона продала селянам [15]. 

Марія Костянтинівна глибоко поважала свого батька, розуміла 
його як людину, що охороняла сімейні традиції, але їй було боляче: 
він не враховував її чесне служіння батьківщині. У 1888 р. вона 
відпочивала у батьківській садибі. Довідавшись про це, члени ніжин-
ського "Музично-драматичного товариства", яке було організоване в 
місті у 1887 р., запросили її взяти участь у спектаклі "Наталка 
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Полтавка". Марія Костянтинівна, згадавши, як вона десять років тому 
виступала у цій же виставі в Ніжині, як ці виступи надихнули її на 
творче життя, не відмовила ніжинцям, їй хотілося підтримати ама-
торів! На той час у ніжинському "Музично-драматичному товаристві" 
перебувало близько ста чоловік. Це було об’єднання всіх аматорських 
сил Ніжина. При товаристві діяв хор (керівник М. Н. Горбач), симфо-
нічний оркестр (керівник Г. І. Козуб), дві драматичні секції-студії: 
українська (режисер І. Л. Дейкун), російська (режисер Я. В. Біловод-
ський), працювала також літературна (керівник С. М. Брайловський) 
та музична секції (керівник В. А. Вільгорський). 

Товариство ставило за мету розширити потяг населення до дра-
матичного та музичного мистецтва, розвивати художні смаки мешкан-
ців міста. "На відповідні ролі до російської секції, – згадував один із 
активних культурних діячів міста Ніжина, музикант Ф. Д. Процен-
ко, – запрошувались на зимовий сезон артисти-професіонали (Каренін, 
Міров, Каталей). Вистави відбувались щотижня, іноді двічі на тиж-
день... У російській секції репертуар складався з оригінальних п’єс 
Островського, Соловйова, Сумбатова (Южина), Гоголя, Чехова, Дячен-
ка та інших, а також перекладених з інших мов" [16]. 

Важче було працювати українській секції з відомих загально-
державних причин. Усе тоді залежало від поліцейської цензури. А 
тому ставили українські п’єси рідко (3–4 за зимовий сезон). "Здобути 
на них дозвіл було тяжко; спершу треба було ублагати місцевого 
сатрапа – начальника поліції, а після цього – санкція губернатора. 
Доводилось за санкцією відряджати до нього поважного члена това-
риства або "даму-патронесу" [17]. Зрештою, щоб полегшити цю про-
цедуру, дипломатично в правління товариства було обрано начальника 
поліції Крижановського. Отже, незважаючи на вперту русифікацію і 
заборону українського слова, все ж рідне слово лунало зі сцени, хоча 
це були в переважній більшості п’єси "з горілкою та гопаком". Проте 
виставлялись і такі п’єси, як "Наталка Полтавка", "Ой, не ходи, 
Грицю", "Доки сонце зійде, роса очі виїсть", "Пошились у дурні", 
"Сватання на Гончарівці", "Шельменко-денщик" та ін. Виступи орга-
нізовували в колишньому будинку А. О. Радиловського, де була гля-
дацька зала на 250 місць. Нині це вул. Набережна, біля Спаського 
містка, у 20-х рр. там був військкомат. 

Звичайно, в українському репертуарі гарних сил було недостат-
ньо, а в організаторів Товариства було велике бажання підняти рівень 
саме цієї трупи. На щастя, в цей час з’явилася Марія Заньковецька зі 
своїми товаришами по сцені. Відпочинок є відпочинком, але почуття 
вдячності у Марії Костянтинівни було завжди на першому місці. Вона 
з успіхом виступила в благодійній виставі "Наталка Полтавка". 

У 1889 р. пізньої осені після гастролей в Одесі М. Заньковецька 
приїхала до Заньок разом із М. К. Садовським та Л. Я. Маньком. На 
прохання членів Товариства Ніжина вони виступили у виставі "Кум-
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мірошник". "Це були дійсно захоплюючі вистави – оваціям та екстазу 
глядачів не було краю", – згадував Ф. Д. Проценко.  

У Ніжині М. Заньковецька довідалася, що в цьому ж 1889 р. в 
місті з театральною трупою була відома російська актриса Марія 
Гаврилівна Савіна (1854–1915), котра, як і М. Заньковецька, почина-
ла свій творчий шлях на Чернігівщині [17], шкодувала, що не змогла 
подивитися вистави за її участю. 

Слава М. Заньковецької зростала не лише в Україні, а і в бага-
тьох містах Росії, Азербайджану, Грузії. На початку 90-х рр. були 
здійснені поїздки по містах тодішньої Російської імперії: Уфа–Самара–
Бузулук–Оренбург–Уральськ–Астрахань–Петровськ–Темір–Хан-Шура– 
Ашхабад–Чарджуй–Баку. Хористом у цьому театрі був Ф. І. Шаля-
пін. Після цього відбувалися виступи в українських містах. 
Непростими були ці поїздки, не скрізь самодури городничі дозволяли 
ставити гостросюжетні українські вистави.  

Заборона грати в Києві була знята ли-
ше після смерті генерал-губернатора Дрен-
тельна його спадкоємцем графом Ігнатьєвим 
у 1890 р. З особистим проханням звернувся 
до нього брат М. Заньковецької, генерал-
майор артилерії Євтихій Костянтинович 
Адасовський, який був близьким до вели-
кого князя Михайла Михайловича. Новий 
губернатор дозволив грати у Києві не більше 
10 вистав українською мовою. І лише 
1893 р. заборона була остаточно знята. А це 
означало, що можна було виступати україн-
ською і на Чернігівщині. 

У 90-х рр. XIX ст. Марія Заньковецька 
виступала переважно у трупі Миколи Садов-
ського, який став її чоловіком. Проте не-
простим було їх особисте життя. Палке ко-
хання супроводжувалося незлагодами і 
навіть довгими розставаннями. У 1891 р. 
М. Заньковецька пішла з трупи М. Садов-
ського. На деякий час оселилася в будинку, 
купленому нею у маленькому хуторі Жер-
дово на Чернігівщині (Остерський повіт, 
нині Київщина). 

Але і в цей час насиченими залишалися роки її роботи в інших 
трупах. Як вказують дослідники, 1889–1897 рр. – один із напружених 
періодів діяльності М. Заньковецької, коли актрисою були створені на 
сцені образи в п’єсах М. Кропивницького, М. Старицького, І. Кар-
пенка-Карого, які надовго увійшли до її репертуару. 

І ось, нарешті, Чернігів, місто, де минули щасливі роки навчан-
ня, спілкування з улюбленим учителем М. А. Вербицьким, якого, на 

М. Заньковецька в ролі 
циганки Ази
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жаль, уже не було в місті, бо його у 1874 р. заарештували й вислали 
спочатку до Рязані, а потім до Орла, де він займався педагогічною та 
літературною діяльністю. 

Трупа М. Кропивницького давала в Чернігові вистави з 
28 грудня 1882 р. до 21 січня 1883 р. Про ці гастролі залишилося два 
відгуки в газеті "Заря". 

У виставі "Поки сонце зійде, роса очі виїсть" після зіграної 
М. Заньковецькою ролі Оксани київська газета "Заря" писала: "З ча-
рівною привабливістю та щирістю виконала вона роль Оксани і в 
сцені рішучої розмови з матір’ю Бориса захопила всю залу" [18]. 
Партнер по сцені І. Мар’яненко, який неодноразово грав з актрисою у 
цьому спектаклі, згадував: "Оксана у виконанні М. К. Заньковецької – 
лагідна, чула, глибока натура. Вона розумна від природи. Тримається 
просто, з природженою гідністю й невимушеністю. Відчувається, що 
вона духовно значно вища від панича Бориса" (який зрадив її) [19]. 
Про дошлюбні зв’язки Оксани і Бориса довідались сільські парубки і 
дівчата, які поглумилися над Оксаною, одягнувши їй на голову очіпок 
і намазавши ворота дьогтем. "Юрба оточує Оксану, а вона спочатку 
протестує, потім захищається, благає і, нарешті, непомітно, ніби від 
удару, падає непритомна. 

Після цієї страшної події, яка ганьбою вдарила ні в чому не 
повинну дівчину, Оксана на світанку приходить у панські покої. Вона 
хоче побачитись з паничем Борисом і перевірити, чи то правда, що він 
заручився з панною, а її покинув. Понівечена й скривджена, вона цілу 
ніч блукала десь по леваді і тепер ледве тримається на ногах. Обличчя 
її бліде, з величезними, глибоко запалими очима, в яких і жах, і не-
вимовне страждання, і обурення. Від цих очей не можна відірватися 
протягом усієї сцени. Здавалося, що артистка ввібрала в себе біль, 
страждання й протест скривджених покриток усього світу і з разючою 
силою геніально узагальнила в образі Оксани, викликаючи в глядачів 
співчуття до скривджених і обурення проти баламутів... Сцену марен-
ня та передсмертної агонії Марія Костянтинівна провадила, уникаючи 
найменших виявів натуралістичності, надзвичайно правдиво, з тон-
ким почуттям міри і художнього такту; життя в ній ніби поволі 
згасало" [20].  

У цей же приїзд до Чернігова М. Заньковецька виступила в ролі 
Олени у виставі "Глитай, або ж Павук". У тій же "Зарі" кореспондент 
писав: "Важку роль грала п. Заньковецька. Різноманітні відтінки 
страждання, якими живе ця роль, знайшли свій вираз в її нервовій, 
гарячій грі. Артистка мала величезний успіх, хоч це й коштувало їй 
справжньої непритомності і справжньої істерики на сцені" [21]. 

Важко давався цей образ М. Заньковецькій, але з кожною виста-
вою вона збагачувала його і довела до справжньої висоти, неперевер-
шеної майстерності, живого втілення життя. До цього образу ми 
повернемося ще трохи пізніше. 
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Приїзд української трупи в Чернігів мав велике активізуюче зна-
чення. Відомий громадський діяч Чернігова І. Л. Шраг, а пізніше 
член Державної думи у своїй "Автобіографії" писав про цю подію і її 
роль в подальшому культурному житті міста: "В ті саме часи [80-ті рр. – 
Г. С.] прибула до Чернігова трупа Кропивницького з Заньковецькою, 
Садовським, Затиркевичовою. Їх чудові, цілком нові для мене вистави 
притягали силу люду, мали надзвичайний успіх, збуджували україн-
ську свідомість. Я не проминув, здається, ні однієї вистави: коли тру-
па від’їздила, були упорядковані урочисті проводи, подавалися адре-
си, вітали їх промовами, але звичка до російщини була така велика, 
що і адреси і промови були російською мовою. Одних вистав було не 
досить для того, щоб збудити справжню свідомість" [22]. 

І все ж ці вистави вплинули на ор-
ганізацію в Чернігові аматорських труп, 
де ставили українські п’єси, в яких брав 
участь і І. Шраг. Особливо багато в 
цьому напрямку робив учитель гімназії, 
пізніше відомий діяч Микола Олексан-
дрович Константинович. Це був склад-
ний період в історії громадянського 
руху в Чернігові. Громадівці 80-х рр. ще 
не могли отямитися після їх розгрому у 
70-х, та й це були "сумні, тяжкі часи, – 
свідчив І. Шраг, – коли повсюди запа-
нувала реакція" [23], коли кожного 
могли заарештувати і вислати за небла-
гонадійність. Проте український рух все 
ж жеврів, переважно в невеличких гурт-
ках молоді, зокрема в духовній семі-
нарії. 

Кореспонденти відмічали, що 
Заньковецька уміла захопити глядача, 
заволодіти ним. Не завжди це пояс-
нювалось величезним талантом, яким 
володіла актриса. А все це саме так і 
було. У Заньковецької все йшло від гли-
бокої внутрішньої душевності, щирості. 
Емоційний бік ролі був не награним, а підтверджувався розвитком дії, 
яка потребувала вирішення стану героїні. 

У 1894 р. (з 16.X до 4.XII) в Чернігові виступала трупа М. Кро-
пивницького, яка показала чернігівцям 11 вистав: "Запорожець за 
Дунаєм" (16.X) [24], "Невольник" (14.XI) [25], "Олеся" (16.XI) [26], 
"Ой, не ходи, Грицю..." (21.XI) [27], "Нещасне кохання" [28], 
"Чмир", "Як ковбаса та чарка", "Ямщики" (бенефіс) (29.XI) [29], "Со-
рочинський ярмарок", "Дай серцю волю...", "Звезда падучая" (4.XII) 
[30]. 

М. Заньковецька, 
М. Кропивницький, 

М. Садовський 
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Після Чернігова трупа М. Кропивницького гастролювала в 
інших містах. 6–23 грудня вони виступали в Ніжині [31], Гомелі, 
Бобруйську. 

А з 16 листопада 1896 до 3 січня 1897 р. в Чернігові у 
19 виставах виступила Марія Заньковецька [32]. 

М. Садовський і М. Заньковецька за час майже двомісячного 
перебування в Чернігові познайомилися з багатьма діячами міста, 
зокрема з композитором О. Горєловим, оперету якого "Добрі сусіди" у 
1902 р. поставив М. Садовський, відомим адвокатом, громадським і 
культурним діячем І. Шрагом, письменником Б. Грінченком та його 
дружиною М. Загірньою (Грінченко), поетом і драматургом В. Самій-
ленком.  

Саме перебування великої української актриси в місті сприяло 
національному, духовному підйому жителів міста. Сценічне мистецтво 
М. Заньковецької давало можливість продемонструвати, що і україн-
ський театр може стати врівень з театрами інших країн світу, а 
актори – досягти вершин цього мистецтва. Це підтверджують і черні-
гівські гастролі. 

Приїхала Марія Заньковецька в Чернігів, місто своєї юності, у 
розквіті творчих сил у складі "Товарищества русско-малорусских 
артистов под управлением Н. К. Садовского" [60]. На цей час припа-
дає пік сценічного успіху нашої землячки, яка уже підкорила своїм 
талантом дві столиці Російської імперії, багато міст і містечок. Виста-
ви користувалися великою популярністю, глядач шанував актрису і 
сприймав її як символ театральної культури України.  

Першою виставою, в якій виступила М. Заньковецька у Черні-
гові, було "Нещасне кохання" за п’єсою Л. Манька. Театральний кри-
тик М. Ямпольський у місцевій газеті "Черниговские губернские ведо-
мости" відзначив, що Заньковецька вразила своєю "глибоко зворуш-
ливою, натхненною, повною драматичного пафосу грою" [61]. Саме 
вона, вважав критик, забезпечила повний успіх вистави. Зокрема, 
його вразила "сцена замаху на самовбивство", яка "зіграна була 
майстерно і справляла приголомшуюче враження". Образ Варки, її 
внутрішній світ був розкритий актрисою так глибоко, що давав мож-
ливість уявити складність людських почуттів у всьому їх розмаїтті. 

У репертуарі були вистави, які потребували використання во-
кальних даних актриси. М. Заньковецька, як уже згадувался, мала 
гарний голос. Тому вона з охотою виконувала пісні у виставі "Ой, не 
ходи, Грицю, та на вечорниці" М. Старицького. Чернігівська критика 
відмітила не тільки "чудову гру... ту ж саму міцність і силу у прояві 
душевних ефектів, ту ж, нарешті, простоту і дивовижну природність", 
але і вокальне обдарування актриси, яке особливо багатогранно роз-
кривалось у виставі "Циганка Аза", музику до якої написав 
М. Васильєв [62]. Той же чернігівський критик відзначив, що в 
глибоко народному образі повністю розкрився "великий, могутній 
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талант, високохудожня гра, повна драматичної міцності, сили і 
виключної експресії" [63]. 

"Зустріч з Азою-Заньковецькою, – згадував І. Мар’яненко, – 
мене просто приголомшила. Після чистої, соромливої, глибоко лірич-
ної наймички Харитини раптом, як буря, майже не торкаючись землі, 
влетіла пристрасна, зваблива циганка. Сріблястий сміх її залунав на 
весь табір. Тікаючи від хлопців, вона то як в’юн вислизала з їхніх 
рук, то раптом, кинувши круг себе віяло спідниць, сідала на підлогу, 
то, бризнувши сміхом, схоплювалась і знову літала з бубном по сцені, 
як вітер. З грудей її вирвались якісь дикі вигуки, якими вона дра-
тувала й вабила до себе хлопців, звиваючись навколо старого цигана 
Апраша. Це була справжня дика, жагуча дочка вільних південних 
степів" [64]. 

Так показує свою героїню М. Заньковецька, коли та відчула своє 
перше кохання до цигана Василя. Актриса зуміла розкрити і душев-
ний стан героїні, наповнений життєрадісними почуттями, і характер 
поведінки, викликаний цим же станом. І зовсім іншою ми бачимо 
Азу, яка довідується про те, що її любий Василь покохав іншу – 
Галю. Мов грім з ясного неба, вразила її ця звістка. І М. Заньковецька 
після цього робить велику паузу. "Зрозуміла Аза, усвідомила все. 
Гострий, рвучкий ритм. В очах тривога, і гнів, і болюча образа... Та-
муючи своє почуття, вона починає знову кружляти в легкому танку, 
наспівує. Але крізь цю удавану веселість з її серця от-от вирветься 
зойк... Крутнувшись разів кілька, вона не сідає, а падає на камінь 
підбитою пташкою. І зразу, рішуче схопившись, гукає: "Їдьмо звідси!" 
– "Завтра", – каже Апраш. "Ні, ні, сьогодні, зараз!" – з погрозою й 
одчаєм кричить вона. Апраш наказує збиратись у дорогу. Лишившись 
на сцені сама, весь тамований при людях біль вкладає Аза-Занько-
вецька в свій монолог. Та раптом – де взявся Василь. І, залившись 
срібним сміхом, як вихор, вилітає Аза за лаштунки. 

Так у надзвичайно складній, багатогранній почуттєвій гамі про-
вела артистка першу дію. Вся її істота бриніла, сповнена гарячих 
пристрастей, що перекочувались через рампу і захоплювали глядача, 
захоплювали й нас, її партнерів" [65]. 

І щоб довести до логічного кінця сам процес створення Зань-
ковецькою образу Ази, нагадаємо, що циганський табір пішов, Василь 
одружився з Галею. У них народилася дитина, поступово він забуває 
своє минуле життя. Але раптом Василь чує пісню, яку співають 
цигани. Минуло чимало років, однак Аза не може забути свого коха-
ного, і вона скеровує шлях табору через місце, де живе Василь. 

І ось нова зустріч з коханим. Як своєрідно розкриває почуття 
своєї героїні М. Заньковецька. Уявіть собі цю сцену і простежте за 
тим різнобарв’ям сценічного мистецтва, яким володіла актриса. "Аза 
спочатку удає, ніби не впізнала Василя, а далі починає глузувати з 
нього. Вона будить циган – нехай подивляться, який гість прибув до 
табору! І, наче вітаючи його, співає пристрасну пісню своєрідним 
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грудним голосом, пританцьовуючи характерними дрібними па. Вся 
постать її пливе, не здригнеться. Вона то вдарить у бубон і затріпотить 
розкинутими руками, то знову завмре в пластичному русі. Це був 
танок, повний поетичності і грації, без найменшого натяку на вуль-
гарність. І не дивно, що після цього танку Василь, скорений чарами 
красуні Ази, забувши, що він жонатий, у захваті вигукує: "Не муч 
мене, Азо! Ти така хороша, ти така прекрасна! Я люблю тебе!.." 

Аза, вся істота якої тільки цього й чекала, вмить змінюється: 
вона якось зіщулюється і, мов пантера, в кілька стрибків опинившись 
біля Василя, оповиває його шию обома руками і завмирає в поці-
лунку. Вона мліє в його обіймах. Їй забиває дух палке кохання. Вона 
втрачає силу володіти голосом. 

Захоплений Василь усім єством піддається впливу Ази. Та рап-
том – думка про Галю!.. Василь опам’ятався: "А дитина, а Галя!.." – 
виривається в нього. Аза-Заньковецька затріпотіла, немов пронизана 
стрілою. Вона схоплюється і кричить диким голосом: "Убий жінку й 
дитину! Переходь до табору, тоді я буду твоя!" Василь, охоплений 
жахом, заперечує. В очах Ази мигтять блискавки. Коли б змогла, 
сама б задушила і жінку, і дитину, і Василя. Та нараз змінюється її 
поведінка. Вона починає лащитись, дратувати його: то наблизиться, то 
одвернеться, то тихо промовить ласкаве, любовне слово, то гнівно 
крикне на нього. В її голосі чути то кохання, то злість, то ревнощі... 
Ці почуття переплутались в її душі. Вона сповнена одного бажання – 
доконати Василя. Доведений до одчаю, він у нестямі вбиває Азу. 

Так трагічно закінчує своє бурхливе сценічне життя цей геніаль-
ний витвір М. К. Заньковецької. Найскладніше полягало в тому, що 
ця п’єса була написана хоч і дуже сценічно та ефектно, але у великій 
мірі схематично... Потрібен був великий хист і техніка, щоб психоло-
гічно умотивовано виправдати поведінку персонажа. І Марія Костян-
тинівна з цим ідеально впоралась" [66]. 

М. Заньковецька, крім вищеназваних вистав, зіграла ще в 16-ти: 
"Зимовий вечір" М. Старицького, "Жидівка-вихрестка" І. Тогобоч-
ного, "Червоні черевики" В. Захаренка і М. Васильєва, "Тарас Бульба 
під Дубном" Пісанецького, "Помста Гуцула" К. Підвисоцького, "Дві 
сім’ї" М. Кропивницького, "Талан" М. Старицього, "Утоплена" 
М. Старицького і М. Лисенка, "Борці за мрії " І. Тогобочного, "Не так 
склалось, як гадалось" М. Старицького, "Лимерівна" Панаса Мирного, 
"Василь і Галя" Бондаренка, "Нікандр Безчасний" Садовського, "Дай 
серцю волю, заведе в неволю" М. Кропивницького, "Кривда і правда" 
М. Старицького, "Мазепа" Мирославського-Винникова. 

Чернігівські гастролі були для М. Заньковецької важливими не 
тільки в сценічному відношенні, бо вона продемонструвала землякам 
свою акторську майстерність, а і в громадському. Знайомство з відо-
мими діячами культури України, їх боротьбою за звучання україн-
ського слова духовно збагатило артистку, дало можливість відчути, 
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що і вона своїм мистецтвом допомагає відстоювати права українського 
народу на свою мову і культуру. 

У 1897–1898 рр. відносини М. Заньковецької і М. Садовського 
ускладнились, і Марія Костянтинівна, залишивши трупу, повернулася 
у Ніжин, де вона потроху приходила до тями від потрясіння. У 1898 р. 
з її ініціативи у місті побувала трупа українського театру. Вистави тоді 
проходили у Народному домі. Керівники земства дозволили поставити 
п’єсу І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень". М. Заньковецька грала 
Мар’яну. 

Ніжинці вже давно не бачили землячку на своїй сцені. Інтерес 
був особливий. Студенти Історико-філологічного інституту кн. Безбо-
родька в своєму вітальному адресі писали: "Дозвольте виголосити 
перед Вами нашу загальну вдячність за ту честь, котру Ви виявили 
нам, одвідавши наше місто, і за ту глибоко-артистичну втіху, котру 
Ви справили нам на тутешній сцені... Тішимо себе надією, що Ви не 
забудете свого рідного міста, і що ми знов побачимо Вас на тутешній 
сцені у всьому блиску могутнього таланту" [31].  

І студенти не помилилися. Наступного року М. Заньковецька 
знову виступала в Ніжині. В 1899 р. вона перейшла у трупу Марка 
Кропивницького, який мріяв поновити традиції перших років спілку-
вання з актрисою в Єлисаветграді. В процесі листування домовилися 
зустрітись. Вирішили об’єднатися на умовах товариства. В об’єднання 
увійшло п’ять діячів культури, яке стало називатися "Товариство 
артистів під управлінням М. Садовського та П. Саксаганського за 
участю Заньковецької, Кропивницького і Карпенка-Карого" [32]. 

У 1900 р. трупа корифеїв приїхала до Ніжина. Вистави йшли на 
сцені Народного дому та в клубі Дворянського зібрання. 

Вчителька К. Ф. Булигіна-Герасименко згадувала: 
"Я навчалася в гімназії, коли приїхала українська трупа Стари-

цького... [33]. Всі говорили про чудову артистку Заньковецьку М. К., 
яка приїхала з цією трупою. Між гімназистками хвилювання було 
надзвичайне. Розмовам не було кінця. Слава про Заньковецьку гри-
міла. Кожному хотілося бачити її. Я хвилювалась особливо... 

Перша п’єса, яку ми бачили, була "Майська ніч". Заньковецька 
в ній не грала, але грали Кропивницький, Саксаганський, Карпенко-
Карий і інші прекрасні актори. Ми так сміялись, як ніколи раніше. 
Перша п’єса, в якій я побачила Заньковецьку, була драма "Глитай, 
або ж Павук". Крім названих вище акторів, були ще Затиркевич і 
Ліницька. Я вся була поглинута грою. Ніколи раніше я не бачила 
нічого подібного. І коли з’явилась Заньковецька, то я уже не знала, 
що зі мною було. Я переживала разом з нею. Вона грала Олену. В той 
момент, коли Олена сходить з розуму, спазми здавили мені горло, і я 
заридала на весь зал..." [34]. 

Виконання М. Заньковецькою ролі Олени у драмі Марка Кропив-
ницького "Глитай, або ж Павук" уразило глядачів як у столиці, так і 
в провінції. Ця соціальна п’єса, яка гостро розкривала класове 
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розшарування на селі, показувала трагедію людського життя, затьма-
реного злочинними діями глитаїв, для яких не було нічого святого. 

Уперше роль Олени М. Заньковецька 
зіграла 16 грудня 1883 р. у Харкові. І з 
того часу ця героїня була улюбленою у 
великому репертуарі актриси. Вона нею 
жила, удосконалювала, робила її життє-
вою, близькою до тих, кого знала з малих 
років. Іншого персонажа, Бичка, з вини 
якого гине Олена, неперевершено грав ав-
тор п’єси Марко Кропивницький. Обидва 
образи були психологічно складними. Але 
великі актори так виразно ліпили харак-
тери своїх персонажів, що підкоряли гля-
дачів своїм неперевершеним, глибоким 
відтворенням правди тогочасного життя. 

"Після першого виконання ролі 
Олени Марія Костянтинівна хворіла два 
тижні – так глибоко відчула вона долю 
нещасної жінки й пережила її страждан-
ня", – згадувала Н. М. Лазурська. Виста-
ви йшли на сцені Народного дому, що зна-
ходився недалеко від Остра (біля мосту на 
Воздвиженську вулицю), та в клубі Дво-

рянського зібрання. Глядачі Ніжина, особливо студенти, настільки 
були зачаровані грою акторів, що вирішили організувати після спек-
таклю овацію і понести на руках М. Заньковецьку до готелю "Ліва-
дія" (сучасний будинок стоматологічного відділення поліклініки), де 
зупинились актори. Але М. Заньковецька відхилила цей задум. Проте 
овацію було влаштовано. Чулись голоси: "Браво! Браво!"  

Щоб нинішній читач хоча б трохи відчув те, що відчували 
тодішні ніжинці, глядачі інших міст і містечок, наведемо спогади 
відомого українського актора, партнера по сцені М. Заньковецької 
І. О. Мар’яненка, який залишив детальний опис її гри в цій виставі. 
Але перш ніж подати його, нагадаємо сюжет п’єси. 

Олена, яку грає М. Заньковецька, – дочка Стехи й панича, який 
покинув її, вродливу дівчину-селянку, зробивши покриткою. І хоча 
Стеха пізніше вийшла заміж за бідняка Юхима, народила йому трьох 
дітей, але Олена так і залишилася до самої його смерті нелюбою 
дитиною-байстрям. Гірким було її дитинство, непростою була і юність. 
І ось на неї звернув увагу Андрій, такий же бідняк, як і вона, але 
працьовитий, чесний. Олена щиро покохала його. Але біда, як кажуть 
у народі, ходить не сама, а з дітками.  

 

М. Заньковецька в ролі Олени 
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Приміщення Народного дому 
 
 
Сільський глитай, жорстокий, бездушний, хтивий Бичок (його 

грав М. Л. Кропивницький) запримітив Олену і всілякими способами 
почав заплутувати у своє павутиння її і членів її родини, щоб потім 
поставити їх на коліна і заволодіти Оленою. Дізнаємося, що за неспла-
ту ними податків збирачі описали телицю, можуть забрати і хатнє 
збіжжя. Мати Олени біжить до Бичка, щоб той позичив гроші і 
врятував їх. Бичок дає ці гроші, але змушує чоловіка Олени, Андрія, 
іти на цілий рік на заробітки, щоб потім повернути борг. 

Олена всім серцем відчуває біду, але нічого вдіяти не може і 
змушена скоритися. Спровадивши Андрія, Бичок намагається здій-
снити свою ганебну мрію. Він іде на підступ, хитрощі, злочин, на під-
міну листа від Андрія. Із цього листа Олена довідується, що Андрій її 
зрадив. І ми бачимо, як М. Заньковецька глибоко передає психо-
логічний стан героїні. "Терпне тіло і стискає дихання, коли Олена-
Заньковецька, мов несамовита, вбігає на сцену. Очі її повні жаху. З 
невимовним одчаєм, якимсь зойком вириваються у неї слова: "Мамо, 
мамо, рятуйте!.. Зрадив, зрадив милий!.." 

... Після перших, повних одчаю фраз, Марія Костянтинівна по 
паузі промовляє притишено, "на монотоні", ніби ніяк не може усві-
домити цієї страшної звістки: "Нема мого Андрія, нема мого серця!" І 
раптом обличчя її спалахує гнівом, великі очі крешуть іскри, по 
обличчю, по м’язах рук пробігають конвульсії, голос клекоче в грудях 
страшними прокльонами, від яких стає моторошно. Олена не витри-
мує цього колосального нервового напруження і валиться на стіл" 
[35]. Ця сцена закінчується згодою Олени йти до Бичка жити. Але все 
не просто дається Олені. Вона весь час згадує Андрія. І голос її 
змінюється. "І, вся заринувшись у минуле, згадує оповиту серпанком 
зоряної ночі поезію першого чистого кохання свого з Андрієм. Голос її 
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ллється стиха, як чарівна симфонія. Нараз накладається барва іроні-
зування над собою, що драматично звучить на глибоких низах 
грудного резонатора". Вся подальша сцена розмови Олени з Бичком 
про гроші та багатство пронизана сарказмом та іронією. Збудженість 
Олени переходить у вульгарність: "А я, Йосипе Степановичу, пан-
ського роду, буду пити горілку, як воду! (Регоче.) Бачите, хоч злидні 
ми, та з пихою! Породила мене мати у панському будинку, а 

виховувала по хлівах та по ровах... Батько 
відцурався, мати дочку викохала, до розуму 
довела... і з розуму звела!" 

"Протягом цієї дії, особливо в другій 
половині її, Заньковецька перебуває в стані 
надзвичайного збудження. Часом здається, 
що мозок її затьмарюється, і тоді рухи ста-
ють якісь затримані, невідповідні. Погляд 
то, мов скляний, спинається на якійсь одній 
точці, то знов спалахує вогнем, і тоді мова 
бурхливо виривається з грудей. Вся вона то 
раптом робиться якась принишкла, байдужа 
до всього, то пориває думками в минуле. І 
через всю дію походить основною лінією не-
вимовний біль душі, образа за незаслужено 
потоптане, величезне почуття любові" [36]. 

Далі дія розгортається так, що пер-
сонажі довідуються про повернення Андрія. 
Його жахає ця чутка. Боїться за свої підлі 
вчинки Бичок. Турбує його своєю поведін-
кою і Олена, яку він забрав до своєї господи. 

"Ось прожогом вибігає на сцену Олена-
Заньковецька. Вона шукає когось: "Яку 
чудну іграшку вигадав Андрій: заховався, а 
ти його й шукай... Я спала, а Андрій 

підійшов крадькома та й поцілував мене... Знайду, знайду тебе та й 
пригорну до серця! Де ж це він?" – говорить Марія Костянтинівна так 
легко й щиро, так правдиво й переконливо, що коли б не дальший 
текст, то здавалась би, що Олена зовсім нормальна. Але її дальші 
слова змушують повірити, що вона втратила розум: "Чуєш, як щось у 
комині гуде?.. То відьми прилетіли, прилетіли за мною... (Зриває з 
себе хустку.) Розпатлай мені волосся, давай швидше мітлу! Пора, пора 
летіти!.." І так збудовано весь монолог: то вона ніби зовсім нормальна, 
то раптом починає верзти нісенітницю. Ось вона шукає чогось по 
закутках, щось хапає в руку з долівки і кричить: "Осьдечки Андрієва 
правда, ось у жмені держу... не дам тобі..." І далі, вся зібравшись, 
ніби зовсім нормальна, зворушливо промовляє: 

 

М. Заньковецька в ролі 
Олени 
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А вже тая правда 
Та й кривдою стала, 
А вже тая чорнявая 
Любить перестала!.. 

 
І знову хвиля галюцинацій. Їй увижається Андрієва коханка. 

Олена глузує з неї. "Візьми його, голубко, собі, я тільки за тим і 
прийшла, щоб поглузувати та насміятись над вами обома!.. Осьдечки 
мій чоловік! (Пританцьовує.) 

 
Я за нього захилюсь, захилюсь, 
Та й нікого не боюсь, не боюсь!.. 

 
(Раптово.) Йосипе, швидше додому, там дитина мала плаче..." 

Хапає поліно дров, колисає, мов дитину, і знову, сівши, повільно 
переходить на тему про Андрія: "Лягай, милий, спати, а я цілісіньку 
нічку не спатиму та плакатиму..." Дивиться десь углиб себе: "Пам’я-
таєш, Андрію-серце, як я тебе в дорогу виряджала? Пам’ятаєш, сер-
денько, як я тобі плачучи приспівувала?.. Забула, як вона на голос?.. 
(Згадує, наспівує.) 

 
Та лягай спочинь, мій миленький, 
А я постіль постелю: 
Треті півні заспівають, 
То я тебе розбудю... 
Забула голос!.. "  

 
Швидше: "Ох, пригорни ж мене, зогрій моє замерзле серце... Ох, 

як же мені любо, як мені тепло!.." Вся завмирає, потім раптом з 
тривогою: "Стривай, нагадала!.. У Бичковій криниці сидить жаба, 
зелена-зелена..." Все швидше й збудженіше: "То не жаба, не вір, то 
Йосип!.." І далі вже зойк: "Стережись! Ох, не ходи туди! Чуєш, як 
вона скрегоче?.. Скинь, скинь її з мене! Впилася в тіло, кров п’є!.. 
Стривай, я її вб’ю!.." – жбурляє полінами дров... Тут вона зовсім 
страшна. 

З’являється Бичок з кількома селянами. За ним Андрій. Протя-
гом усього фіналу відбуваються майже без слів дві мімічні сцени. 
Спочатку увага глядача зосереджується на М. К. Заньковецькій, на її 
божевільних очах, в яких то з’явиться на мить свідомість, то знову 
згасне. В останній момент вона пізнала Андрія, але той у гніві від-
штовхує її. Вона падає і вмирає. Тепер увага переноситься на 
М. Л. Кропивницького. Як тільки з’явився Андрій, Глитай-Кропив-
ницький кам’яніє від жаху. В одній руці його капелюх, у другій – 
палиця. У цій застиглій позі, без руху, він стоїть до кінця дії, іноді 
тільки автоматично подаючи репліки. А під час великої Андрієвої 
тиради, повної болю, відчаю і погрози у М. Л. Кропивницького спо-
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чатку падає з рук капелюх, потім палиця. В очах з’являється перед-
хрипке: "Рятуйте!" Інстинктивно кидається він углиб сцени. Але 
Андрій, вихопивши в пастуха ножа, одним ударом валить Глитая на 
землю. У цих двох мімічних, майже безсловесних сценах М. К. Зань-
ковецька і М. Л. Кропивницький підносились на недосяжну для зви-
чайних акторів височінь артистичної майстерності" [37].  

Другою п’єсою, яку побачили ніжинці під час приїзду М. Зань-
ковецької, М. Кропивницького, П. Саксаганського, І. Мар’яненка та 
ін. до Ніжина, була "Безталанна" за п’єсою І. Карпенка-Карого, в 
якій актриса зіграла роль Софії, яку дуже любила. 

Сюжет дуже простий. Парубок Гнат покохав красиву і примітну 
Варку, вона теж його покохала. Але, як це буває часом у молодих, 
через просте непорозуміння Гнат починає залицятися до скромної 
дівчини Софії, дочки старого солдата Івана, яка давно його кохає. 
Варка, на зло Гнатові, виходить заміж за простодушного парубка 
Степана. Гнат непомітно для себе покохав Софію, і вони побрались. 

Але це тільки експозиційна частина драми. Далі довідуємося, що 
Степана забирають у солдати, і Варка, яка не може змиритися зі 
щастям Софії, робить усе, щоб відбити Гната. І Гнат зраджує дружині. 
Більше того, за намовою матері, яка ненавидить невістку, він осипає 
докорами Софію і у п’яному стані вбиває її поліном. 

М. Заньковецька психологічно дуже тонко розкрила трагічну 
долю Софії. "Пригадую, – пише І. Мар’яненко, який грав разом із 
М. Заньковецькою роль Гната, – в першій дії серед пишних, ставних 
дівчат зовсім непомітно, якось осторонь, ніяково тримається соромли-
ве дівча Софія. На пропозицію красуня Гната "погуляти" вона, скину-
вши на нього повними нерозуміння і м’якого докору очима, питає: "А 
Варка?" – і в погляді її та голосі стільки душевної чистоти, щирості!.. 
Далі в розгортанні дії увага переноситься на Варку та інших 
персонажів. Але мимохіть тягне до цієї соромливої дівчини, хочеться 
глибше зазирнути в її очі, слухати її мелодійний, задушевний голос" 
[38]. 

У подальших сценах М. Заньковецька з глибоким знанням се-
лянського побуту та звичаїв передає поведінку Софії, її прагнення 
зберегти те щастя, яке прийшло до неї, не затьмарити його побуто-
вими негараздами. "Та щастя захмарилось: Гнат заслаб на якусь див-
ну недугу. Протягом усієї четвертої дії Софія сповнена тривоги, 
передчуття чогось недоброго. 

У фінальній (п’ятій) дії Софія – Заньковецька немов зів’яла-
принишкла, заглибилась у себе... "Що сталося з Гнатом?.." І раптом 
думка про Варку!.. А що як зрада?! Страшно подумати!.. Подруга 
підтверджує це побоювання. І от – зникла рампа. Стримуючи подих, 
слухаємо ми слова, повні невимовного горя, одчаю, що йдуть з 
глибини розтоптаного серця. Наче загіпнотизовані, дивимось ми в 
широко розкриті очі актриси, в яких відбивається велика трагедія 
людської душі. Вся сцена проходить без крику, на затамованих звуках 
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і майже без руху. Тільки раз вона підвелась і, знесилена, сіла, та рука 
її звелась до скроні незакінченим рухом... 

Утворений настрій контрастно перетинає дзвінке Варчине "Здра-
ствуй, Софіє!" Не вірячи своїм очам, Софія з жахом відступає, як від 
страшного привиду, виголошуючи велику тираду якимсь глибоким, 
здушеним, з хрипами голосом, що в кінці переходить на пристрасний 
шепіт, і, не витримавши нервового напруження, падає непритомна. 
Далі, у відповідь на Гнатове брутальне торсання, в актриси чути 
якийсь істеричний чи то плач, чи то сміх. Очі її повні невимовного 
жаху. Такою тікає вона з хати. 

На цьому можна було закінчувати спектакль, бо після такої сили 
творчого піднесення партнерам далі нічого вже робити. Я сам це 
відчував, коли мене багато років згодом доводилось грати з Марією 
Костянтинівною роль Гната. 

Ми вийшли тоді з театру як п’яні. Навіть найзавзятіші "крити-
кани" змушені були визнати, що нічого подібного їм не траплялось 
бачити. Незважаючи на юнацьке захоплення "своїм" театром, "свої-
ми" акторами та зовсім малу обізнаність з природою акторської май-
стерності, я більше, може, відчув, ніж зрозумів, недосяжну височінь 
натхненної гри геніальної артистки" [39].  

К. Ф. Булигіна-Герасименко, згадуючи ті далекі роки, підкрес-
лювала, що глядач не міг витримати: "Коли почалась драма, в залі 
почулися схлипування, і я не витримала, вибігла із залу і тут же 
розплакалась. Зал плакав. Коли закінчилась п’єса і ми вийшли на 
вулицю, тут робилось щось неймовірне. Біля виходу був такий натовп 
і крики, що неможливо було зрозуміти, що відбувається. Нас 
відтіснили і пробратися наперед не було можливості. Говорили, що 
студенти і взагалі молодь розпрягли коней із брички, в якій повинна 
була їхати Марія Костянтинівна, і самі її повезли. Трупа ця мала в 
Ніжині величезний успіх, особливо всі були схвильовані грою Занько-
вецької" [40]. 

Відомий учений-літературознавець, на той час студент, В. В. Да-
нилов підтверджує ці спостереження К. Ф. Булигіної-Герасименко: "У 
1900 році, коли я вже був студентом Історико-філологічного інституту 
князя Безбородька, восени приїхала в Ніжин трупа Марка Кропив-
ницького і Карпенка-Карого..., у складі якої були такі прославлені 
актори, як М. К. Заньковецька, М. К. Садовський, П. К. Саксаган-
ський... Запам’ятались на все життя сцена з "Безталанної", в якій 
старий батько (Карпенко-Карий) заспокоював свою нещасну дочку 
Софію (Заньковецька). До цього часу в пам’яті дзвенять слова Кар-
пенка-Карого: "Я для тебе, доню, небо прихилив би. Та високо воно... 
високо, – схлипував у жалю, мотав головою і крізь сльози додавав: 
"Високо". Люди плакали, не маючи можливості стримати свої сльози. 
Коли трупа М. Кропивницького від’їжджала, то студенти проводжали 
її на вокзал" [41]. 
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За два тижні гастролей у Ніжині трупою М. Л. Кропивницького 
було влаштовано 22 вистави і 4 концерти. У листі до Б. Грінченка з 
Києва від 19 грудня 1900 р. М. Кропивницький писав: "Ось і зараз ми 
граємо укупі: я, Заньковецька, Садовський, Саксаганський, Карпенко-
Карий, Ліницька... [Трупа М. Кропивницького грала у Києві, а до 
того була в Ніжині. – Г. С.]. В Ніжині (в тім городі, котрий зроду-віку 
не бачив такої трупи): "Олеся" іде другим спектаклем і дає 110 руб. 
89 коп., "Бурлака" іде третім спектаклем і дає 108 руб. 77 коп., 
"Запорожець" – 4-м іде і дає 203 руб., "Наталка Полтавка" іде 6-м 
спектаклем і дає 248 руб., "Згуба" і "По ревізії" дає 76 рублів. 
Звичайно, що на всі питання цікавих "Як діло, як збори?" відпо-
відаємо: "О, дуже, дуже гарні збори! Сором же було б скаржитись" 
[42]. 

Як відмітив Ф. Д. Проценко, у трупі був гарний хор та оркестр. 
Сприймався дуже злагоджено весь ансамбль. 

Культурна комісія Ніжинського музично-драматичного товарист-
ва попросила дати у Народному домі виставу для робітничої молоді. 
Було показано п’єсу "Розумний і дурень" І. Карпенка-Карого. Грав 
сам автор. Робітники були в захопленні. Їм захотілося самим щось 
зробити. Вони організували аматорську трупу. І для перших вистав 
взяли п’єси "Наталку Полтавку", "Розумний та дурень", "Сватання на 
Гончарівці" та ін. Режисером був у них Ф. Д. Проценко.  

Після виступів у Києві наприкінці 1900 року вся трупа була 
запрошена на гастролі до Москви. Як завжди – прийом чудовий. Але 
найбільше запам’яталися зустрічі з Львом Толстим. 

У 1901–1902 рр. проходили гастролі у Києві, Катеринославі, 
Одесі, Полтаві, Кишиневі, а потім знову в Києві, Харкові, Миколаєві. 
Але в кінці року М. Заньковецька і М. Кропивницький вийшли із 
товариства, і трупа перестала існувати. Цей час був одним із найплід-
ніших, бо всі отримували творче задоволення, а репертуар М. Зань-
ковецької збагатився новими п’єсами.  

У 1902 р. М. Заньковецька купила в Ніжині на Сучковому про-
вулку будинок із садибою, який зберігся до нашого часу.  

Сюди Марія Костянтинівна приїздила на відпочинок після 
гастролей. Щоправда, це був відносний відпочинок, бо М. Занько-
вецька ніколи не відмовляла ніжинцям і погоджувалася грати у 
виставах, які вони влаштували. 

А в Ніжині аматори під впливом сценічної майстерності своєї 
землячки самостійно організували вистави. До нас дійшла світлина, 
на якій сфотографувалися молоді ніжинці після вистави 26 січня 
1903 р.: К. Ф. Герасименко, Н. Ф. Герасименко, Д. Ф. Герасименко, 
М. А. Герасименко, М. І. Волкова, С. А. Холопцева, А. І. Гриценко, 
А. Г. Крошка, Н. В. Булига, Х. Т. Попова. 

Сезон 1904–1905 р. М. Заньковецька ніде не грала, а тому жила 
в Ніжині. У 1904 р. на декілька днів виїжджала до Одеси. 
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Ніжинські аматори. Фото 26 січня 1903 р. 
 
 
В садибі бував Микола Садовський. "Марія Костянтинівна відда-

ла йому свою кімнату, де він з самого ранку до обіду невпинно палив 
цигарки й писав свої згадки; по обіді відпочивав, а вечорами був 
нашим. Він і співав, і танцював, і декламував із Шевченкових "Гайда-
маків". Частенько сходилася ніжинська молодь, заводила пісні. Зань-
ковецька і Садовський пригадували минуле, співали нам дуети, як от 
– "Там, де Ятрань круто в’ється" та інші, якісь особливі, нам 
невідомі" [43]. Тут бував і племінник Марії Костянтинівни, син брата 
Олександра, студент медичного факультету Київського університету, 
Анатолій, Тоня Адасовський, який привозив з собою заборонену літе-
ратуру, інформував М. Заньковецьку про те, що відбувалося в Києві. 

У своїй ніжинській садибі Марія Костянтинівна проводила і 
репетиції деяких вистав. 

У ніжинському будинку жила і мама М. Заньковецької, Марія 
Василівна Адасовська, "бабуня", як її ласкаво називала молодь. Хоча 
їй було 86 років, "вона чудово бачила, багато читала, цікавилася газе-
тами, любила молодь, любила пожартувати, посміятись. До селян 
Марія Василівна ставилася завжди просто, доброзичливо, дружньо. 
Заньківці поважали її так само, як і Марію Костянтинівну. Вони розу-
міли, що їх талановитій землячці нелегко дістається той хліб і слава, і 
дуже пишалися з того, що вона взяла "прізвище" по їхньому селу 
Заньки – Заньковецька" [44].  

Марія Костянтинівна з хвилюванням стежила за подіями, які 
розгорталися у 1905 р. 17 жовтня був оголошений маніфест царя. 
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Н. М. Лазурська, близька подруга й актриса, яка гостювала в цей час 
у М. Заньковецької, згадувала: 

"17 жовтня 1905 року... 
Годині об одинадцятій ранку до нас забіг один знайомий із 

сенсаційною новиною: "Дано конституцію і біля Ліцею Безбородька 
збирається мітинг". Новина непевна, але яскрава, хвилююча, від якої 
мурашки пробігали по спині. 

Марія Костянтинівна, вся бліда, з палахаючими від захоплення 
очима, швидко одягається, квапить мене і заспокоює матір, яка з 
острахом зустріла цю звістку і зі слізьми впала навколішки перед 
образом. 

– Мамочко, з чого це ви плачете? Таке щастя, а ви охаєте! 
Воля – радість яка, а ви поводитесь, як стара кріпосниця, – умовляла 
неньку Марія Костянтинівна, приколюючи капелюшок і хвилюючись. 

Але, видно, навчена досвідом людина краще за нас провиділа, 
що кожна медаль має зворотний бік. 

– Не стара я кріпосниця, Манечко, – заперечувала мати, – а 
багато жила, багато бачила на своєму віку і боюся цього перевороту, 
що тільки тепер не почнеться, усяке буде!.. І коли ми йшли, за 
нашими спинами, як пророкування, чути було голос бабусі: "Рано 
почали радіти..." 

Однак чудовий сонячний день і пожвавлення на вулиці розвіяли 
це враження. Ми не йшли, а, здавалося, окрилені, летіли повітрям... 

Високі білі колони інститутського ґанку сліпучо виблискували 
на сонці, усі сходини його і площадка навколо були заповнені людьми 
всілякого статку, професій і станів: тут і єврейка-перекупка з 
величезною корзиною, і чиновник у форменому кашкеті, гімназисти, 
гімназистки, робітники, військові, нарядні жінки, усі дерева обнизані 
вуличними хлопчиськами... 

Вражає цілковита й незвична при публічних зборищах відсут-
ність поліції і на диво святковий, братній настрій натовпу. З верхньої 
площадки ґанку промовляли промовці: спочатку якийсь студент, 
потім робітник, потім знову студент... Ми довго стояли серед натовпу, 
нарешті, стомившись і дізнавшись, що мітинг продовжиться завтра, 
повернулися додому... На жаль, бабуся, як виявилося, мала рацію: 
18 жовтня 1905 року в Ніжині почалося те, що найближчими днями 
відбулося в усій Росії" [45]. Почався єврейський погром. 

Марія Костянтинівна намагалася стримувати роз’ятрені натовпи 
від злочинств. Інколи їй це вдавалося, та в більшості брала гору 
нестримна стихія. 

Єврейські погроми змінювалися погромами інтелігенції. Але на 
"демократку" Марію Костянтинівну Заньковецьку рука не піднялася, 
хоч збуджений натовп не раз стояв і біля її будинку. Вона сміливо 
виходила до нього й гаряче говорила людям слова правди. 

У місті було неспокійно. "Жахливі погроми євреїв та інтеліген-
ції, спровоковані царською владою і підтримані чорною сотнею, 
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примушували кров застигати в жилах. Чор-
на грязюка Ніжина вкрилась, як снігом, 
пір’ям і пухом; вночі, як удень, було ясно 
від пожеж і близьких, і далеких, над містом 
стояв невгаваючий стогін, якесь нечуване 
голосіння, яке не замовкало ні вдень, ні вно-
чі. Нервова і чула Заньковецька змарніла за 
один день. Її не можна було вдержати вдома. 
Вона вибігала на кожне голосіння, вона 
намагалася затримувати погромників, блага-
ла, сварилася, переконувала, плакала, кри-
чала. Не раз і не два її лаяли, погрожували, 
але й не раз їй вдавалося силою свого 
незвичайного темпераменту і любов’ю до 
людини примусили погромників кинути кіл-
ки і повернутись додому. Кілька єврейських 
родин переховувала Марія Костянтинівна в 
своєму будинку в ті страшні дні, що зміню-
валися на освітлені пожежами осінні 
ночі" [46]. 

У листопаді 1905 р. М. Заньковецька 
поїхала на гастролі в Галіцію разом із М. Са-
довським, з яким вона помирилася. Головні 
партії основного її репертуару були зіграні 
разом з ним. Вони зачарували цей край. 

У квітні 1906 р. М. Заньковецька по-
вернулася з Галіції до Ніжина й розпочала 
роботу зі створення в місті молодіжної трупи 
на базі гуртка любителів драматичного 
мистецтва із числа учнівської молоді. Для 
вистави взяли п’єсу І. Карпенка-Карого "Сує-
та". Душею спектаклю була Марія Костян-
тинівна. 11 травня 1906 р. вона писала 
Н. М. Лазурській: "Я повернулася з Європей-
ського смітника й почуваю себе не зовсім 
добре, а тому і прошу тебе приїхати розважи-
ти мене. До речі, пограємо, бо тут налаго-
дилися аматорські вистави, в одній я вже 
брала участь, а в другій – у неділю. Приїзди 
ж скоріше" [47]. 

Цей лист і участь Марії Костянтинівни у виставах аматорського 
гуртка свідчать, що театральна зірка світового рівня, перед талантом 
якої схилялися глядачі столиць, у Ніжині грала разом з робітниками 
і студентською молоддю, тими, хто ніколи і не бачив, мабуть, справж-
нього театру. 

М. М. Заньковецька 
 

 

Й. Москвичов 
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Але в Ніжині були ентузіасти, які жили справою театру, хотіли, 
щоб громадськість міста якомога ширше прилучалася до мистецтва, 
відчула його красу, а разом з долею героїв вистав глибше замислилась 
і над своїм життям. І це добре розуміла Марія Костянтинівна. 
Власним талантом вона не гнітила своїх напарників по сцені, а давала 
можливість кожному із них розкритися. 

Марія Заньковецька жила в Ніжині, у районі Мигалівки. Непо-
далік від неї проживала сім’я Москвичових (вул. Дорогінська, 29, 
тепер вул. Франка, 45, будинок не зберігся). Тут вона помітила 
молодих дівчат Галю і Пашу та їх брата Йосипа. Юнак мав музичний 
талант. У зв’язку з тим що в батька не було грошей на навчання, 
Йосип самотужки проходив "програму" музичної школи. Марія Ко-
стянтинівна до болю була зворушена, коли почула своєрідний музич-
ний передзвін. Виявляється, Йосип поназбирував пляшок, поприв’я-

зував їх до жердини і грав на них різні 
мелодії. Це тішило слухачів. Познайомив-
шись із хлопцем, Марія Костянтинівна за-
просила його до аматорського театру. Любов 
до музики привела Йосипа за надзвичайних 
умов пізніше до Варшавської консерваторії, 
а потім до викладацької праці у Львівській 
консерваторії. Йосип Васильович Москвичов 
(1888–1974) працював тут професором по 
класу скрипки. 

У деяких виставах брала участь і Паша 
Москвичова, але, обтяжена домашніми тур-
ботами, бо померла мати, вона не змогла 
прилучитися до професійної діяльності. Ра-
зом із М. Садовським та М. Заньковецькою 
пішла сценічною дорогою старша сестра – 
Аня, Галина Василівна Москвичова (1882–
1936), яка взяла собі псевдонім Ніжинська. 
У театрі М. Садовського, в театрі Товариства 
грамотності, у Троїцькому народному домі 
Ганна Ніжинська зіграла чимало яскравих 
ролей. Пізніше вона перебувала в різних 

трупах, але до кінця свого життя була вдячна долі за знайомство з 
М. Заньковецькою, спільну з нею працю на сцені. У 20-х рр. грала в 
Новгород-Сіверському музично-драматичному театрі ім. І. М. Уралова, 
в аматорських виставах Ніжина, намагалася створити свою трупу в 
місті. Останній раз вона приїхала у Ніжин у 1935 р., тяжко захворіла, 
і сестра Паша відвезла її до київської лікарні, де актриса й померла у 
1936 р. Поховали її поруч із Марією Заньковецькою на Байковому 
кладовищі. 

В Народному домі М. Заньковецька познайомилася з Юхимом 
Міловичем, чудовим виконавцем ролі Виборного у "Наталці Пол-

Г. Москвичова (Ніжинська) 
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тавці". Малограмотний хлопець, який на своєму утриманні мав стару 
матір і двох підлітків – брата Данила й сестру, котрі пізніше теж 
стали акторами-аматорами, змушений був працювати в кузні, прихва-
тками робити ухналі, а в неділю продавати їх на базарі. "Коли 
виявився його надзвичайний театральний хист, – згадував Ф. Д. Про-
ценко, – знайшли йому роботу в майстерні ремісничої школи за 
молотобійця; далі на ректифікаційному заводі за кочегара, але служба 
зв’язувала його, і він не мав змоги ретельно відвідувати репетиції в 
Нарбуді" [48]. Тоді Ф. Д. Проценко разом із Я. О. Гужовським зібрали 
серед професорів, вчителів 270 крб, узяли в оренду клаптик землі біля 
Нарбуду за містком і допомогли Юхиму Міловичу збудувати дощану 
кузню й одну кімнату, де він оселився із сім’єю та міг уже працювати 
незалежно від хазяїв і відвідувати репетиції. За шість років праці над 
собою в Нарбуді Юхим Мілович настільки удосконалив свою сценічну 
майстерність, що потім працював у 
театрі Миколи Садовського в Києві. 
Свою життєву долю він пов’язав із 
ним у 1906 р., хоча його театральне 
життя склалося не так вдало, як він 
цього заслуговував. М. Садовський на-
вантажував Юхима Міловича більше 
побутовими справами, ніж сценічни-
ми. А коли він виходив на сцену, то 
створював помітні епізодичні образи, 
яким був, наприклад, купець Абдулін 
у виставі "Ревізор". 

Для організації вистав у Ніжині 
була й інша причина, про яку розпо-
відає в своїх спогадах Єлизавета 
Хуторна, заслужена артистка УРСР, а 
тоді молода вчителька з Ніжина, 
аматорка Є. Островерхова. 

Репресії царського уряду після 
революції 1905 р. не обійшли і Ні-
жин. Декілька революціонерів були 
засуджені на заслання на Північ. Тре-
ба було дістати теплий одяг. І молодь вирішила дати дві-три платні 
вистави, запросивши для цього Марію Костянтинівну. До Заньковець-
кої пішли Ліза Островерхова (майбутня Хуторна) та Іван Супруненко, 
колишній студент, який був відрахований із інституту як неблагона-
дійний. 

"Побачивши Марію Костянтинівну, – згадувала Є. Хуторна, – я 
здивувалася її скромному вигляду і її надзвичайній простоті у став-
ленні до нас, двох невідомих молодих людей. 

М. Заньковецька серед 
ніжинських аматорів 
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Ми їй розповіли все відверто. Уважно слухала з високо підня-
тими бровами. Це була її особливість – брови високо над очима, що 
надавало обличчю особливого виразу уваги і співчуття. 

Коли ми закінчили, помовчала. Але це не було вагання. Артист-
ка ніби думала зараз про тих нещасних. Потім енергійно спитала: "А 
хто піде зі мною до міського голови і поліцмейстера?" [49]. 

М. Заньковецьку тоді погодилася супроводжувати Єлизавета 
Островерхова. Велика артистка зуміла умовити офіційні інстанції, 
запевнивши, що гроші від вистав підуть на допомогу хворим артис-
там, і представники влади дали згоду. 

М. Заньковецька особисто почала готувати дві вистави за п’єсами 
І. Карпенка-Карого – "Суєта" і "Батькова казка". В "Суєті" М. Зань-
ковецька грала Наташу, а Є. Островерхова – гімназистку Василину. 
Марія Костянтинівна відразу помітила артистичний талант молодої 
вчительки. У цій виставі була зайнята і Марія Мінченко, яка пізніше 
в театрі виступала під псевдонімом Малиш-Федорець. У своїх спогадах 
вона писала: "Марія Заньковецька була нашою доброю знайомою. 
Вона мене й намовила брати участь на сцені. Мені було тоді ще без 
двох місяців 17 років, як я вперше грала. Але я дуже боялася. Марія 
Костянтинівна якось прийшла і сказала, що хоче ставити "Суєту" 
Карпенка-Карого... І я, – далі розповідає Марія Євгенівна, – з трем-
тінням серця згодилася грати Наташу, бо мені таки дуже хотілося 
грати. Але коли була призначена перша репетиція, я побоялася грати 
відповідальну роль. Мене охопив жах. Тоді до мене прибігла Ліза 
Хуторна і сказала, що вже всі чекають. "Боюся", – сказала я, але 
таки пішла.  

Марія Заньковецька тоді сиділа в коричневій сукні. Була проста 
й ласкава. Вона відразу сказала: "Маруня, не бійся, не святі горшки 
ліплять!" І я тремтячими руками взяла роль. Вона попередила, що 
треба мати аристократичні рухи, бо ця пані, яку я гратиму, з високого 
коліна, що вона скінчила Смольний інститут у Петербурзі. І почалися 
репетиції, які відбулися в її будинку, а ставити мали в клубі – 
Народному домі в Ніжині" [50]. 

У травні 1906 р. вистави були зіграні, гроші зібрані, і Наркевич 
передала їх революціонерам. Молоді актори вирішили сфотографу-
ватися в садку біля будинку М. Заньковецької. Цей знімок і зберіг до-
нині мить щастя спілкування з великою артисткою. Молодь вирішила 
продовжити роботу в аматорському гуртку. Марія Костянтинівна 
порадила взяти для нової вистави п’єсу Любові Яновської "Лісова 
квітка". 

В 1906 р. на території Миколаївського (з 1917 р. Шевченків-
ського) саду за ініціативою Ф. Д. Проценка, лікаря І. Гомоляки, про-
фесора М. Н. Сперанського та викладача інституту М. Лілеєва, підтри-
маних ніжинськими купцями, був збудований Літній театр [51]. Це 
була красива дерев’яна будівля, оздоблена ззовні і всередині дерев’я-
ним різьбленням. На сцені цього театру виступали М. Заньковецька, 
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М. К. Садовський, І. К. Карпенко-Карий, П. К. Саксаганський, 
Б. В. Романицький та багато інших відомих акторів, які свого часу 
приїздили до Ніжина. 

 

 
 

Будинок Літнього театру в Ніжині 
 
 
У серпні 1906 р. до міста приїхав М. К. Садовський і поділився з 

М. Заньковецькою своєю мрією створити свій професійний стаціо-
нарний театр, який би дав змогу працювати на одному місці, мати 
свою постійну базу, де можна було б жити і працювати. Звичайно, 
передбачалися й гастролі, але не треба було б возити за собою всі 
декорації, все театральне збіжжя. М. Заньковецька, добре розуміючи 
чоловіка, підтримала цю ідею і познайомила М. Садовського з ніжин-
цями, аматорами своєї молодіжної трупи. 

Пізніше М. Садовський згадував: "... Я поїхав до Ніжина, де 
жила Марія Заньковецька. В розмові з нею я довідався, що вона згур-
тувала з тамтешніх молодих інтелігентів аматорський гурток і дає 
вистави. Між іншим, того дня якраз ішла їхня вистава. Я дуже 
зацікавився і пішов. Виставляли п’єсу Яновської "Лісова квітка"... 
Поміж молодими, мало обізнаними з театральною технікою та вмін-
ням володіти роллю аматорами я помітив у декого, як кажуть, іскру 
божу, і в мене блиснула думка спробувати з цього, ще непочатого, але 
здібного матеріалу скласти ту трупу, про яку я так мріяв. Я так і 
зробив. Познайомився з ними і, висловивши їм мої наміри, запро-
понував вступити до мене в трупу" [52]. 

Ці спогади можна доповнити свідченням М. Малиш-Федорець, 
яка була учасницею тих подій: 

"Одного разу під час репетиції нам сказала Заньковецька, що в 
четвер (це було 1906 року) приїде Садовський. За кілька днів, коли ми 
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були у Заньковецької на репетиції у вітальні, задзвонив дзвінок. 
Марія Костянтинівна захвилювалась, і, поспішаючи відчинити, гук-
нула до нас: "Підтягніться ж, чортенята, глядіть мені". Аж ось вхо-
дить Микола Карпович. Красень, високого зросту, років 50, кремез-
ний, пишні козацькі вуса, типове расове обличчя, щоки рожеві. 
Глянув на всіх нас. А на ньому світло-сірий костюм, фетровий капе-
люх. Він недавно приїхав із Парижа й виглядав дуже елегантно... 

Потім Марія Костянтинівна попросила всіх до столу, до чаю. Я з 
переляку сіла за самовар, щоб за нього сховатися й крадькома погля-
дала на Садовського. Я боялася стрінутися поглядом, але що я не 
гляну, то й він усе на мене дивиться. "А який голос панна має?" – 
запитав мене Садовський. Але Марія Костянтинівна відразу взяла над 
нами шефство, відповівши: "Я ще не пробувала голосів, але в драмі 
йдуть дуже добре. Заважає їм тільки страх появитися перед 
публікою". 

Після чаю повернулися до вітальні, де 
Марія Заньковецька сіла до рояля й почала 
грати й співати циганську пісню з "Циганки 
Ази": "Даремно я по цілім світі тебе шукаю, 
друже мій". Потім, на пропозицію Занько-
вецької, ми заспівали народну хорову пісню 
"Ой, що ж то за ворон". Вона теж підтягу-
вала, а Микола Карпович заспівував, при-
слухаючись до наших голосів, а потім вибрав 
з усіх нас Івана Ковалевського, мене, Галю 
Ніжинську, Лізу Хуторну і Юхима Міловича. 

Днів за десять ішла наша вистава, на 
якій був і сам Садовський. Ця вистава була 
великою новиною для Ніжина, бо ніхто з нас 
не грав на сцені. Звичайно, ми грали, як 
аматори, бо в передньому ряді сидів Садов-
ський, а між глядачами сиділи наші батьки й 
родичі.  

На другий день після вистави всі зібра-
лись у Заньковецької, і Садовський відібрав 
згаданих вище до свого театру, який відкрив-
ся в Полтаві. Батьки багатьох з нас не 

пускали, були плачі і сцени. Нас боялися пускати з дому. 
"А цю чорнушку, – сказав Садовський жартома, показавши на 

мене, – щоб привезли у запломбованому вагоні, бо вона найбільше 
боїться" [53]. 

Якби знала Марія Костянтинівна, яку негативну роль в її особис-
тому житті, у її взаєминах з чоловіком Миколою Садовським зіграє ця 
"чорнушка", то, мабуть, би знайшла привід залишити її тут, у 
Ніжині. Але цього не сталося, і Марія Малиш-Федорець буде грати в 
театрі Миколи Садовського аж до 1920 р., коли останні вистави 

Є. Хуторна у ролі Пріськи 
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будуть дограватися в Кам’янці-Подільському. Потім будуть інші 
театри, а в роки Другої світової війни вона опиниться у Німеччині, а 
після неї в Австралії, де буде грати в українському театрі. Там вона і 
спочине. 

У трупу Миколи Садовського тоді пішли, крім М. Мінченко 
(Малиш-Федорець), І. Ковалевський, Є. Островерхова (Хуторна), 
Ю. Скороход, І. Минька, Ю. Мілович, А. Бородавка (Остерський), 
Г. Москвичова (Ніжинська), І. Росін (у 1910–1914 рр. артист 
Московської опери). 

Єлизавета Островерхова не брала участі у виставі "Лісова квіт-
ка", бо була у від’їзді, і М. Заньковецька вирішила познайомити 
М. Садовського з нею, запросивши її до себе додому. 

"Знайомтеся, – Марія Костянтинівна 
з цікавістю поглядала то на Миколу Кар-
повича, то на Лізу, ніби бажаючи зрозу-
міти, яке враження вони справляють одне 
на одного. 

– Ліза Островерхова, – тихо вимо-
вила Ліза і зробила легкий кніксен. Потім 
додала: – Я дуже рада знайомству з вами. 

– А звідки Островерхова, – він під-
креслив її російське прізвище, – знає укра-
їнську мову? 

– Мій батько українець, і ми досить 
довго жили на хуторах біля Ніжина. Я 
дружила із селянськими дітьми... 

– На хуторах, значить? – Микола 
Карпович зупинив на Лізі погляд, ніби 
зважуючи якусь думку. – Ну, от, як 
візьму тебе до свого театру, то будеш на 
сцені Хуторна. Марусе, – звернувся він до 
дружини, – правда, чудовий псевдонім?  

– Так, – відразу погодилася Марія 
Костянтинівна, котра була явно задово-
лена результатами знайомства, – прізви-
ще поетичне і рідкісне. Є Лісна, 
Озерівна, а от Хуторної не чула..." [54]. 

"Пропозиція її [М. Заньковецької – 
Г. С.] і М. К. Садовського їхати разом до 
Полтави й організувати там театр була зустрінута нами із захоп-
ленням. Покидали ми свої роботи (я вчителювала), – згадувала 
Є. Хуторна, – і рушили всім нашим аматорським гуртком". За час 
репетицій і спектаклів ми так звикли до Заньковецької, що не могли з 
нею розлучитися... Ми, молодь, яка оточувала її, настільки захопи-
лися нею як артисткою і людиною, що, здавалося, якби вона сказала: 
"Ходімо на Північний полюс", – ми пішли б за нею без вагання" [55]. 

Актори театру 
М. Садовського: М. Горленко, 

Є. Хуторна (сидять), 
М. Дністрова, В. Василько 
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По-різному склалася сценічна доля цих акторів [56], але вони не 
пошкодували про свій вибір. Школа М. Заньковецької та М. Садов-
ського була своєрідним підґрунтям для їх подальшої мистецької 
праці. 

Театр М. Садовського, в трупі якого було багато ніжинців, дуже 
холодною, лютою, суворою зимою 1906–1907 рр. здійснив поїздку за 
маршрутом: Полтава–Миргород–Ромни–Ніжин–Житомир–Кам’янець-
Подільський–Могилів-Подільський. Зі своїми вихованцями гастро-
лювала і М. Заньковецька. В репертуарі були п’єси "Суєта", "Житей-
ське море", "Не так сталось, як бажалось", "Лісова квітка", 
"Безталанна", "Бурлака" та ін. 

10 вересня 1906 р. "Нежинская летопись" (№ 1) повідомляла, що 
у місті передбачаються гастролі М. Садовського і М. Заньковецької. І 
дійсно, взимку театр М. Садовського показав декілька вистав 
ніжинцям. 

 

 
 

Трупа першого стаціонарного театру М. Садовського 
 
 
О. Пулинець, який мав доступ до документів окружного музею в 

Ніжині, де зберігались і матеріали про М. Заньковецьку, писав: 
"Маємо дуже цікавий адрес М. К. від Ніжинської групи  
У. С.-Д. Г. П. та організації П. С.-Р. з 2 травня цього ж 1906 р., 
[адрес в розкішній обкладинці з трьохкольоровою (жовто-блакитно-
червоною) підкладкою. Маємо в музеї й окремо піднесені червону та 
жовто-блакитну стрічку] – цікаву тим, що вона є одним із рідкісних 
документів про реврух на Ніжинщині того часу, а також до деякої 
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міри свідчить про якісь зв’язки, що існували поміж М. К. і цим 
рухом" [57]. 

Ось цей текст адреса: 
"Від щирого серця дякуємо великій українській артистці за 

послугу, зроблену для нашого діла. І бажаємо, щоб її величний талант 
ще довго світив нашій бідній та безталанній Україні". 

Цей адрес наштовхує на думку про спілкування М. Занькове-
цької з революційною молоддю Ніжина. Існують перекази, що 
актриса віддала їм свій перстень, який подарував їй цар. Деякі спо-
гади свідчать і про те, що Марія Костянтинівна "була добре знайома з 
відомим на Ніжинщині есером – Василем Хвостом, селянином з 
с. В. Кошелівка, членом 2-ї Державної Думи. З початком реакції 
після революції 1905 року Марія Костянтинівна допомогла йому 
вступити касиром у тому театрі в Києві, де вона грала. Там Хвост і 
був, поки його не заарештували й направили до Сибіру" (із спогадів 
кошелівця М. Я. М.) [58]. 

У зв’язку з цим можна говорити про певні стосунки М. Занько-
вецької і з ніжинською "Просвітою" та її керівниками, зокрема з 
Олексієм Плющем, студентом Ніжинського історико-філологічного 
інституту, який був уже автором декількох романів і п’єс. 

Pнайомство з М. Заньковецькою, М. Садовським, театральне 
життя Ніжина, мабуть, якоюсь мірою наштовхнуло Олексія писати 
п’єси "Перед світанком", "Годі". Для письменника це був плідний, 
але складний період.  

Шкода, що життя 20-літнього Олексія Плюща трагічно обірва-
лося 12 червня 1907 р. Молодий письменник міг би активно проявити 
себе в театральному житті Ніжина. Марія Заньковецька завжди була 
уважна до талановитих молодих людей. 

У 1907 р. трупа М. Садовського приїхала у Київ. "Театр Това-
риства грамотності" (так називався театр М. Садовського) зупинився 
для постійного перебування у Троїцькому народному домі (нині це 
приміщення Театру оперети). 

Навесні 1907 р. після страшної зими та важких зимових гастро-
лей М. Заньковецька приїхала в Ніжин. Тут на неї чекала стара 
ненька, яку вона дуже любила.  

21–23 квітня 1907 р. у Ніжині в гостях у Марії Заньковецької на 
Великдень побували М. Садовський та Михайло Грушевський зі своєю 
дружиною. В своєму щоденнику вчений зробив запис: "На Великодню 
суботу вибралися ми до Ніжина. Разом їхали Дорошенки. Приїхали 
надвечір. Умістили мене гарно, я добре спав і приємно провів час. Дні 
були сонячні, гарячі. Ми повернулися другого дня. Неприємно було, 
що на один поїзд ми спізнилися, а другий спізнився, ми приїхали на 
ніч, Садовський страшно непокоївся, що не поспіємо на спектакль. 
Їхали назад ІІІ-ою класою, в дуже обкуренім вагоні" [59]. 
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До Києва зі Львова М. Грушевський приїхав, щоб взяти участь у 
з’їзді демократично-радикальної партії. Як свідчать щоденникові за-
писи, він виступав на ньому із декількох питань. 

Перебуваючи в Києві, М. Грушевський не міг не побачитися з 
Марією Костянтинівною, з якою він познайомився у Львові в березні 
1906 р., коли вона гастролювала разом із М. Садовським по Галіції. 
Записи академіка свідчать, що М. Заньковецька декілька разів бувала 
в їх сім’ї: "Перед обідом прийшла Заньковецька, а потім Садовський, 
Заньковецька просиділа аж до ночі, надійшов Франко ще; оповідала 
свої жалі на Тобілевичів – Карпенка й Саксаганського; проводжали 
ми її на трамвай; а Садовський пішов скорше на спектакль" [60]. 

Ця сторінка взаємин між відомим ученим і великою україн-
ською актрисою майже зовсім недосліджена. Серед паперів М. Занько-
вецької знаходяться і деякі документи (візитна картка М. С. Грушев-
ського, вітальні листи з ювілеєм від сестри, дочки, дружини вченого 
(1908, 1912, 1922 рр.). У листі Марії Сильвестрівни Грушевської, 
надісланого з Венеції від 21.IV–4.V.1908 р., повідомляється, що сім’я 
вченого повертається до Львова і Марію Костянтинівну запрошують 
поїхати разом в гори. "Отже, просимо ще раз Вас обох, Миколу Кар-
повича і Вас, дорога, приїздить, я думаю, що не пожалкуєте, бо наші 
гори дуже гарні... мабуть, з початком н. ст. августа прийдеться моєму 
у Чернігів на археологічний з’їзд, отже, можливо, що разом вертали б 
і було б дуже добре. Жду відповіді і цілую Вас сто разів. 

Ваша Мар. Грушевська. Чоловік посилає поклін" [61]. 
Спілкування М. Заньковецької з молоддю міста вилилося в орга-

нізацію аматорського гуртка, на якому почали працювати над першою 
виставою "Лісова квітка" за п’єсою Л. Яновської. Марія Костянти-
нівна виступила режисером. Вона відібрала для участі у спектаклі 
М. В. Качеровського, Юхима Скорохода, який мав гарний голос і 
добре співав, Галю Москвичову (Ніжинську), котра мала вже досвід 
роботи в театрі, бо грала з М. Заньковецькою ще з 1906 р., та ін. 

Вистави показували в Дворянському клубі. Їх було декілька. Вони 
мали великий успіх у глядачів міста. "Пригадую, після драматичних 
ролей раптом вже в поважному віці, – згадував І. О. Мар’яненко, – 
Марія Костянтинівна виконувала роль Зіньки, майже підлітка в п’єсі 
Яновської "Лісова квітка". Яка безпосередність, щирість, правдивість в 
поведінці і мові цієї дівчинки з лісу. Особливо інтонації – це була 
дійсно лісова квітка" [62]. 

Збереглася афіша 1911 р., яка сповіщала, що в суботу, 29 жовт-
ня, Ніжинським українським драматичним гуртком під орудою Марії 
Костянтинівни Заньковецької буде поставлена вистава "Безталанна" 
на користь бідних учнів ніжинської комерційної школи. В афіші 
також сказано, що М. К. Заньковецька є головним режисером. У 
виставі брали участь уже знайомі нам актори, а також аматори: 
А. З. Недоля (Іван, старий чоловік, москаль), Г. В. Ніжинська (Софія, 
його дочка), Л. В. Радецька (Ганна), І. Г. Байда (Гнат), М. П. Оста-
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пенко (Варка), Є. П. Зарицька (Параска), Є. П. Остапенко (1-ша дівчи-
на), П. В. Москвичова (2-uа дівчина), Ю. Г. Скороход (Омелько), 
М. М. Чернявський (Дем’ян), Г. Г. Карась (Степан), Є. Г. Гаєва (Явдо-
ха), Г. С. Чайко, М. Хоменко (старости). Розпорядниками вистави 
були М. В. Гомоляко та В. С. Манго. 

Вистава мала великий творчий успіх.  
У 1909–1916 рр. М. Заньковецька під-

тримувала тісні зв’язки зі студентською мо-
лоддю, керувала драматичним гуртком 
студентів Ніжинського історико-філологіч-
ного інституту. "Притягнули її до цієї роботи 
таким чином, – згадував активний учасник 
драматичного гуртка М. К. Волинський. – 
Якось в інституті влаштували вечірку. Вирі-
шили запросити на неї й Марію Костянти-
нівну. Послали до неї одного з студентів, 
українця родом, що цікавився українськими 
справами й добре розмовляв по-українсько-
му. На вечірку Марія Костянтинівна не при-
йшла, але знайомство з інститутським пред-
ставником, а потім через нього і з цілим 
гуртком, зав’язалося. Так поступово склався 
гурток молоді, куди входили вже не тільки 
студенти, а й сторонні аматори-артисти, спі-
ваки. Збираючись частенько в Марії Костян-
тинівни, молодь співала українських пісень, 
а потім виникла думка про організацію вистави... Їх було декілька, і 
всі вони користувалися величезним успіхом серед місцевої публіки". 

Восени 1911 р. на прохання аматорів містечка Кролевець (нині 
Сумщина), які створили ще в 1905 р. Драматичне товариство і мали 
своє приміщення для вистав, М. Заньковецька взяла участь у підго-
товленій ними виставі "Наймичка". Один вечір подарувала вона кро-
левчанам, зігравши Харитину. Панаса зіграв талановитий місцевий 
актор Іван Отрок. 

А 24 лютого 1912 р. М. Заньковецька дала згоду поставити п’єсу 
"Наймичка" в Ніжині. За собою вона залишила роль Харитини. На 
афішах було вказано, що вистава підготовлена Ніжинським україн-
ським гуртком за участю М. К. Заньковецької. Ролі виконували 
Діденко, Д. Р. Левченко, Г. В. Ніжинська, Г. М. Волков, М. В. Каче-
ровський, Н. Н. Крутько, Г. Г. Нестеренко, Ю. Г. Скороход, 
М. Д. Хоменко, С. П. Розанов та ін. Це були переважно аматори. На 
себе М. Заньковецька брала основний тягар, але добре розуміла, що 
без творчого ансамблю вистави не буде. Весь свій досвід вона намага-
лась передати своїм учням. У грі М. Заньковецької, згадував І. Мар’я-
ненко, "вражала її простота, щирість, безпосередність, правдивість і 
разом величезна глибина почуття при економії голосового звучання 

М. Заньковецька 
в ролі Харитини
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і пластичного виразу. Незважаючи на трагічну ситуацію в розвиткові 
образу, артистка внутрішньо ніби променіє якимсь сяйвом. Уся її роль 
наскрізь пройнята одним прагненням: знайти своє маленьке сирітське 
щастя серед чужих, черствих і байдужих людей. Таке трактування 
значною мірою рятувало роль від мелодраматичності, в яку легко 
впадали інші актриси. 

В діалозі я ловив себе на тому, що більше живу почуттям не 
своєї ролі, а ролі партнерші, особливо, коли вона якось по-дитячому 
зізнається, що любить Панаса. Тут було стільки переконливої і чистої 
віри в своє право на щастя!.." [63]. 

Знайдена М. Заньковецькою тональність у розкритті образу Ха-
ритини дала можливість показати трагічну долю сироти, яка теж, як і 
інші, хотіла мати своє щастя. 

У першій дії глядач бачить її пригніченою, знедоленою, бо 
кожний міг її образити, штовхнути, накричати, оскільки у неї немає 
батька-матері, а шинкар Борох і його дружина Рухля, у яких вона 
живе, тільки гримають на неї та ображають. Ось ми спостерігаємо, як 
ця дівчина-підліток передає хазяйці Рухлі курячі яйця, немов якусь 
дорогоцінність. У неї трусяться руки від нервового напруження, бо 
вона боїться, щоб бува не розбити їх. І далі бачимо її, як вона, "по-ди-
тячому зібравшись у клубочок", здригається під ударами шинкарки. 

М. Дрізен згадувала: "Важко забути сцену, коли шинкарка-
хазяйка женеться за бідною Харитиною, хоче побити її за розбитий 
посуд. Смертельний жах написаний на обличчі дівчини. Вона якось 
уся зщулилась у клубочок, ще хвилина – і вона впаде до ніг своєї 
мучительки" [64]. 

Скільки душевного болю в тих словах, які виголошує М. Занько-
вецька-Харитина, стримуючи ридання, в кінці дії: "Де ж мені в світі 
дітися?.. Господи! Пошли ти мені смерть... Бо як так жити, то краще 
отруїть себе, пропасти!.." І ці слова М. Заньковецька промовляє так, 
що глядач їх сприймає як стогін безнадії і смутку. 

Актриса була на сцені недовго, проте притягнула до себе увагу 
глядачів великою правдивістю гри. І, може, не стільки гри, скільки 
відтворюванням самого життя, насиченого прикростями й безпро-
світністю. Але людина, навіть у рабському стані, не може не мріяти 
про його зміну. І далі бачимо, як у Харитини з’являється надія, яка 
виникає несподівано і провокується лише одним маленьким, зовсім 
незначним словесним виразом. Наймит багатого хазяїна Цокуля Па-
нас привітно з нею вітається: "Здрастуй, Харитинко!" До неї ще ніхто 
так не звертався, і їй здалося, що хлопець полюбив її. Вона в підне-
сеному стані промовляє: "Він радий, що мене бачить: боже, яка ж я 
щаслива!" І, як свідчать глядачі того часу, обличчя у М. Заньковець-
кої-Харитини яснішало, в очах спалахувала надзвичайна радість – це 
радість взаємного кохання, – адже вона давно потай кохає Панаса 
[65]. Але Панас пригортає Марусю. "А я, дурна, зраділа, аж затру-
силась, думала – мене шукав!" Проте Харитина не втрачає надії. 
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Актриса дає глядачеві це відчути. Насамперед щирістю слів, які 
промовляє М. Заньковецька-Харитина: "Може, й він мене любить та 
соромиться... Скажу, їй-богу, скажу". І оця надія на щастя підштов-
хує її порушити сільські традиції, які забороняли дівчині першій 
освідчитися парубкові в коханні. 

І М. Заньковецька цей новий порив, це щире, безпосереднє 
почуття своєї героїні передає на підйомі. Глядач весь у напрузі, чекає 
цієї зустрічі героїв, хоче, щоб вона щасливо закінчилася, бо так 
хочеться всім, аби ця сирітка дійсно знайшла своє щастя в житті. 

Але доля пропонує їй лише важку роботу, яку вона виконує у 
шинкаря. Ось Харитина з’являється на сцені з відрами на коромислі. 
Цей вихід і стан героїні, розкритий М. Заньковецькою, запам’ятався 
багатьом глядачам. М. М. Синельніков згадував: "Її "Наймичка". – 
Тендітна, босонога дівчинка, з коромислом на маленьких плечах, з 
відрами, повними води. Тягар ноші згинає її мініатюрну фігурку – 
трохи не до землі. Похитуючись, вона перебігає вулицю. Цей німий 
вихід – сказав нам усе. 

"Наймичка". Трагедія дівчинки переживається так сильно, так 
яскраво, з таким жахом правди. Прекрасний талант артистки заволо-
дів нами. Ні найменшої фальші, ні переборщення, ні єдиного мелодра-
матичного моменту, все – жорстка правда. Вона увійшла в нашу 
душу. Немає "вистави". Перед нами – мистецтво" [66]. 

А ось другий епізод. Харитина несе до корчми в’язку соломи. 
Важко їй жити, але куди подітися сиротині. І майже немає надії на 
зміну своєї долі. І раптом багатий хазяїн Цокуль пропонує їй перейти 
до нього в господарство наймичкою. Вона ще не знає, що її колишній 
хазяїн Борох і новий – Цокуль торгуються, продають і купляють її. І 
Цокуль готовий дати великі гроші, щоб шинкар поступився Харити-
ною. Вона не знає і того, що у Цокуля були свої нечисті, підступні 
наміри. Але Харитині навіть не спадало на думку, що її чекало. Вона 
дивиться на свого нового хазяїна як на спасителя. І саме оця зміна в її 
житті, перехід у садибу Цокуля і наштовхують Харитину на інше 
сприйняття всього, що оточує її: "І Панас тут... Боже мій! Панас... 
Хоч бачитиму його щодня, і то буде з мене!.. Яке несподіване щастя!.. 
Та я не сирота, у мене й батько є?.. Одним один чоловік за все моє 
життя знайшовся, що забалакав до мене з такою ласкою, з такою 
прихильністю, що серце моє бідне розтопилось..." 

М. Заньковецька розкриває перед глядачем цей наповнений ду-
шевного щастя стан дівчини. І скільки ліризму, скільки чистоти і 
світлої надії в словах М. Заньковецької-Харитини, звернених до мате-
рі: "Може, за муки твої, мамо, мені Господь щастя посилає. Пора-
дуйся ж тепер зо мною, порадуйся! Поблагослови свою дитину на 
новому місці! Не вмру тепер в корчмі, як ти, безталанная, умерла..." 
Промовлялись ці слова із уст актриси, а перед глядачем виникав 
образ матері, яка вже не могла сприймати щастя дочки, бо зовсім 
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молодою, знівеченою життям, підірвавши своє здоров’я, пішла із 
цього світу. 

Із душі ллються слова радості і надії, світяться очі у героїні, а 
глядач уже знає, що мрії Харитини затьмарені безсовісними намірами 
Цокуля. Ця ситуація створює напругу в глядацькому залі, яка під-
тверджується розвитком подій у наступній дії. І хоча Цокуль одягнув 
Харитину у гарний одяг, дав їй ключі, доручив їй догляд за госпо-
дарством, глядач розуміє, що це тенета, павутина, в які втягує він її. 

У глядача сприйняття того, що відбувається на сцені, ніби 
роздвоюється. З одного боку, він бачить підступність дій Цокуля, про 
яку не знає Харитина, з іншого – довірливу поведінку дівчини, яка 
викликана зміною у її житті й ставленні до неї оточення. М. Занько-
вецька глибоко передає цей стан героїні, показує, як вона воскресає 
від того, що, нарешті, прийшло те щастя, про яке вона мріяла і яке 
дав їй "хрещений батько". Але швидко Харитина почала відчувати, 
що це щастя затьмарюється, бо коханка Цокуля наймичка Мелашка 
уже пустила плітки про те, що Харитина живе з хазяїном. У це 
повірив Панас і відштовхнув дівчину, яка зізнається йому в коханні. 

О. Суворін, який бачив цю п’єсу, так оцінював гру М. Занько-
вецької у цій сцені: "Наївність простої дівчини, щось миле, дитяче, я 
побачив тільки тепер. І як вона просто сказала Панасові, що кохає 
його, і як плакала вона, коли він грубо відштовхнув її! Це був дитя-
чий плач із схлипуванням, яке раз у раз приривалось під час розмови. 
Інакше, як по-дитячому, ця полохлива і наївна душа не могла плака-
ти, зворушливо-жалісно. Жодного фальшивого звуку, жодного жесту, 
які б суперечили цільно накресленому образу. Ось де справжній 
талант, ось де справжня акторська творчість..." [67]. 

Харитина втрачає те чисте кохання, в яке вона так вірила. 
Панас не повірив їй. І ось у цьому стані відчуття втрати чує вона: 
"Полюби мене, на злість йому! А я тебе люблю стократ більше, ніж 
Панас, я тебе буду шанувать..." Це слова Цокуля. Вони звучать в її 
вухах і тоді, коли вона залишається сама. Тремтить все її тіло, коли 
Цокуль доторкається до неї. Вона відчуває його підступність. Але вона 
мимоволі промовляє ті слова хазяїна, які залишились в її пам’яті: 
"На злість... і щаслива..." "І ось із самої глибини душі знайомою 
народною мелодією, якимсь віолончельним протяжним квилінням ри-
нули нарікання на Панаса, скарга на свою гірку долю. І, нарешті, під 
завісу проривається глибоке, приглушене ридання" [68]. В цьому 
риданні відчувається прощання з тим, у що так вірила в своїй уяві 
Харитина, на що сподівалась і чого не отримала. І вона звертається до 
тієї долі, яка раніш була їй так ненависна: "Вернись же до мене, моя 
пошарпана, знівечена доля, вернись і заспокой мою вимучену душу". 

У цьому стані вона втрачає дівочу тілесну чистоту. Цокуль 
домігся свого. Він заявляє, що втраченого вже не вернеш. "Що відбу-
лося далі на сцені, що створювала тут М. Заньковецька в образі 
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Харитини", – важко, навіть, уявити, бо "відбувалося справжнє чудо 
життєвої правди і творчої сили" [69]. 

"Зал наче завмер в єдиному почутті. Ноги холонули, по спині 
пробігав нервовий дрож. Так грати міг тільки великий талант" [70]. 

Заньковецька-Харитина з жахом і відчаєм повторює: "Минулого 
не вернеш..." Протягом великої сцени чути і муки, і гнів на себе й на 
весь світ, і якийсь розпачливий стогін, і безмежний жаль за тим, чого 
"не вернеш", – за втраченою радістю своєї дитячої чистоти... Нарешті 
в ній збуджується протест проти ґвалтівника. Вона випростується, 
голова її високо піднята, очі пашать вогнем, голос клекоче в грудях, з 
неймовірною силою вона жбурляє обвинувачення звідникові. І раптом 
зриває з себе намисто, дорогі дукачі, кидає їх катюзі-баламутові і 
прожогом, як несамовита вибігає з хати. Ми, актори, завмерли" [71]. 
Завмерли і глядачі, бо не чекали від тихої, забитої наймички такого 
протесту, а в ньому було все: і гнів, і образа, і гордість, і почуття того, 
що її не можна купити ні пишним вбранням, яке нагадує облуду, ні 
багатством, нічим, що йде від кривдника, який вкрав її чисті дитячі 
мрії, сподівання в хороших і добрих людей, в те, що і така, як вона, 
може бути щасливою. 

Ось тут М. Заньковецька своєю напруженою грою показує, що 
Харитина в цю коротку мить свого життя дорослішає. Вона зрозуміла, 
що далі поступатися не можна. І коли Мелашка за намовленням Цо-
куля говорить Панасу, що Харитина залишилася дівчиною і що 
Цокуль готовий за нього віддати її, і на це вже погоджується Панас, 
Харитина не може піти ще раз на зраду і чесно відповідає Панасу, що 
щиро його кохає, але вона вже не дівчина. Панасу не вистачає твер-
дості почуттів і розуміння невинності Харитини. Він відштовхує її. 

Остання сцена, коли Харитина перед тим, як самовільно піти з 
життя, звертається до образу своєї матері: "О, мамо, мамо! Чи бачиш 
ти, як я мучусь, чи чуєш ти, як стогне моя душа? Нащо ж ти мене 
породила, чом ти мене маленькою не втопила, а покинула поневіря-
тися між чужими людьми?.." – вражає такою трагічною правдою, 
емоційною напругою, чистотою почуттів, що не залишала байдужим 
нікого. М. Заньковецька уміла одним словом, одним жестом, внутріш-
ньою глибиною передати і велику скорботу, і смертельну тугу, і 
драматизм долі жінки, і віру її в майбутнє, в добро. За це актрису 
любили глядачі і платили їй своєю прихильністю та вдячністю.  

Виручені кошти за цю виставу, яку так щиро і тепло сприйняли 
глядачі, пішли на користь учнів ніжинської Грецької школи та 
незаможних студентів. У цей день молодь піднесла М. Заньковецькій 
адрес: 

"Горячо любимая Мария Константиновна! 
Чутким сердцем Вы всегда понимали молодежь, отзываясь на 

радости ее и горести, и сильнее бьются при Вашем дорогом имени 
юные сердца. 
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Нам же, нежинской молодежи, Вы особенно дороги и близки, и 
мы гордимся, что с особенным правом можем называть Вас "своею"… 
При Вашей чарующей игре, выражаясь словами нашего же великого 
нежинца-соученика, "стонут балконы и перила театров; все потряс-
лось сверху донизу, превратясь в одно чувство, в одного человека, все 
люди встретились, как братья, в одном душевном движении, и друж-
ным рукоплесканием гремит благодарный гимн…" Для истинных 
талантов не страшна грозная сила времени; они – вечно юны, они 
неизменно чаруют!! ... Ваше же золотое сердце, Вашу доброту и 
доступность, Вашу простоту в обращении и доброжелательность, – 
кому больше ценить, как не нежинской молодежи, для которой Вы 
много делали и делаете добра!" [72]. 

Збереглося фото, на якому М. К. Заньковецька поряд із членами 
українського драматичного гуртка Ніжинського історико-філологіч-
ного інституту: братами Петром та Миколою Волинськими, М. Карпе-
кіним, М. Гарецьким і М. Вишневським. Це були ті, з ким актриса 
часто спілкувалася. Брати Волинські згадували: 

"Попередні читки п’єс, розподіл ролей, обговорення, майбутніх 
постановок відбувалось найчастіше на квартирі Марії Костянтинівни, 
де ми часто бували і де звичайно відбувались самодіяльні концерти. 
Найбільше співали хором з "Десятків" Лисенка. Розучували їх тут же 
під керівництвом М. К. Заньковецької. Розучували й співали також 
соло, дуети, тріо. Найбільше це бували твори Глінки, Чайковського, 
Лисенка, Стеценка". 

Спілкування з М. Заньковецькою збагачувало молодь. Про це 
свідчать їх листи, адреси, які приходили чи вручались актрисі. В 
одній із них читаємо: "Счастлив тот, чья юность багата подобными 
впечатлениями!" 

Проживаючи в Ніжині, М. Заньковецька весь час виїжджала в 
різні міста: Харків, Москву, Новгород, знову Москву, ближче позна-
йомилася з акторами Малого і Художнього театрів. Вона багато 
гастролювала по Україні. Після виступів у різних містах у червні 
1913 р. актриса приїхала до Ніжина. "Повернулася із заробітків, – 
пише вона своїй подрузі Н. М. Лазурській, – і, можна сказати, – заро-
била, як Заблоцький на милі. Там обкрутили, там не доплатили – та з 
цим миритися можна, а те, що я на цих заробітках застудилася і 
розгвинтилася – це погано. А понад усе погано те, що й до призначе-
ного строку, тобто до 15 червня, не зможу приїхати. Бачиш, наш 
куточок став похмурим, і його треба лагодити так само, як і його 
власницю". 

На ремонт будиночка в Ніжині було витрачено усі гроші і на 
лікування уже не було за що їхати. 

У 1914 р. ніжинці готувалися відзначити 100-річчя від дня 
народження Т. Шевченка. Марія Костянтинівна запропонувала поста-
вити п’єсу "Назар Стодоля". Але царський уряд заборонив вшанову-
вати українського поета. Вистава так і не відбулася. 25 квітня 1914 р. 
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студенти все ж провели Шевченківський вечір, на якому прослухали 
доповідь, заспівали "Заповіт" та "Думи мої, думи мої", показали одну 
дію з п’єси "Назар Стодоля". 

 

 
 

М. Заньковецька зі студентами інституту 
 
 
29 листопада 1914 р. М. К. Заньковецька виступила в Ніжині у 

виставі "Суєта" в новій для неї ролі Тетяни Барильченко, яка вже 
більше підходила актрисі за віком. Якщо до цього часу ніжинці 
бачили її в п’єсі І. Карпенка-Карого в ролі Наталі, то тепер актриса 
грала літню жінку. Рецензент Н. Зоринь у статті "Театр и музыка" 
зазначав: "Счастливы нежинцы! Право счастливы! Хоть изредка могут 
они наслаждаться ярким, кипучим и многогранным талантом великой 
землячки своей, неувядаемой гордыни украинской земли. День ее 
выступления – культурный праздник нежинцев, и они с нетерпением 
ждут этого светлого дня" [73]. 

Збереглася афіша того часу, яка дає можливість пересвідчитися 
в тому, що М. Заньковецька не тільки грала у виставі, а й провела 
велику роботу з її підготовки [74].  

Рецензент з газети "Нежинская пчела" відзначав: "На сцені пані 
Заньковецька зовсім не така, яку ми знаємо і звикли її бачити. Тут 
вона ніби перероджується, перетворюється і вірно окреслюється, пред-
ставниця українського села з усіма її людськими слабкостями, думами 
і почуттями... Передача цього образу відзначається найглибшими і 
найвірнішими рисами, напрочуд влучно, навіть дрібниці не забуті, все 
ідеально точно, особливо був виконаний момент переживань Тетяни в 
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її тісному і незвичному вбранні, коли вона, щоб заспокоїти чоловіка, з 
непідробним гумором сказала: "Уже мені не завить", – слова, які 
потонули у вибусі сміху всього глядацького залу".  

Перехід М. К. Заньковецької до інших ролей, більш старшого 
віку розпочався ще в Одесі, коли там у 1915–1916 рр. гастролював 
театр "Товариства українських артистів за участю М. К. Занькове-
цької і П. К. Саксаганського під орудою І. О. Мар’яненка". 

"Протягом сезону 1915–1916 рр., – 
писав одеський літературно-гумористичний 
тижневик "Їжак", – М. К. Заньковецька ви-
ступила в ряді нових ролей в амплуа літніх 
і старих жінок, а ці ролі, в яких не було 
простору її могутньому темпераменту, її 
драматичному піднесенню, стали новим тор-
жеством її мистецтва. Сталося так, що, не 
знаходячи в них драматичного простору, 
артистка зосередила свою увагу на цілко-
витому перевтіленні себе в даний образ: 
вона нібито зрослася з даною особою, перей-
мала її життєве дихання, всю внутрішню 
суть, її "життєві турботи" (Гоголь), сприй-
мала той її життєвий "запал", який охоп-
лює серце і спрямовує волю. Ці нові літні 
ролі Заньковецької вражали незрівнянною 
майстерністю їх опрацювання, їх життєвою 
повнозвучністю і кінець кінцем їх драма-
тизмом" [75]. В цій же ролі М. Зань-
ковецька буде грати в Ніжині і пізніше, про 
що скажемо далі. 

М. К. Заньковецька дуже любила грати в "Наймичці". Тому, 
перебуваючи в Ніжині, вона знову повернулася до цієї п’єси І. Кар-
пенка-Карого. Але на цей раз вона виступила лише режисером. Роль 
Харитини вона доручила Галині Ніжинській, яка уже мала 
акторський досвід, бо грала в трупі М. Садовського разом із Марією 
Костянтинівною. К. Ф. Булигіна-Герасименко згадує: 

"Г. Ніжинська сповістила, що приїхала М. К. Заньковецька: 
буде у нас на репетиції. Я сильно хвилювалась. Ось коли я позна-
йомлюсь із знаменитою українською артисткою, яку я бачила у 
ранній молодості, яка змусила мене плакати над сумною долею Олени 
і Софії й ненавидіти глитая і злу свекруху Софії. Г. Ніжинська 
сказала, що Марія Костянтинівна буде режисерувати п’єсу. 

Ми репетирували. Моєго виходу ще не було. Раптом двері 
відчинилися і увійшла Марія Костянтинівна. Це була уже в літах 
дама, вся у чорному, з виразним, симпатичним обличчям. Особливо 
гарні були очі. Вона сіла в першому ряду і стала дивитись п’єсу. Я 
стояла за лаштунками ні жива ні мертва. Чую... Марія Костянтинівна 

Г. Ніжинська 
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робить зауваження відносно гри і дає вказівки, як грати. Тон у неї був 
незадоволений. Г. Ніжинська швидко йде за куліси (вона грала най-
мичку) і говорить мені, що Марія Костянтинівна незадоволена, гово-
рить, що п’єса іде в’яло. 

Мій вихід. Я боюсь виходити. Ноги у мене тремтять. Але вихо-
дити треба. Я на сцені. Граю. На сцені мене немає, є тільки Мелашка. 
Закінчила роль, іду за куліси. Підходить Скороход і говорить, що 
Марія Костянтинівна хоче зі мною познайомитись. Я підхожу до 
Марії Костянтинівни у великому збентеженні. Мені здавалося, що я 
грала дуже погано і про це скаже мені зараз Марія Костянтинівна. 
Але вона усміхається, подає мені руку і 
говорить, що вона задоволена мною, що у 
мене є талант, проте мені треба ще багато 
працювати над собою. Вказує мені на 
хороші моменти у грі і на недоліки..." 
[76]. 

У 1915–1916 рр. М. Заньковецька 
грала в "Товаристві українських артистів 
за участю М. К. Заньковецької і 
П. К. Саксаганського під орудою 
І. О. Мар’яненка" в Одесі (з січня до 
літа), в Києві (влітку) і знову в Одесі (з 
жовтня). 

Навесні 1916 р. Марія Костян-
тинівна повернулась у Ніжин. Збереглася 
програма, яка повідомляла, що у театрі 
Миколаївського саду "Товариство україн-
ських артистів за участю М. К. Занько-
вецької і О. К. Саксаганського" у неділю 
8 травня 1916 р. буде виставлена п’єса 
"За двома зайцями" М. П. Старицького. 
Марія Костянтинівна в цій виставі не 
брала участі, хоча у 1883 р. в Києві вона 
зіграла роль Проні Прокопівни. Але це 
була не її роль. П. Саксаганський писав: "Проню грала Заньковецька 
погано; вона не втілилась в цю дурноголову недоучку, форсила, і 
виходило, що Заньковецька сміється над якоюсь Пронею. Садовський 
Голохвастова не обдумав. П’єса успіху не мала" [77]. 

Очевидно, М. Заньковецька грала Проню і пізніше, але, як відмі-
чає Б. В. Романицький, "в ролі Проні Заньковецька наче трохи пере-
гравала, трохи ніби навіть комікувала, почувалося бажання надто вже 
гостро висміяти і засудити цей образ, і образ виходив якийсь мало 
переконливий" [78]. 

А тому цю роль вона передала Дарії Левченко, яку добре знала і 
разом з нею грала у виставі "Наймичка" ще у 1912 р. Вона бачила, 
що Дарія зможе зіграти цю роль. 

Афіша вистави "Наймичка" 
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Дарія Левченко народилася 1 квітня 1887 р. в сім’ї гречанки 
Ольги Гажієвої і українця Родіона Левченка. Після закінчення 
церковно-парафіяльної школи вона працювала телефоністкою і була 
залучена М. Заньковецькою до участі в аматорському театрі. Тут вона 
зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком Прокопом Сіриком, молодим 
робітником, який був родом з села Володькова Дівиця (нині Червоні 
Партизани), що недалеко від Ніжина. Його прізвище зустрічається на 
афішах вистав "Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" (1918), 
"Безталанна" (1919) та ін. 

Режисером вистави був 
П. К. Саксаганський. Він же зіграв і 
роль Голохвастова. Виконавцями 
інших ролей були Запорожець (Прокіп 
Свиридович Сірко), Г. Ніжинська (Яв-
доха Пилипівна), Гуляницька (Секлета 
Лимериха), Садовська (Галя), Бравина 
(Марта-торговка), Раїч (Устя) та ін. 
Диригентом у виставі виступив 
Є. Москвичов. 

На жаль, не розшукані інші афі-
ші програм вистав 1916 р., тому 
важко сказати, в яких спектаклях 
брала участь М. Заньковецька. 

"У 1916 році знову в Ніжин при-
їхала трупа Саксаганського, в якій 
була Марія Костянтинівна, – згаду-
вала К. Ф. Булига-Герасименко. – Я 
була на виставах і пішла відвідати її. 
Марія Костянтинівна мене впізнала, 
зустріла дуже привітно, згадала, як я 
грала Мелашку, і пожурила мене, що 
я не поїхала із Ніжина з якою-небудь 
трупою. Я їй сказала, що у мене троє 
дітей, жалко залишати. Я розповіла 
їй про своє невдале сімейне життя. 

"Я тебе, голубонько, заберу в 
свою трупу. У нас негарна героїня. Я 
тебе зроблю артисткою. Ти тала-
новита. Ми будемо ставити "Лиме-
рівну", ти розучи роль і будеш давати 
дебют у ролі Лимерівни", – говорила 

Марія Костянтинівна. 
Багато часу мені приділяла Марія Костянтинівна, і ми з нею 

розучили мою роль. Я грала так, як мені вдавалось грати, і не 
слухалась вже, що у мене не так виходить, як у неї" [79]. 

Програма вистави  
"За двома зайцями" 
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"Приходжу вечором до неї, – продовжувала згадувати К. Ф. Бу-
лигіна-Герасименко, – а у неї горить маленький нічник. Вона хвора і 
жаліється, що лежати нудно, а читати при цьому світлі не можна. 
Днів через два був день її народження. Який же подарунок піднести 
Марії Костянтинівні? У мене був гас. Я взяла літру гасу, завернула у 
білий папір, перев’язала стрічкою і понесла. Вітаю і даю подарунок. 
Вибачаюсь, що кращого немає. Марія Костянтинівна думала, що це 
одеколон. Понюхала, та як засміється. 

"Голубонько, це такий подарунок, що дай я тебе розцілую. 
Скільки я отримувала духів, а так не раділа, як зараз. Тепер це най-
кращі парфуми. Наллю лампу і буду читати". В місті тоді не було 
гасу. 

Я часто бесідувала з Марією Костянтинівною про свою любов до 
театру, ділилась з нею своїм горем, що за сімейними обставинами не 
можу стати справжньою актрисою. Вона переконувала мене залишити 
чоловіка, з яким я була нещаслива, дітей відвезти до матері і по-
святити своє життя мистецтву, яке повинно служити народу. Я жалі-
лася їй, що мені не так вдаються позитивні ролі, як негативні. Я 
краще зіграю Шкандибиху, ніж Лимерівну. 

"Ось Вас, Маріє Костянтинівно, глядачі люблять не тільки тому, 
що Ви граєте чудово, але і типи у Вас позитивні. Коли Ви грали 
Олену, Софію або Наймичку, то Вас так було жаль, а Варку, 
Мелашку, Цибулю, Глитая всі ненавиділи. А я якраз граю Варку, 
Мелашку чи Ганну (свекруху) із "Безталанної". Звичайно, Ви недо-
сяжні для мене, але мені теж хотілося б грати позитивні ролі, щоб 
глядачі мені співчували. Мені не хочеться грати старих і некрасивих, 
а мені вони більше удаються". 

Марія Костянтинівна стала переконувать мене, що необхідно 
грати ті ролі, які краще виходять, а не такі, щоб бути красивою і по-
добатись публіці. "Слід глядачам подобатися своєю грою, а не красою. 
Негативні типи треба так зіграти, щоб глядач їх зненавидів. Театр 
виховує людей. Все хороше в людині треба любити, а погане ненавиді-
ти і боротися з ним. Ось благородна мета театрального мистецтва". 

До цієї розмови я любила грати красивих, молодих і приваб-
ливих жінок, а від старих, некрасивих, поганих завжди відмовлялась, 
як і інші молоді актриси. Після подібних бесід я змінилась і грала 
всякі ролі" [80]. 

Постійне проживання М. Заньковецької у Ніжині, починаючи з 
1909 р., було насичене не тільки організацією театральних студій, 
підготовкою нових вистав, спілкуванням з творчою молоддю, але й 
особистим життям. Вона інтенсивно листувалася з М. Кропивни-
цьким, П. Саксаганським. Надходили листи і до неї. 

Хотілось би звернути увагу на непомітну листівку Олександра 
Олександровича Богомольця, відомого вченого-патофізіолога, майбут-
нього академіка, президента АН України, яку він надіслав до Ніжина 
25.ХІІ.1910 р.: "Нежин. Черниговской губернии. Ея Высокородию 
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Марии Константиновне Заньковецкой. Сучков переулок соб. дом. С 
Новым годом, дорогая Мария Константиновна, от всего сердца желаю 
Вам счастья, здоровья. Любящий Вас А. Богомолец" [81]. 

Слід зауважити, що М. Заньковецька і О. Богомолець знали один 
одного давно, ще по Ніжину. Як стверджує у своїх спогадах племінни-
ця актриси Г. Ф. Дядюша, початок дружби між родинами Адасов-
ських і Богомольців відноситься ще до початку ХІХ ст. "Олександр 
Михайлович, батько Олександра Олександровича, – пише Г. Ф. Дядю-
ша, – був у дружбі із Марією Костянтинівною, з її матір’ю, Марією 
Василівною. Її близько знав і Олександр Олександрович". "У дружніх 
стосунках М. К. була і з тітками вченого Єлізаветою та Марією, а його 
двоюрідна сестра Наталя Михайлівна Богомолець-Лазурська стала 
найближчою її подругою. О. О. Богомолець познайомив М. К. з своєю 
дружиною Ольгою Георгієвною" [82]. 

У Ніжині Богомольці мали садибу. Цей будинок зберігся до 
нашого часу. Тут у 1884–1904 рр. жив у родині матері майбутній 
учений. Саме тут і могла бувати Марія Костянтинівна, яка підтри-
мувала дружні стосунки з О. О. Богомольцем до кінця свого життя. 
На столі вченого в його робочому кабінеті стояла фотографія М. Зань-
ковецької, подарована актрисою вченому. Н. М. Богомолець-Лазур-
ська повідомляла М. Заньковецькій: "... На вокзал я приїхала і 
незабаром з’явився Сашко. Я йому передала карточку, а він дуже 
зрадів і морда була дуже задоволена, коли читав напис, а потім казав 
мені: "Дійсно у М. К. такі сумні очі – у неї, мабуть, дуже багато було 
тяжкого горя – і яка вона приємна – ця людина" [83]. 

У листопаді 1917 р. в Ніжині померла мати М. К. Заньковець-
кої – Марія Василівна [84]. Актриса була на гастролях у Полтаві, 
коли з Ніжина надійшла сумна телеграма про хворобу мами, їй було 
уже понад 80 років. Марія Костянтинівна дуже любила свою неньку, 
доглядала її. Як згадує Н. М. Лазурська, "Марія Костянтинівна була 
дуже приголомшена горем. Вона казала, що зі смертю матері відчула 
себе зовсім самотньою й нікому непотрібною... Під час неминучих 
клопотів, пов’язаних з хворобою і смертю матері, Марія Костянти-
нівна не береглася, і в день похорону, що відбувався в Ніжині, злягла 
сама у щонайжорстокішій гарячці. Лікарі визначили крупозне запа-
лення легень. Гірш за все було те, що у хворої з’явилася повна відраза 
до життя: вона відмовлялася приймати їжу і будь-яку медичну 
допомогу, зривала з голови лід, відкидала ліки. Родичі і друзі були у 
розпачі. Нарешті, лікарі вирішили запросити психіатра. Той визначив 
найсильнішу істерію, що робило становище хворої ще тяжчим. Надії 
на одужання було дуже, дуже мало". 

Саме в цей час, 30 листопада 1917 р., в Одесі актори, з якими 
М. Заньковецька створила трупу, вирішили відзначити її 35-річний 
ювілей сценічної діяльності. Це набуло широкого резонансу. Вирішено 
було відкрити в місті "Українське художнє товариство імені М. К. За-
ньковецької". Урочистості пройшли без артистки. Лише 15-го грудня 
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М. Заньковецька змогла відгукнутися листом до Н. М. Лазурської на 
цю подію: "Я ще лежу і не зовсім сприймаю чи відчуваю задоволення 
і тому не вмію належно висловити тобі вдячність за все те, що ви, 
друзі мої, робите для мене. Так, мої друзі, погано мені було настільки, 
що не знаю, як і вискочила. Від перевтоми – невростенія, потім 
застудилася на похороні мами і схопила крупозне запалення легень. 
Та яке! Як висловлюються лікарі, – важкий випадок. Я цілий місяць 
була недоумкувата, нічого не розуміла, нічого не усвідомлювала, 
навіть не впізнавала своєї кімнати. Ось кілька днів, як я почала 
розуміти, де я і хто зі мною, а тому не дивуйтеся, якщо в листі 
прочитаєте недоладне. Пише Аня, і вона, боячись мене роздратувати, 
пише так, як я кажу" [85]. 

Марія Костянтинівна змогла перемогти хворобу, хоча здоров’я її 
повністю уже не відновилося, бо було підірване величезною працею, 
спрямованою на розбудову українського театру, створенням на сцені 
напружених драматичних ролей, складністю сімейного життя. 

М. Заньковецька пережила всі політичні катаклізми. 
В цих складних умовах революції та громадянської війни про 

розвиток культури не могло бути й мови. Змінюється ситуація лише 
після встановлення радянської влади. Ф. Д. Проценко згадував: "З 
моменту закріплення в Ніжині радвлади (листопад 1919 р.) і весь час 
громадянської війни (початок 1922) місцеві мистецькі сили орга-
нізовуються в окремі групи, удержуються і закріпляються за відділом 
народної освіти з метою обслуговування масових компаній державного 
і громадського порядку. Утворюється народний хор, перетворений в 
академічний (50 чол.), симфонічний оркестр (25 чол.), колектив 
української трупи (30 чол.). Всі вони вступають в лави спілки Робми-
са, за планом і завданням народної освіти обслуговують різні ударні 
компанії в місті і по селах Ніжинщини, військові частини, конфе-
ренції і тилові частини 14 дивізій та станції Бобрик під час наступу 
поляків на Київ і т. д." [87]. 

Громадськість знала про те, що М. Заньковецька жила в Ніжині, 
а тому сюди надходили листи, телеграми, повідомлення про надання 
її імені різним організаціям. Так, із Козельця, де вона одного разу 
гостювала, повідомляли, що 6 серпня 1917 р. в місті засновано Літе-
ратурно-артистичне товариство ім. М. К. Заньковецької, яке ставить 
за мету розвиток і популяризацію українського мистецтва шляхом 
організації вистав, концертів, виставок, читання лекцій з історії укра-
їнської літератури тощо. "Називаючи Товариство Вашим іменням, – 
писали активісти з Козельця, – установці його хотіли виразити 
почуття глибокого поважання й любови до своєї землячки, як одного з 
найталановитіших діячів рідної умілості, якою погоржується не тіль-
ки Україна, але і ціла Росія. 

Згідно однодушно вираженому бажанню всіх членів Товариства, 
просимо Вас прийняти звання першого почесного члена нашого 
товариства". 
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Живучи в Ніжині, М. Заньковецька допомагала місцевим амато-
рам здійснити деякі постановки. 7 квітня 1918 р. була влаштована 
вистава "Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці" М. Старицького. У 
ній були зайняті Є. С. Боровиченко (Вустя Шурай), Д. Р. Коханська 
(Маруся), П. Ф. Сірик (Грицько Шандура), Є. А. Тарновська (Дарина), 
Д. М. Милович (Хома), Ф. В. Суярко (Потап), П. В. Маркова (Галина 
Шеньова), Ф. А. Павленко (Дмитро), Р. І. Холопцева (Степанида). 
Керівником хору був Н. А. Садовський. Кошти пішли на користь 
дітей померлого активного учасника української театральної трупи 
Ніжина Юхима Гнатовича Скорохода (1890–1918). 

Ф. Д. Проценко в своїх спогадах вка-
зує, що Ю. Скороход у 1905 р. опинився в 
лавах революційного руху ніжинської 
молоді. Після революції 1905 р. активна 
група артистів ніжинського Нарбуду про-
довжувала театральну справу під орудою 
Ю. Скорохода, залучаючи в свої ряди нові 
таланти із робітничого середовища. Сам 
Ю. Скороход (Чоботар) уперше виявив свій 
драматичний хист теж у Нарбуді, викону-
ючи ролі коханців і залицяльників. Осо-
бливо колоритно запам’ятався він 
ніжинцям у ролі Андрія у "Запорожці за 
Дунаєм", у "Безталанній" зіграв Омелька, 
в "Суєті" – сільського вчителя Демида 
Короленка. М. Заньковецька цінувала його 
талант. 

У 1918 р. в Ніжині був організований 
народний театр "Українська трупа під ору-
дою М. К. Заньковецької". В цьому великій 
артистці допомагав Федір Данилович Про-
ценко (1866–1942), активний учасник 
музичного та театрального життя у Ніжині. 
Він мав гарні організаторські здібності, 
сильний голос. Ще у 80–90-х рр. він 

познайомився з Марією Костянтинівною, а також акторами труп 
М. Садовського, М. Старицького, М. Кропивницького, І. Тобілевича, 
які бували на гастролях у Ніжині. Ф. Проценко брав участь у "субо-
тах" М. Коцюбинського. Грав разом із М. Заньковецькою у виставах 
"Суєта", "Наталка Полтавка", "Тарас Бульба" та ін. "Вся його постать 
високого зросту чоловіка з великими вусами українця так і просилася 
на сцену, щоб грати без гриму чи то виборного Макогоненка, чи то 
Карася" [86]. 

Ю. Скороход у ролі Андрія  
в опері "Запорожець  
за Дунаєм" 
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Ф. Проценко багато сил віддав справі пропаганди українського 
мистецтва, національної культури, яка в той час заборонялася і 
переслідувалася самодержавством. У своїх спогадах він писав: "Огля-
даючись на минуле мого життя, мушу сказати, що з юнацьких років 
(початок 80-х) я захоплювався мистецькою справою, брав участь у 
аматорських виставах і концертах (з 1886 р.), був активним членом 
Ніжинського музично-драматичного товариства (з 1888 р.), а згодом 
став уповноваженим Всеросійського театрального товариства (1905–
1918 рр.), агентом Московського товариства драматургів і компози-
торів (1907–1918) та уповноваженим Всеукраїнського музичного 
товариства ім. Леонтовича (нині ВУТОРМ) (з 1927 р.) і таким чином 
мав офіційні стосунки і був у курсі різних театральних, музично-
співочих та літературних подій на Ніжинщині" [87]. 

У 1893 р. Ф. Д. Проценко заснував при 
Народному домі мішаний хор, вів вокальну 
студію, з якої вийшли потім відомі актори 
Г. Ніжинська, І. Росін, Ю. Милович, В. Ор-
лов, Ю. Скороход та ін. 

В 1905 р. Ф. Д. Проценко організував 
струнний і вокальний квартети. Репетиції 
проводили в помешканні керівника по Волос-
ному (нині Шкільному) провулку № 3. У 
Ф. Д. Проценка було чотири сини (Микола, 
Володимир, Андрій і Сергій) і кожен з них 
грав на якомусь інструменті, а також форте-
піано. "По суботах у Проценків влаштову-
валися домашні концерти, в яких брали 
участь до 25 учасників – музикантів і співа-
ків. Господар одягав вишивану сорочку під 
сюртук і співав у супроводі фортепіанного 
тріо "Коли розлучаються двоє" М. Лисенка, 
"Не искушай" М. Глінки [88]. У будинку 
Ф. Д. Проценка виконувалася "Ave Maria" 
Й. Баха. 

До складу струнного оркестру, крім 
Ф. Д. Проценка (альт), входили І. М. Княгинін (перша скрипка), 
М. Ф. Проценко, а згодом А. Ф. Проценко (друга скрипка) [89], 
С. В. Вільконський (віолончель) [90]. 

Ф. Д. Проценко брав активну участь у роботі Ніжинського 
музично-драматичного товариства, членом якого був з 1888 до 1916 р. 
Він входив і до його правління. 

2 листопада 1913 р. Ф. Проценко поставив спектакль "Женитьба 
Белугина" (за п’єсою О. Островського та М. Соловйова). Сам режисер-
постановник зіграв головну роль Гаврила Пантелеймоновича Бєлугіна, 
його дружину Настю Петрівну – Р. І. Сиркіна, дуже виразна актриса. 
У виставі "Орел" (за комедією Ф. Червінського) Ф. Проценко зіграв 

Ф. Проценко 
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роль лікаря Ященка (березень 1913 р.). Грав він, мабуть, і в інших 
виставах, які готували члени Товариства, і, зокрема, у спектаклі 
"Мертвые души" (за поемою М. Гоголя), про який читаємо в анонсі на 
одній із програм 1913 р. 

 

 
 

Сім’я Ф. Проценка 
 
 
Слід додати, що Ф. Проценко проявив себе в цей час і як уповно-

важений ради Російського театрального товариства (1905–1918 рр.), а 
також як агент Товариства драматичних письменників та оперних 
композиторів (1907–1922 рр.). Інтенсивна аматорська діяльність 
Ф. Проценка проводилась і після Жовтневої революції 1917 р.  

1918 р. за рішенням Ніжинського ревкому в місті був органі-
зований народний театр із двома секціями. Ф. Д. Проценку запропо-
нували очолити українську секцію, російською керували П. Є. Петров 
та М. Є. Мізін. 

Ф. Д. Проценко запросив у трупу М. К. Заньковецьку. Марія 
Костянтинівна запропонувала йому викликати до цього театру в 
Ніжин із Полтави молодого талановитого актора Бориса Романи-
цького, який і став режисером, а також акторів Т. Садовську-Тимків-
ську, А. Ратмирова (Тимківського), А. Остерського, В. Сосницьку. 

З Борисом Романицьким Марія Костянтинівна познайомилася в 
Києві, коли він після закінчення Музично-драматичної школи М. Ли-
сенка в 1915 р. на запросини П. Саксаганського увійшов до групи 
"Товариство українських акторів під орудою І. Мар’яненка за участю 
М. Заньковецької та П. Саксаганського". 
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М. Заньковецька з ніжинськими акторами-аматорами після вистави 
 
 
Саме тут М. Заньковецька допомогла йому закріпитися, пізнати 

театральне життя. Б. Романицький згадував: одного разу у нього не 
виходила роль професора у виставі П. Куліша "Огнений змій", і Марія 
Костянтинівна почала читати з ним роль. "Вона читає, захоплюється, 
а я слухаю і почуваю, що сльози мені здавили горло і вже не вмію 
сказати, від чого більше сльози, чи від жалю до професора, ніжну 
муку якого так захоплююче виявила в читанні Заньковецька, чи від 
радості, що я відчув цього професора, бо дійсно я вже став почувати, 
що я його "схопив" [91]. 

Працюючи в трупі і виступаючи партнером М. Заньковецької, 
Б. Романицький зумів взяти в неї та інших корифеїв усе краще. 
Марія Костянтинівна неодноразово підкреслювала: "Не лише відчути 
роль, але й зрозуміти її, зробити її для себе близькою, знайти і 
зрозуміти найменші душевні злами, навіть нюанси, жити в уяві своїй 
всіма переживаннями свого персонажа, захопитися ним, полюбити 
його, побачити його своїм внутрішнім зором, – одне слово, вжитися в 
роль..." [92]. 

М. Заньковецька розповідала Н. М. Богомолець-Лазурській про 
свою роботу з Б. Романицьким: "Ось ми зараз сидимо і все робимо 
просто, розмовляємо натурально; і на сцені треба себе так тримати. А 
учні театральних шкіл навіть у житті розгублюють цю простоту, а на 
сцені замість жестів якісь візерунки викручують руками, туляться до 
стінок, натикаються на меблі. Коли я скажу Борі: "Садовський в цій 
ролі ніколи не зловживав жестом", Боря відповідає, що він не хоче 
копіювати Садовського. Але справа тут зовсім не в копіюванні, а в 
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чудовому взірцеві. Адже Садовський і Саксаганський – світові акто-
ри, – все в них просто, сильно, красиво, – голос, жест, вимова. А Боря 
був дуже здібний хлопець. От я й муштрувала його, навіть по руках 
била, щоб відучити від негарних жестів. Бувало і він плаче, і я плачу, 
а от ще побачите, який з нього актор вийде" [93]. 

Марія Заньковецька цінувала Б. Романицького, пишалася своїм 
учнем, називала його: "Ти ж моє дітище любиме й найбільш тала-
новите" [94], "Ти ж орлятко з мого гнізда" [95]. 

Борис Романицький не міг 
відмовити М. Заньковецькій, сво-
єму вчителеві й покровителю, і 
приїхав зі своїми партнерами до 
Ніжина. 

Подібну школу М. Занькове-
цької пройшла і Тетяна Садов-
ська-Тимківська, В. Сосницька, 
Дмитро Грудина та інші молоді 
актори. "Вона ж прекрасно вміла 
підтримувати бадьорість у своїх 
слабкодухих учнях" [96]. 

Ф. Д. Проценко зібрав міс-
цевих аматорів, організував хор, 
оркестр. Через деякий час була 
поставлена п’єса "Наталка Пол-
тавка", в якій взяла участь і 
М. Заньковецька, зігравши уже тут Терпилиху. Як свідчать сучас-
ники, М. Заньковецька захопила всіх своєю грою цієї ролі, бо увесь 
зал був "овіяний якимсь сумом і світився материнською любов’ю до 
дочки, ладної віддати своє щастя за теплий спокій для старої матері" 
[97]. Великим успіхом користувались також вистави "Гетьман Доро-
шенко", "Казка старого млина", "Молода кров", "Циганка Аза", 
"Запорожець за Дунаєм". У спектаклях брали участь аматори 
Ф. Д. Проценко, Д. Я. Грудина-Коваль та ін. [98]. 

До нас дійшли афіші того часу. Із однієї з них довідуємося, що 
1918 р., 11 червня, в понеділок, в Шевченківському саду, в примі-
щенні місцевого народного театру, Українська трупа під керівництвом 
Марії Костянтинівни Заньковецької буде показувати виставу "Суєта" 
(комедія І. Карпенка-Карого). Роль Тетяни зіграла Марія Костян-
тинівна. Разом з нею у виставі були зайняті Ф. Проценко (Макар 
Барильченко), А. Ратміров (Михайло), А. Бородавка (Карпо, а також 
Акіла Акілович), Б. Романицький (Іван, а також генерал Сорока-
тисячников), Андрієвський (Петро), Т. Садовська (Василина), Д. Гру-
дина (Демид Короленко), Є. Тарнавська (Явдоха), Ухо (Сергій Гупа-
ленко), Ф. Суярко (Гупаленко, унтер-офіцер), Сосницький (Терешко 
Сурма), Лесючевська (Наташа), К. Булигіна (Аделаїда), Аксьонова 
(Дарина), Сладковський (Ваня). Постановку здійснив Б. В. Рома-
ницький. 

Б. Романицький, О. Корольчук (вгорі), 
Ф. Левицький, В. Яременко. 1927 
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Раніше в цій п’єсі, як ми 
вказували вище, М. К. Занькове-
цька грала роль Наташі, дружини 
Михайла – вчителя гімназії. 
Тепер ніжинці її побачили в ролі 
Тетяни, матері Михайла, простої 
селянки. В. С. Василько, який 
бачив Марію Костянтинівну в цій 
ролі, згадував: "Перше враження 
– образ світиться материнською 
любов’ю. Це глибоко типове 
втілення всього, що ми вкладаємо 
в слово "мати". Це українська, 
селянська мати. Проста, тиха, 
тепла, ласкава селянка. Друге, що 
спадало на думку, коли 
порівнювати Марію 
Костянтинівну з іншими виконав-
цями цієї ролі, – глибина образу. 
У виконанні М. Заньковецької об-
раз Тетяни набирав великої 
поетичності, чого зовсім не було у 
попередніх виконавиць... 

У п’єсі "Суєта" ми зустріча-
ємося з Тетяною в день великої 
радості – приїжджають її сини. 
Тетяна щаслива, вона вся сві-
титься цією радістю, і тому ніщо 
не може засмутити її, навіть 
зіпсовані Василиною печериці. 
Усіх вона любить великим 
материнським серцем, але Марія 
Костянтинівна відтіняє, що до 
Карпа, Василини, Явдохи, Івана 
вона звикла, вони тут, з нею, а от 
приїхали вчені сини Михайло і 
Петро – і вона трохи ніяково себе 
почуває, ніби "квочка, що вивела 
каченят". Багато дечого вона вже 
не розуміє. Її фраза "все не так, 
як у людей" у Марії Костянти-
нівни набирала якогось болісного 
звучання, але перспектива мати 
онуків примиряла Тетяну з усіма 
новими порядками в майбутній 
панській родині Михайла. 

Афіша вистави 
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Початок третьої дії звучав драматично. Сцена приїзду Петра з пиш-
ною дружиною ще більш вражала Тетяну, і вона якось в’янула на 
очах. 

Сцена четвертої дії у виконанні Заньковецької була зразком 
акторської досконалості. Тетяна у місті. Одягнена по-святковому, у 
плахті. Вона зачарована приміщенням, до всіх привітна, але не все 
розуміє, що тут діється, все якось не так, як вона собі уявляла. Усі 
якісь чужі, далекі. Нарешті знайомство з Наташею. "Невістка-ца-
риця". Тетяна радісно приголомшена, що у Михайла така красуня 
дружина. Вона зразу підпадає під вплив її чарівності. Мати на все 
згодна, аби дітям було приємно. Вихід Тетяни-Заньковецької у сукні 
старої пані, зашнурованої у корсет, – це класичний зразок трагіко-
медії. Безпомічні, здивовані, благальні очі, які ніби завмерли у 
великому здивованні, що таке можливе на світі. Корсет усе змінив: 
постать Тетяни стала рівною, навіть трохи відкинутою назад, що 
надало їй суто комічного вигляду. Різко змінилася хода: руки роз-
ставлені, ніби шукають опори, ноги ступають нетвердо, немов на 
льоду. Здавлена корсетом діафрагма різко змінила дихання старої 
селянки, мова її стала якоюсь глухою, уривчастою, штучною. Не 
дивно, що й власний чоловік не впізнав її з першого погляду. 

Перед глядачем – справжня мучениця. Одне завдання у Тетяни – 
витерпіти оці муки, оці страждання для дітей, бо так же просила 
невістка! Одначе вона чим далі, тим гірше себе почуває, і Занько-
вецька чудово передає це. Голова у Тетяни крутиться, бо жінці не 
вистачає повітря. Після довгих мук вона не витримує, переляк нарос-
тає і нарешті – її знамените "Умираю!" В усій цій ніби водевільній 
сцені Марія Костянтинівна не допускала жодного комікування, була 
щира до кінця. 

Коли Тетяна поверталась на сцену знову у своєму селянському 
вбранні, вона ставала якоюсь маленькою-маленькою, ніби винна у 
чомусь. Почуття сорому і за себе, і за людей гнітить стару. Вона зараз 
безпомічна в цьому оточенні, вона билинка в полі, вона тріска на 
житейському морі. 

Фінал ролі мінорний – ставало жалько цих двох хороших ста-
рих" [99]. 

М. Заньковецька завжди дивувала ніжинців новими ролями і 
майстерністю їх трактування. Збагачувались її майстерністю і ті, хто 
знаходився з нею поруч. Вона їх вчила не тільки як режисер, але і їх 
товариш по сцені, який мав більший досвід, знав краще життя. Її 
виконання ролі – це був сценічний приклад, особлива школа майстер-
ності, яка вчила творити життя на сцені. 

Ніжинська трупа показала не тільки виставу "Суєта", а й "Ци-
ганку Азу" (14 червня), "Запорожець за Дунаєм" (неділя, 17 червня). 
На жаль, афіші не збереглися, і ми не знаємо, яка участь у них 
М. Заньковецької.  
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З М. Заньковецькою Тетяна Федорівна Садовська-Тимківська 
(30.XII.1888(11.І.1889), Чернігів – 28.ІІІ.1991, Київ) познайомилась і 
працювала, коли влилася в "Товариство українських артистів під 
орудою І. Мар’яненка за участю М. Заньковецької та П. Саксаган-
ського" у 1915–1916 рр., а потім у 1919–1922 рр. разом виступали в 
Народному театрі у Києві. З 1929 р. актриса перебувала у Другому 
державному українському театрі під керівництвом ніжинця А. Рат-
мирова. 

Добре були зустрінуті глядачами створені нею образи – Проня 
("За двома зайцями"), Маруся ("Маруся Богуславка") та ін. 

Серед виконавців чимало й інших знайомих акторів та аматорів. 
Дмитра Грудину Марія Заньковецька помітила по сусідству на Мига-
лівці ще десятирічним хлопчиком і привела на сцену. А за ним прий-
шла і його сестра Женя, яка співала, немовби соловейко. Так посту-
пово збільшувалась кількість "пташенят" із славного гніздечка 
М. Заньковецької. 

П. К. Саксаганський писав до актриси 
листи у Ніжин і переконував її, що настав 
час зайнятися створенням нового Державного 
українського театру у Києві. Ця ідея 
зацікавила Марію Костянтинівну, і вона 
2 липня 1919 р. поїхала до Києва. У Ніжині 
було неспокійно. Місто захоплювали то 
денікінці, то німці, то білі, то червоні, влада 
переходила до рук різних воюючих армій, 
угрупувань. Здоров’я погіршувалося, і вона 
зібралася їхати в Київ, а потім Одесу. 

Разом із М. К. Заньковецькою з Ніжина 
поїхали актори Б. Романицький, Т. Садов-
ська, А. Ратмиров (у 20-х рр. він був 
керівником Другого держукртеатру) та ін. 
Поїхав і Д. Грудина. У липні 1919 р. вона 
писала до Лазурських в Одесу про своє жит-
тя: "Милі, дорогі й рідні мої душі Володимир 
Федорович і Тасик! Ні, що не кажіть, а 
фатум, чи не знаю що, переслідує мене. Мало 
не п’ять років я збираюся полікуватися на 
Лимані і все не вдається. 

Так уже я налагодилася добре, мріяла, як житимемо з тобою, 
мій Тасик, поговоримо про все, як би ти пожаліла, приголубила мене 
самітну і ось тобі! Я зібралася було ще 1-го червня, раптом серце 
застрибало, затанцювало, підскочила температура і ... лікар сказав: 
"Я вас не відпущу, поки не буде нормальна температура", а темпе-
ратура не слухається, серце не заспокоюється, тому що я злюсь і 
хвилююсь, що не можна мені їхати. Так прокрутилася в Ніжині цілий 
місяць. Нарешті другого липня виїжджаю з Ніжина. Заїжджаю в 

Д. Грудина 
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Київ добути квитки до Одеси і ... знову нездужаю, і знову лікарі. 
Вони повідомили мене, що до Одеси мені їхати не можна, – там жарко 
і для мого серця не корисно, ванни приймати також не можна. 
Сердилась, плакала, лаяла все на світі, а все ж довелося скоритися... 
І ось я служу, не скажу, щоб почувала себе добре, а чому?! Певно 
навіть, і після страшної хвороби я ходжу ногами, а не головою!..  

Живу у Володі Карнаухова, у квартирі покійної Ліди... Я 
забрала своїх до себе і живемо ми всі комуною, Боря [Романицький –
Г. С.] зі своїм братом, Митя, Таня Садовські з чоловіком і Третяков 
[Третяків-Сосницький Олександр – Г. С.]. Ходимо разом на репетицію, 
на спектаклі, стомлюємося пекельно, бо чотири кінці на день станов-
лять 8 верст... Багато є фантазій, ще багато б написала, та руки 
болять, а тому обнімаю і цілую міцно, міцно, як люблю! Усіх, усіх і 
вас і дітей люблю" [100]. 

З 1919 до 1921 р. М. Заньковецька була артисткою Державного 
народного українського театру в Києві, який з 1922 р. носить її ім’я. 
В цей час вона створила прекрасні образи Терпилихи в "Наталці 
Полтавці" та Есфір у трагедії німецького драматурга К. Гуцкова 
"Уріель Акоста". Есфір – це для актриси був новий образ, в новому 
матеріалі, і вона зуміла глибоко передати трагічну долю героїні. 

25 липня (у неділю) 1920 р. інструкторський відділ Всеукраїн-
ської профспілки працівників мистецтва влаштував День українського 
актора. Увесь чистий прибуток пішов на культурно-організаційні 
справи та на поповнення фонду ім. М. К. Заньковецької. Марія 
Костянтинівна взяла участь у виставі "Наталка Полтавка", а Д. Гру-
дина – в "Невольнику". На жаль, молодий актор не зміг тоді повністю 
присвятити себе театру. Його як колишнього члена Центральної ради 
Надзвичайна комісія запідозрила в участі залізнично-шляхового по-
встання петлюрівського комітету, хоча він із 1920 р. був уже членом 
Української комуністичної партії. І Дмитро Грудина знову повернувся 
у рідне місто, де 1922 р. створив і очолив у Ніжині Державну драма-
тичну студію імені М. Заньковецької, яка повинна була готувати 
кадри для "зразкового драматичного театру". 

Театральне життя у Ніжині активізувалося, про що свідчать нові 
вистави, підготовлені Д. Грудиною та О. Олександровим. 

Хотілося би декілька слів тут сказати про видатну камерну 
співачку Марію Феофанівну Шекун-Коломійченко (1892–1938), яка 
після гастролей по Україні приїхала до своїх батьків у Ніжин разом із 
чоловіком Федором Коломійченком. Познайомилися вони в селі Про-
хори Ніжинського повіту, де Марія Шекун, дочка військового лікаря 
Феофана Шекуна, гостювала у родичів, приїхавши до Ніжина у серпні 
1911 р. з Єлисаветграда. Перше знайомство переросло в дружбу, а 
потім і кохання. Через рік Марія Шекун, яка мала дивний голос – 
лірико-драматичне сопрано, стала студенткою Московської консер-
ваторії. А Федір Коломійченко вже навчався у Московському комер-
ційному інституті. У 1915 р. вони побралися. 
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Федір Коломійченко був знайомий із М. Заньковецькою, про що 
свідчить його новорічна листівка в Ніжин 1913 р., у якій він вітає 
"Ея Високоблагородію Марию Константиновну Заньковецкую" з 
1914 р. і бажає, "щоб у цьому році ми знов зустрілись у Москві. 
Будьте здоровенькі. З великою до Вас повагою Федір Коломійченко. 
P. S. Привіт Марусі по Ніжину" [101]. 

Ця листівка свідчить про зустрічі студента Ф. Коломійченка в 
Москві з М. Заньковецькою під час її гастролей. Українці в Москві 
групувалися в музично-драматичному товаристві "Кобзар". Тут бувала 
і М. Заньковецька, яку палкими промовами вітав Симон Петлюра. 
Тут могла бути і М. Шекун. 

Приписка в листівці "Привіт Марусі 
по Ніжину" теж наштовхує на роздуми: 
Хто ця Марія? Може бути і Марія Шекун, 
яка приїхала в Ніжин на зимові каніку-
ли. Але як би там не було, долі двох 
артисток – великої і знаної і молодої і 
талановитої перетинаються на ніжинській 
землі. Після гастролей у Харкові 1921 р. 
газета "Комуніст" писала: "Українська 
драма мала Марію Заньковецьку, і вона 
створила цю драму... Тепер ми маємо 
Марію Шекун, і сміливо можемо сказати, 
що українська опера, українська музика 
буде створена цією артисткою". 

Цю високу оцінку М. Шекун-Коло-
мійченко здобула завдяки своєму пре-
красному голосу і великій працездатності. 
Вона присвятила себе пропаганді україн-
ської пісні й української музики. Разом зі 
своїм чоловіком 1919 р. здійснила поїздки 
по Галіції, а потім Італії. Федір Коломій-
ченко перед виступом Марії Феофанівни 

говорив вступне слово про українську музику, про вітчизняних компо-
зиторів М. Лисенка, Д. Січинського, П. Синицю, О. Нижанківського, 
Л. Ревуцького, К. Стеценка, Я. Степового. І це підтверджувалося 
чудовим співом артистки. 

У 1920 р. через Польщу й Галичину подружжя повернулося до 
Києва. Але складні події того часу змусили їх залишити Київ і 
поїхати в інші міста: Харків, Одесу, Херсон, Житомир. 

У серпні 1922 р. Марія Шекун-Коломійченко дала три концерти 
у Ніжинському театрі, один – у школі села Прохори, рідному селі 
Федора Коломійченка, а також у театрі на станції Крути [102]. Висту-
пила вона і в концерті, організованому Державною драматичною 
студією ім. М. К. Заньковецької, про який ми згадували вище. 

Після гастролей, які проходили в різних містах України і які 
високо оцінювалися слухачами й музичною критикою, бо це була 

М. Шекун-Коломійченко 
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"співачка великого масштабу, дуже музикальна, емоційна, з доброю 
дикцією, її голос ... лірико-драматичне сопрано красивого тембру 
великого діапазону з вільними верхніми нотами (до, до-дієз) і 
соковитими у нижньому регістрі" (Михайло Казневський) [103], 
поверталася до Ніжина, бо у батьків залишала свого сина Юрка, і 
кожного разу вона давала концерти (березень 1924, лютий 1925 р.). 

Виступала співачка в Москві, Ленінграді, Білорусії, Грузії, Узбе-
кистані... І скрізь вона була полпредом української музики, хоча в її 
репертуарі були і твори світової класики. "Заслуга М. Шекун-Коло-
мійченко, – писала "Правда", – що вона знайомить нас з кращими 
творами чисто української музики". 

У 1929 р. заарештували і засудили у "Справі СВУ" Федора 
Коломійченка (який супроводжував дружину й виступав перед її 
концертами під прізвищем Хведір Жук). У зв’язку з погіршенням 
стану здоров’я Марія Шекун-Коломійченко переїхала у Феодосію, 
куди ж із Ніжина перебралися її батьки з сім’єю молодшої сестри. А 
23 вересня 1937 р. співачку заарештували, звинуватили в шпигун-
ській діяльності і 3 березня 1938 р. розстріляли. Так загинула видат-
на українська актриса. "Минули десятиріччя, – згадував М. Казн-
евський, – а я з якимсь особливим болем думаю, що талановита 
українська співачка Марія Феофанівна Шекун-Коломійченко як 
яскрава комета промайнула на музичному небосхилі... і згасла. А 
шкода! Дуже шкода!" [104]. 

 

 
 

Шекун-Коломійченко з чоловіком (поряд) 
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Як свідчать ніжинські афіші 20-х рр., серед акторів-аматорів 
зустрічається прізвище Шекун (виконавець ролі полковника Яненка в 
трагедії "Гетьман Дорошенко") [105] та Г. Шекун, викладач ритмо-
гімнастики та танців Державної драматичної студії ім. М. К. Занько-
вецької [106] і учасниця концерту [107]. Можливо, це батько та сестра 
Галина Марії Шекун-Коломійченко. Але це питання вимагає ще 
додаткового дослідження. Проте можна з упевненістю стверджувати, 
що співачка була добре знайома з багатьма ніжинцями, учасниками 
культурного життя в місті Раїсою Холопцевою, Дмитром Грудиною, 
Олександром Олександровим, Михайлом Глєбовим та ін. 

У 1922 р. Україна урочисто відзначила 40-річчя сценічної діяль-
ності М. К. Заньковецької. Їй першій в Україні було присвоєно ім’я 
Народної артистки республіки. 

До Києва прибула і делегація з Ніжина у складі Ф. Д. Проценка, 
Т. А. Агре та двох дівчат із села Заньки. 

"Дівчата привезли любій ювілярці гостинця: коровай і червоні 
яблука на двох підносах, покритих рушниками, – згадував Ф. Д. Про-
ценко, – а ми, ніжинці, – срібний столовий і кавовий набори. Побачи-
вши земляків, Марія Костянтинівна схвилювалася до сліз, і це, 
дійсно, був момент зворушливий, публіка відповідала на це бурхливи-
ми і довгими оплесками, оркестр-тушем". Славній землячці ніжинці 
вручили і адрес такого змісту: 

"Вельмишановна землячко 
Маріє Костянтинівно! 
Ніжинська політосвіта, високо ставлячи Ваші заслуги на ниві 

українського театрального мистецтва протягом сорока літ і розгля-
даючи цей період розвитку українського театру, свідчить той 
неодмінний факт, що Ваш сценічний геній був причиною того надзви-
чайного піднесення нашого театру, якого він досягнув у наші часи, і 
цим Ви стали на захист українського народного театру з його 
творчістю та поезією. 

У плеяді корифеїв української сцени Ваш талант сяяв таким 
яскравим сяйвом і так зі сцени освітлював глядачам правду і кривду 
життя, що захоплював їх до найвищого екстазу, а ті утиски і 
пригнічення українського театру, культури й письменства, які чини-
лися царським режимом, блякли в промінні Вашого генія. 

Нелегко було Вам добувати дозвіл царської влади показати 
дійсне українське театральне мистецтво в такому центрі, як Петер-
бург. І тоді передова критика і корифеї критики і літератури схилили 
голови перед Вашим генієм і визнали в пресі, що Ваш талант сяє 
яскравіше, ніж талант всесвітньої Сари Бернар і Дузе. 

Промені Вашого сценічного генія освітлювали не тільки Україну 
і Росію, але й закордонні країни. Коли старий режим накладав 
ланцюги на існування української мови і культури, Ви своїм талантом 
зі сцени підвищували культурний рівень трудового і селянського 
громадянства, а в часи пролетарської революції і зміцнення Радян-



 
Театр ХІХ – поч. ХХ ст.   

 

 405 

ської влади, коли інші культурні сили покидали територію Радян-
ської республіки, Ви не тільки не покинули своєї праці, але й до 
цього часу проводите її. 

Тепер настав час, що цей тернистий шлях, на якому Вам дове-
лось працювати все життя, розцвітає рожево-барвистими квітами на 
радість і щастя українського люду, що 
стоїть на шляху визволення від напасни-
ків української культури, яка в недале-
кому майбутньому займе рівне і пошанне 
місце серед культур усього світу. 

У день ювілею сорокалітньої невси-
пущої Вашої праці на піднесення україн-
ського театру вас громадянство України і 
Росії, яке було захоплене Вашим чарівним 
талантом, схиляється перед Вами і вша-
новує Вас у це свято. Ми, ніжинці, – Ваші 
земляки, що часто захоплювались Вашою 
грою у Ніжині до краю екстазу, і в сей 
урочистий день приєднуємось до вшану-
вання і щиро бажаємо Вам здоров’я і сил 
на довгі роки для продовження культурної 
праці на славу українського театру і на 
користь народу. 

Слава славетному корифею україн-
ського театру Марії Костянтинівні Занько-
вецькій" [108]. 

Було привітання і від селян села 
Заньки: 

"Вітаємо Тебе, наша славо, наша гордість, вітаємо й дякуємо 
Тобі за те, що Ти не передражнювала нас, не виявляла нас смішними 
та дурними, а показувала всьому світові, що ми такі ж, як і всі люди.  

Прийми ж за це нашу подяку і бажання, щоб Ти ще жила довгі, 
довгі роки". 

Уряд України прийняв постанову: 
"На ознаменування сорокарічної сценічної діяльності Марії 

Костянтинівни Заньковецької та її заслуг перед Українським театром, 
Рада Народних Комісарів ухвалила: 

Надати Марії Костянтинівні Заньковецькій звання Народної 
артистки республіки. 

Театр кол. Троїцький Народний Дім у Києві іменувати надалі 
"Театр імені М. К. Заньковецької". 

Визнати за М. К. Заньковецькою право на підвищену довічну 
пенсію і запропонувати НК Соцзабезу і Наркомпросові встановити 
розмір такої". 

15 грудня 1922 р. М. К. Заньковецька останній раз виступила на 
сцені. Без гіркоти і болю не можна читати її лист "До адміністрації 

М. Заньковецька в ролі Зіньки 
на ювілейному вечорі
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державного народного театру", в якому вона дякує старому і новому 
колективам за спільну працю й підтримку і за добре до неї ставлення, 
але, "на превеликий жаль, моя старість, – пише М. К. Заньковецька, – 
вічні хвороби, які так мене покохали в останній час, а головне весна і 
її нерозлучні спільники вогкість і болото, віддалення мого помеш-
кання від театру, – все це примушує мене одмовитись з подякою від 
запропонованої честі бути в складі нової трупи. Нема в мене бувших 
енергії, сили і працездатності, а примушувати моїх colleg по амплуа 
грати крім своєї і мою чергу в виставах, зловживати їх терпінням і 
ласкою, – лічу надалі недопустимим і нахожу потрібним врешті 
покласти кінця. 

Дякуючи ще раз від щирого серця всім і за все, шлю своє 
останнє: 

Простіть і прощайте! 
М. Заньковецька  
1.ІІІ.1922 р., м. Київ" [109]. 
Щоправда, в 1923 р. вона ще знялася в фільмі "Остап Бандура" 

(реж. В. Р. Гардін), створивши образ матері, і після цього вже не 
брала участі ні в театрі, ні в кіно. Жила в родині своєї племінниці 
Н. О. Адасовської-Волик, тяжко хворіла, але цікавилася театральним 
життям. 

 
 

 
 

Кадр із фільму "Остап Бандура": 
М. Заньковецька (зліва) у ролі матері 

 
 
У червні 1923 р. трупа Українського народного театру 

ім. М. К. Заньковецької на чолі з його керівниками О. Корольчуком і 
Б. Романицьким, яка чотири місяці гастролювала в Чернігові, відвіда-
ла місто Ніжин, батьківщину актриси, ім’я якої носив театр. Та й 
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Борис Романицький зовсім ще недавно тут виступав разом з Марією 
Костянтинівною, і йому хотілося пересвідчитися, продемонструвати 
перемогу: театр М. Заньковецької, про який так мріяла актриса, – 
створено. У ці дні Марії Костянтинівни не було в місті, вона знахо-
дилася ще в Києві. 

Заньківчани показали ніжинцям п’єси "Анатема" Л. Андрєєва, 
"Чорна пантера" В. Винниченка, "Кін, або Геній і безпутство", 
"Хамка" Константинова. Відбувся бенефіс актора і постановника 
В. Н. Беляєва в п’єсі "Підступність і любов". Серед акторів театру, на 
жаль, не було М. Заньковецької. 

Керівники театру робили все, щоб створити новий репертуар, а 
для нього набирали і молодих акторів. Якщо, за словами Б. Романи-
цького, режисера й актора театру, "попередній київський етап був 
найбезбарвніший і ідеологічно досить туманний", то в Чернігові 
"театр, відчувши в собі перемогу молодих сил", почав "переживати, 
так би мовити, внутрішню революцію" [110]. Ніжинський репертуар 
заньківчан свідчив про його пошуки в нових умовах функціонування 
театру.  

"1924 р., поклавши всі сили на розквіт і піднесення україн-
ського театру до рівня європейського, – згадував Ф. Д. Проценко, – 
знесилена, хвора Марія Костянтинівна переїхала до Ніжина і жила 
тут до 1926 року" [111]. 

Справи українського театру турбують її і тут. У Харкові держ-
театр святкував сторіччя "Наталки Полтавки", і Марію Костянтинівну 
запросили до участі в святі. Це було в 1924 р. Але вона ще була 
настільки слабка і хвора, що про поїздку до Харкова не можна було й 
говорити. Ф. Д. Проценко пообіцяв їй зробити таке свято в стінах 
Ніжинського інституту народної освіти, де він працював керівником 
студентського театру та хору. Проте через хворобу Марії Костянти-
нівни і цей захід не відбувся. Лікар І. С. Случевський, якого М. Зань-
ковецька називала "мій любий козаче", не дозволив їй збуджуватись і 
хвилюватися. 

Трохи одужавши, Марія Костянтинівна спілкувалася з представ-
никами громадськості, керівниками мистецьких колективів Ніжина. 

На початку 20-х рр. театрально-мистецьке життя в Ніжині було 
різноманітним. Існували різні музичні колективи, театральні трупи: 
українська, російська, єврейська. Творчі сили були такі, що давали 
можливість М. Глєбову поставити опери "Травіата", "Євгеній Онєгін", 
а Б. Вержиківському організувати симфонічний оркестр, який міг 
виконувати складні твори Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, А. Двор-
жака, М. І. Глінки, М. В. Лисенка та інших композиторів. 

Щоб підтримати своїх товаришів по сцені, в Ніжин приїжджали 
і професійні актори, які раніше грали тут на аматорській сцені. Так, у 
суботу 10 лютого 1923 р. в драматичному театрі вперше в місті була 
поставлена історична трагедія "Про що тирса шелестіла" С. Черка-
сенка, в якій взяла участь Г. В. Ніжинська. Вона зіграла в спектаклі 
роль Катерини. Інші ролі виконували А. Остерський (Іван Сірко), 
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П. Зубова (Софія), А. Литовка (Устина), 
О. Зеленевська (Оксана), Ткаченко (Леся), 
Шекун (Гедзя), Крачковський (Перепелиця) 
[112]. 

У 1923 р. керівником драматичного 
колективу в Ніжині після Ф. Д. Проценка 
став О. К. Олександров, який пізніше пра-
цював режисером у театрі імені М. К. Зань-
ковецької, а потім І. Я. Грудина та Г. Т. Ла-
бинцев. Хором керував О. О. Мизько. 

О. К. Олександров був помітною фігу-
рою в театральному житті Ніжина. Як керів-
ник російської трупи він здійснив чимало 
яскравих постановок. Серед них помітними 
були вистави за п’єсами О. Островського 
"Без вины виноватые", "Женитьба Бальза-
минова", "Черные вороны", Л. Толстого 
"Власть тьмы", Октава Мирбо "Дурные 
пастыри" та ін. 

Помітною в цій трупі була, крім 
О. Олександрова, Р. І. Сиркіна, яка успішно 
зіграла Марину Тимофіївну ("Дядя Ваня" 
А. Чехова), ключницю ("Трудовой хлеб"), 
графиню ("Желанный и нежданный" Риш-
кова), Авдотью ("Журналисты"). 

Російська трупа не припиняла свого 
існування, про що свідчать реклами, заявки, 
оголошення. Так, у травневі дні 1926 р. були 
показані вистави "Ревизор" М. Гоголя (2, 
6 травня), "Слесарь и канцлер" А. Луначар-
ського (3 травня), "Мадам Сан-Жен" В. Сар-
ду, "Псиша" С. Бєляєва, "Хорошо сшитый 
фрак" П. Федорова, "Две сиротки" Деку-
рсель, "Кот в сапогах" Собольщикова. 

Марія Костянтинівна любила музику, 
добре її знала, а тому відвідувала виступи 
ніжинського симфонічного оркестру, яким 
керував композитор Болеслав Леонардович 
Вержиківський (1980–1928). У Ніжині він 
жив із 1907 р., відкрив перший у місті кіно-
театр, пристосувавши для цього приміщення 
трьох квартир. Пізніше був прибудований 
ще один зал для кіносеансів. Після Жовт-
невої революції 1917 р. кінотеатр був націо-
налізований. Б. Л. Вержиківський працював 
у ньому другим піаністом. 

Р. Сиркіна у ролі Ключниці 
 

Р. Сиркіна у виставі  
"Дядя Ваня" 
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У 1920 р. композитор із місцевих музикантів організував симфо-
нічний оркестр і став його диригентом. Оркестр виконував твори 
М. І. Глінки, М. В. Лисенка, С. С. Гулака-Артемовського, Л. ван 
Бетховена, В. А. Моцарта, А. Дворжака та ін. 

У 1923 р. оркестр під керівництвом Б. Л. Вержиківського 
підготував опери "Травіата", "Євгеній Онєгін" та ін. В архіві зберегло-
ся прохання Б. Вержиківського до Окрвиконкому дозволити в Народ-
ному домі показати 25 лютого та 3–7 березня вистави та уривки з 
опер "Фауст" (1 акт), "Віяло з мережива", "Бідний Федя", "Цар-
ахромай" [113]. 

У липні 1923 р. Б. Л. Вержиківський брав активну участь у 
підготовці комічної опери під керівництвом В. Е. Ратмирова. У 
виставі були зайняті актори різних ніжинських театрів. 

Спілкування М. Заньковецької з Б. Л. Вержиківським мало ви-
вчене. Потрібні додаткові зусилля, щоб висвітлити і цей бік творчого 
життя міста. 

Б. Л. Вержиківський викладав у інституті, а в 1928 р. виїхав до 
Варшави. Його бібліотека нот (3 тис. примірників) перейшла у влас-
ність ВУФКУ. 

1925–1926 рр., в час останнього проживання М. Заньковецької в 
Ніжині, були помітними в театральному житті. Як свідчать архівні 
матеріали цього часу, репертуарна комісія Окружного політвідділу 
освіти дозволила 1 травня 1925 р. колективу українсько-російської 
трупи ставити п’єси "Над безоднею" та "У тієї Катерини" Я. Мамон-
това, "Сватання на Гончарівці" Г. Квітки-Основ’яненка, "Наталка 
Полтавка" І. Котляревського, "Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Ар-
темовського, "Глитай, або ж Павук" М. Кропивницького, "Наймичка" 
І. Карпенка-Карого, "За двома зайцями" М. Старицького, "Майська 
ніч" М. Лисенка, "Одного разу вночі" Ю. Феддерса, "Сміх і горе" 
О. Неверова, "Злодій" О. Мірбо та ін. 

Додатковий дозвіл на постановку п’єс у Ніжинській окрузі був 
наданий ще у травні 1925 р. Крім зазначених вище, в списку були 
"Циганка Аза", "Мазепа", "Не судилось", "Ой, не ходи, Грицю...", 
"Сорочинський ярмарок" М. Старицького, "Базар" В. Винниченка, 
"97" М. Куліша, "Украдене щастя" І. Франка, "Душогуби" І. Тогобоч-
ного, "Невольник" М. Кропивницького та ін. 

Репертуар драматичних колективів Ніжина з кожним роком 
розширювався. Крім класичних п’єс, характерних для репертуару 
українських театрів ("Маруся Богуславка", "Лимерівна", "Циганка 
Аза", "Мазепа", "Ой, не ходи, Грицю", "Ніч під Івана Купала", "Май-
ська ніч", "Сорочинський ярмарок", "Богдан Хмельницький", "Зако-
лот" – і в цьому відборі відчувається допитливе око Марії Занько-
вецької, бо в переважній більшості вистав вона раніше грала сама і це 
були кращі твори української драматургії), українська трупа м. Ніжи-
на підготувала і вистави сучасних авторів: "Вирок", "Юрко Домбиш", 
"Товариш", "Горіх", "Підземна Галичина", "Чорна пантера", "Родина 
сліпих щіткарів", "Яд", "Стенька Разін" тощо. 
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Поряд з такими діячами культури Ніжина, як Ф. Проценко, 
Д. Грудина, Б. Вержиківський, з якими Марія Заньковецька постійно 
підтримувала творчі та й особисті зв’язки, був і Володимир Едуар-
дович Ратмиров.  

У 20-х рр. В. Ратмиров проводить в Ніжині велику роботу з 
організації і проведення вистав, концертів. У 1923 р. він очолив 
колектив комічної опери, у виставах якої брали участь актори різних 
театрів. Завідувачем музичною частиною був Б. Л. Вержиківський. Із 
серпня 1924 р. трупа Комічної опери влаштувала спектакль "Гейша", 
виручка від якої пішла на користь Повітряних сил країни. 

Після від’їзду Д. Грудини В. Ратмиров 
підтримав ініціативу Василя Степановича 
Карамазова про відкриття в 1923 р. при театрі 
в Ніжині студії-майстерні для підготовки пра-
цівників мистецтва. Вона нагадувала студію 
ім. М. Заньковецької, яку організував у 
1922 р. Д. Грудина. В архіві залишився про-
ект оголошення цієї студії, де вказані її 
відділи й основні напрямки роботи: 

"Драматичний – мимограма, історія 
театру, режисура, дикція, грим – Ратмиров 
Володимир Едуардович. 

Балетний – пластика, мимопластика, 
ритмічна гімнастика, танці – Леаль Ольга 
Олександрівна. 

Хоровий клас – загальна теорія музики, 
сольфеджіо, історія народної пісні російської і 
української, її особливості, постановка і 
виконання народної пісні і оперних хорів – 
Карамазов Василь Степанович. 

Клас сольного співу – гімнастика дихан-
ня, постановка голосу, вокалізи і сольного 

виконання романсів і арій – Орлов Вадим Ілліч. 
Рояль – Кобець Вікторія Миколаївна" [114]. 
Курс занять був розрахований на 6 місяців. Починалися заняття 

з 2 лютого 1923 р. 
Довідка про роботу Ніжинської студії драматичного мистецтва 

від 3 березня 1924 р. [115] засвідчила, що в ній навчалися переважно 
селяни. Студійцям наочно роз’яснювали правила гримування, уміння 
триматися на сцені, виразно читати текст тощо. Навчання в студії 
було безкоштовним. Існувала студія на ті гроші, які заробляли від 
постановки вистав. 

У період проживання М. Заньковецької в Ніжині в 20-х рр. теат-
ральною справою займався уповноважений Літнього театру в Шев-
ченківському парку Михайло Петрович Анохов, організаційно-вироб-
ничою діяльністю – П. П. Єремко, І. А. Грудина, А. І. Нестеренко, 

Портрет М. Заньковецької. 
Худ. А. Фомін 
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А. Коробчевський, І. А. Хатван, І. В. Неізвестний, Кремер, В. І. Бо-
гарж, Д.Гутько, В. Е. Ратмиров. Уповноваженим з питань театрів 
ніжинської політосвіти був Олександр Романович Маслак, а головою 
Окружної репертуарної політосвіти – Григорій Семенович Смислов. 
Пізніше цю посаду обіймали й інші особи, зокрема Володимир 
Федорович Проценко. 

Як бачимо, театральне життя Ніжина 20-х років було насиченим 
і багатогранним. М.Заньковецька знала про заходи, які готувалися, 
але найбільшою її турботою було створення стаціонарного зимового 
театру, і вона неодноразово зверталася з цією пропозицією до керів-
ників міста. 

М. Заньковецька навічно увійшла в історію України і нашого 
Поліського краю як визначний діяч театрального мистецтва і відда-
ний Батьківщині громадянин. 

 
ТЕАТР У НОВГОРОДІ-СІВЕРСЬКОМУ ТА ПРИЛУКАХ 
 
Не лише в Ніжині на початку ХХ століття активізувалося теат-

ральне життя. Аматорські колективи зароджувалися також у 
Новгороді-Сіверському, Прилуках, Козельці та інших містах. З ними 
пов’язані імена Марії Заньковецької, Іллі Уралова, Миколи Яков-
ченка, Івана Бровченка, членів родини Оршанових-Лучицьких та 
багатьох інших. 

На початку ХХ ст. в театральному житті 
Новгорода-Сіверського. визначальну роль відіграв 
Анатолій Анатолійович Ассінг, місцевий житель 
із інтелігентської сім’ї, який після закінчення 
місцевої гімназії і навчання в Московському уні-
верситеті все подальше своє життя присвятив 
театрові у рідному місті. У 1905 р. він створив 
колектив, який назвав "Новгород-Сіверський ху-
дожній театр". Це був музично-драматичний 
колектив місцевих любителів театральної справи. 
Але перед ним А. Ассінг ставив великі вимоги і 
визначав високу мету. Для першої вистави була 
обрана п’єса Г. Ібсена "Брандт", над якою колек-
тив працював довго. Збереглася афіша цього 
театру від 20 травня 1910 р. про постановку п’єси 
у новому Літньому театрі. У ній був названий і 
весь склад трупи: І. М. Декор, М. Г. Ірицька, 
Є. В. Корецька, К. А. Ординська, Н. С. Ростовцева, 
Н. К. Смірнова, Г. В. Агуров, А. А. Баров, 
А. Ф. Зенченко, Н. В. Лопатін, С. М. Сапунов, І. І. Саламатін, С. І. Сер-
геєв. Декоратор Н. М. Волков. Адміністратор А. А. Ассінг. 

А. Ассінг розумів, що без підтримки професіоналів театр не 
зможе готувати вистави на високому рівні. Тому він як прихильник 

А. Ассінг 
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Московського художнього театру домовився з керівництвом про вико-
ристання на літніх канікулах у Новгороді-Сіверському студентів 
студій Художнього та Камерного театрів. У цьому випадку вико-
ристовувався московський репертуар. Із Москви привозили костюми, 
а місцеві художники Микола Волков та Василь Назаренко малювали 
декорації, використовуючи ескізи московських. 

У 1911 р. А. Ассінг запросив на гастролі групу випускників 
"Курсів драми Адашева" у складі Євгена Вахтангова, Михайла Чехо-
ва, Коренової, Лідії Дейкун, Серафими Бірман, Софії Гіацинтової, 
Івана Берсенєва, Аліси Коонен, Олександра Таірова, Олексія Дикого, 
Івана Аркадіна, Михайла Гаркаві та ін. Як бачимо, серед них – у 
майбутньому видатні актори та діячі театру, які прославили росій-
ський театр майстерно створеними образами на сцені та постановками 
вистав. Це була група акторів, які разом виступили у виставах і 
показали новгород-сіверцям справді високе класичне мистецтво. Деякі 
з учасників, зокрема Є. Вахтангов, проявили себе і як режисери [1]. 

 

 
 

Трупа театру в Новгороді-Сіверському 
 

 
 
Це був дуже пам’ятний для групи приїзд до міста на Десні. 

Серафима Бірман згадувала: "Ми були тоді молоді, дуже горіли 
любов’ю до театру і були переповнені творчих сподівань… Любий 
Анатолій Анатолійович допоміг цю любов і ці сподівання закріпити в 
нас. Нам легко і радісно працювалося з ним. Тут в далекій провінції, 
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ми знайшли людину рідну, нам близьку, яка розділила з нами усі юні 
мрії. Він багато зробив для нас в ті дні" [2]. А. Ассінг у цей час  
виступив і як адміністратор театру, імпресаріо, меценат. Він намагав-
ся зробити все, щоб театральній трупі працювалося добре, творчо. 

У 1911 р. Є. Вахтангов поставив у Новгороді-Сіверському 
вистави: "Доктор Штокман" Г. Ібсена, "Огни Ивановой ночи" 
Г. Зудермана, "У царских врат" К. Гамсуна, "Иван Миронович" 
Є. Чирикова, "Снег" Пишбишевського, "Самсон и Далила", "Грех", 
"Зиночка", "Ночка", водевіль "Сосед и соседка" та ін. Це було 
пам’ятне літо як для жителів міста, так і аматорів. 

Під керівництвом А. Ассінга в місті продовжував працювати 
Художній театр, у якому грали П. Декор, М. Ірицька, М. Корицька, 
Г. Агуров, Н. Лопатін та ін. [3]. 

А. Ассінг та керівництво Художнього театру міста вирішили 
запросити для роботи в театрі відомого актора МХТу Іллю Уралова. У 
зв’язку з тим, що акторові необхідно було поправити здоров’я, він дав 
згоду на переїзд до Новгорода-Сіверського. Так видатний актор Ілля 
Уралов, відомий виконавець ролей Двоєточія ("Дачники"), Чепурного 
("Дети солнца"), обидві – М. Горького, Варлаама ("Борис Годунов" 
О. Пушкіна), Городничого ("Ревизор" М. Гоголя) та багатьох інших, 
з’явився у місті на Десні. 

Познайомившись з акторами Новгород-Сіверського художнього 
театру, Ілля Уралов запропонував включити до репертуару декілька 
п’єс. Спочатку він ставить у Новгороді-Сіверському три п’єси, в яких  
сам зіграв головні ролі. Це були "Ревизор" М. Гоголя, "Не все коту 
масленица" О. Островського та "Дети солнца" М. Горького. Разом з 
ним працювали А. Ассінг, В. Волков, А. Лосовська, Т. Милорадович, 
А. Назаренко, Н. Нечипоренко та ін. 

І. Уралов декілька років підряд приїжджав влітку до Новгорода-
Сіверського і ставив з місцевими акторами нові вистави. За порадою 
І. Уралова А. Ассінг здійснив для зимового сезону 1918 р. постановку 
циклу вистав за творами А. Чехова, в яких брали участь актори 
місцевого театру. З успіхом були зіграні "Медведь", "Предложение", 
"Юбилей". Крім цього, були поставлені україномовні п’єси П. Василь-
ченка "На перші гулі" та В. Овчинникова "На Україні". 

У 1919 р. І. Уралов остаточно переїжджає до Новгорода-
Сіверського і створює в місті Радянський драматичний театр. Трупа 
була сформована як із досвідчених акторів (І. Спаський, А. Третяков, 
А. Козакова, П. Козаков), так і молоді (Цирліна, Сіяльська, Моро-
зенко, В. Журавльов, К. Ніротморцева та ін.). До трупи увійшли 
дружина та дочка І. Уралова – Е. Уралова і В. Шелест. 

Протягом сезону 1919–1920 рр. у Радянському драматичному 
театрі були поставлені п’єси на революційну тематику. Театр і його 
керівник працювали наполегливо і розширювали репертуар. За перші 
півроку 1920 р. було підготовлено і поставлено 23 п’єси. Вихований на 
класичному репертуарі, І. Уралов включив п’єси М. Гоголя "Ревизор" 
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і "Женитьбу", О. Островського "Бедность не порок", "Не все коту 
масленица", "Женитьба Валугина", "Гроза", "Лес", М. Горького "На 
дне", "Мещане", "Старик", Л. Андрєєва "Дни нашей жизни", І. Турге-
нєва "Нахлебник и провинциалка". 

Крім І. Уралова, в театрі працював режисером також І. Спась-
кий, який ставив п’єси зарубіжних драматургів. 

І. Уралов створив у Новгороді-Сівер-
ському професійний театр, який працював 
за всіма законами подібних колективів. 
Трупа складалася з 20 акторів, які напо-
легливо працювали, про що свідчить 
кількість їх щомісячних виступів. Незва-
жаючи на те, що кожного тижня йшли 
вистави, І. Уралов вимагав від акторів 
цілковитої віддачі, розуміння того, що 
вони творять на сцені, що вони відсто-
юють, чим живуть їх герої і заради чого. 
Режисер вимагав від акторів відтворення 
життя на сцені. 

І. Уралов звертався і до українського 
репертуару. У театрі була поставлена п’єса 
І. Котляревського "Наталка Полтавка". У 
цій виставі він грав роль то Виборного, то  
Возного. 

У всіх ролях І. Уралов майстерно 
створював життєві типи персонажів. Набу-
тий у столичних театрах досвід він переніс 
і на периферійну сцену, піднімаючи її до 
професійного рівня. 

На жаль, 16 жовтня 1920 р. на репетиції п’єси Л. Толстого 
"Плоды просвещения" Ілля Матвійович Уралов пішов із життя [4]. 
Новгород-Сіверський виконавчий комітет Рад прийняв постанову про 
увічнення пам’яті актора. Його ім’ям названо Новгород-Сіверський 
драматичний театр та вулицю в місті. Крім цього, село Олтар було 
перейменоване на Уралове (нині Сумська обл.). 

Театр імені І. М. Уралова очолив учень і друг засновника 
В’ячеслав Журавльов, який грав після Новгорода-Сіверського на сцені 
Московського державного українського театру та в інших театральних 
колективах [5]. 

З листопада 1920 р. розпочався новий етап розвитку Новгород-
Сіверського театру. Змінювалися режисери і актори, репертуар. У 
1923 р. театр очолив відомий український режисер І. Л. Сагатов-
ський. У трупі були молоді, в майбутньому відомі актори Л. Лучи-
цький, К. Лучицька, Г. Ніжинська, О. Шан-Гирей, П. Бойченко, 
І. Захаренко, І. Киктенко, Р. Коломієць, М. Миненко, Н. Спіраєва, 
О. Уралова, Л. Шевченко, М. Натусь, О. Наронович, М. Образенко, 

І. Уралов в ролі Городничого  
у виставі "Ревізор" М. Гоголя 
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В. Силич, В. Федоріна та ін. Театр ім. Уралова проіснував до  
30-х рр. [6]. 

На початку ХХ ст. активним було і театральне життя в 
Прилуках. На околиці міста в Кустівцях професійний актор і режисер 
І. М. Ярошенко організував театр. До його репертуару були включені 
вистави "Наталка Полтавка", "Сватання на Гончарівці", "Шельменко-
денщик", "Безталанна", "Наймичка", "Суєта", "Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть", "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Глитай, або ж 
Павук", "Назар Стодоля" та ін. В усіх цих виставах раніше неодно-
разово грав І. М. Ярошенко і репертуар відповідно підбирав як під 
себе, так і тих хлопців і дівчат, з якими треба було працювати. Актив-
ним учасником театрального життя та помічником режисера, актором 
став Іван Бровченко, який пов’яже все своє життя з Прилуцьким 
театром і пізніше  буде його керівником [7], заслуженим артистом 
України. 

 
 

 
У 1914 р. до Прилук приїхала відома актриса Євгенія Петрівна 

Базилевська, яка в 1895–1899 рр. пройшла школу М. Садовського та 
П. Саксаганського, й організувала в місті власну трупу. Весь бурхли-
вий час революції і громадянської війни вона прожила в місті, 
продовжуючи театральну справу. 

І. Бровченко 
 

Актриса Кохановська 
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У 1918 р. вона знову організувала театр, до якого увійшли 
антрепренери Рудіков, Пономаренко, його дружина Кохановська та 
інші актори, а також талановита молодь: майбутній народний артист 
України Микола Яковченко, Уляна Костяна, подружжя Зрубів, Марія 
Романченко, Немченко та ін. 

Таким чином, театральне життя на Чернігівщині у ХІХ – на 
поч. ХХ ст. відзначалося багатогранністю творчих колективів і 
наявністю видатних акторів, які навічно увійшли до літопису теат-
рального життя України, збагатили його своєю мистецькою майстер-
ністю і підтвердили талановитість українського народу. 

 
 

 
 

М. Заньковецька серед аматорів Ніжина
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО  

ЧЕРНІГІВЩИНИ 
ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ. 

 

 
 
 
Значне місце серед різних видів художньої культури ХІХ – 

початку ХХ ст. займає музичне мистецтво. У 10–50-х рр. воно в 
основному розвивалося в садибах та при магнатських дворах. 
Вельможне панство Чернігівщини намагалося зробити свій палац 
привабливим для відвідувачів, гостей не лише зовнішнім виглядом, а 
й внутрішнім наповненням, розважальними елементами життя. Тому 
в садибах було поширене домашнє музикування, влаштування 
музичних вечорів, на яких виконувалися різні твори самими 
господарями чи гостями, а то й запрошувалися відомі музиканти чи 
композитори. 

Господарі деяких садиб, особливо вельможні дворяни та багаті 
поміщики мали домашні колективи, які складалися з талановитих 
кріпаків та дворових селян, що демонстрували свою майстерність, роз-
важаючи гостей. Зароджувалися такі колективи ще у XVІІІ ст. у сади-
бах гетьманів та наближених до них осіб і в подальшому функціонува-
ли на початку ХІХ ст. у дворянських родових маєтках. Як свідчать 
"Статистические сведения о Малороссии", які були видані з ініціативи 
губернатора Чернігівщини князя О. Куракіна, у панських садибах 
переважали інструментальні колективи, хоча були і симфонічні та 
змішані (струнно-духові та струнно-рогові). Так, у поміщика Ф. Рако-
вича в селі Радьківка Прилуцького повіту було 23 музиканти-кріпаки. 
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До тридцяти осіб було в оркестрі поміщика П. Г. Галагана у селі 
Дігтярі [1]. Із 16 осіб складався оркестр у садибі В. В. Гудовича в селі 
Івайтеньки (біля Почепа), до 20 – у В. В. Кочубея у селі Ярославка та 
у полковника О. М. Будлянського у селі Чемери Козелецького повіту. 

Для керівництва такими оркестрами запрошувалися музиканти, 
які закінчували консерваторії, музичні школи. Так, оркестром у селі 
Дігтярі керував випускник Празької консерваторії Домінік Краузе. 
Деякий час тут працювали німець Л. Шпора, поляк К. Лікінський. 
Саме тому дігтярівські музиканти виконували твори відомих компо-
зиторів Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, Г. Берліоза, Ф. Шуберта, а 
також деяких місцевих композиторів. У репертуарі були твори і 
російських композиторів О. Аляб’єва, О. Варламова, О. Даргомиж-
ського, М. Глінки. Особливе місце належало романтичним творам. 
Найчастіше у садибному та сімейному музикуванні першої половини 
ХІХ ст. надавали перевагу інструментальним жанрам – увертюрі, 
фантазіям, ноктюрнам, дивертисментам, а у вокальному виконанні – 
романсам, аріям та каватинам з популярних опер [2]. 

При цьому слід відмітити, що у репертуарі деяких виконавців 
проявлялася зацікавленість до національного репертуару. Так, у сади-
бі М. Марковича виконувалися романси на слова Т. Шевченка "Нащо 
мені чорні брови" ("Сирітка"), а також "Не плач, не плач", музику до 
яких написав господар садиби, а в Качанівці звучали романси на сло-
ва В. Забіли і на музику М. Глінки "Не щебечи, соловейку" та "Гуде 
вітер вельми в полі". 

Крім оркестрів, у садибах були і 
хори, співацькі та вокальні капели. До-
слідники відзначають хорову капелу у 
садибі колишнього гетьмана Кирила Розу-
мовського та його сина Андрія Кирило-
вича, який був дипломатом у Австрії, 
захоплювався музикою, був чудовим ви-
конавцем окремих творів, дружив з ком-
позиторами В. А. Моцартом, Й. Гайдном, 
Л. ван Бетховеном, який присвятив Розу-
мовському три квартети. Хорову капелу, 
що складалася з талановитих селян-кріпа-
ків, він перевів до Відня. Тут же працю-
вали і музиканти струнного квартету під 
керівництвом І. Шупанціга [3]. 

Садибна музична культура пов’язана 
також з діяльністю видатного російського 
композитора Михайла Івановича Глінки, 
який 15 травня 1838 р. разом з учителем 

співів Дмитром Микитовичем Палагіним, дядьком унтер-офіцером 
Григорієм Прокоповичем Саранчиним та слугою Яковом Ульяновичем 
Нетоєвим, що виконував обов’язки камердинера й одночасно був 

М. Глінка 
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прекрасним віолончелістом і контрабандистом, з’явились на Черні-
гівщині. Разом з М. Глінкою виїхав на побачення з рідними і співак 
Придворної капели Нафанаїд Никифорович Шеінов, який був родом із 
Качанівки. 

Метою приїзду  М. Глінки було набра-
ти до Придворної капели, якою керував у 
С.-Петербурзі, нових співаків, хлопчиків  
9–11 років. Він відвідав Новгород-Сівер-
ський, Глухів, Кролевець, Батурин, Черні-
гів, Ніжин, прослухав церковні та єпископ-
ський хори, відібрав декілька хлопців і 
разом з ними переїхав до свого доброго зна-
йомого Г. С. Тарновського, господаря Кача-
нівки. 

Залишивши дітей під наглядом дядь-
ка, М. Глінка продовжив пошук талантів у 
Ромнах, Полтаві, Харкові, Ізюмі, а потім у 
Переяславі і Києві. Ці поїздки були досить 
вдалими. У Києві він помітив 25-літнього 
юнака з прекрасним голосом. Його баритон 
вражав своєю насиченістю і багатством. І 
М. Глінка домігся дозволу у митрополита 
забрати його до С.-Петербурга. Це був 
Семен Гулак-Артемовський, якому компо-
зитор допоміг згодом отримати музичну 

освіту в Європі і стати про-
відним співаком Петербур-
зького оперного театру та 
автором знаменитої опери 
"Запорожець за Дунаєм". 

М. Глінка у Качанів-
ці писав оперу "Руслан і 
Людмила". Лібрето до неї 
допомагав складати Мико-
ла Маркович (Маркевич), 
відомий український істо-
рик, письменник, етнограф 
і музикант. Вони були доб-
ре знайомі, бо вчилися 
разом у Благородному пан-
сіоні у Петербурзі, захоп-
лювалися музикою, пое-
зією. М. Маркович складав 

вірші українською і російською мовами, у 1831 р. надрукував збірку 
поезій "Українські мелодії", в основу яких були покладені народні 

С. Гулак-Артемовський 
 

М. Глінка працює над оперою  
"Руслан і Людмила". Худ. І. Рєпін  
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перекази та повір’я. Пізніше він видав збірник музичних творів 
"Українські народні наспіви" (це обробка українських народних 
пісень для фортепіано) (1840). М. Маркович прекрасно знав народну 
музику, записав сотні українських пісень, ділився своїми надбаннями 
з М. Глінкою, який вбирав усе це і використав у своїй опері "Життя 
за царя" ("Іван Сусанін"), а також в "Руслані та Людмилі". 

М. Глінка успішно працював над оперою, і уже в Качанівці, 
використавши домашній хор та оркестр, яким керував перший скри-
паль Михайло Калініч, пробував на практиці перевірити те, що 
написав. Качанівський оркестр хоч і не був повним, але, за словами 
М. Глінки, це був "непоганий оркестр". У його програму включалась 
музика відомих композиторів: твори Л. ван Бетховена, зокрема вступ 
до трагедії "Егмонт", твори українських класиків та ін. Саме з цим 
оркестром і були розучені всі уривки майбутньої опери "Руслан і 
Людмила" й зіграні на одному із вечорів у садибі. "Вони були добре 
виконані, – згадував композитор, – у марші Чорномора дзвіночки ми 
замінили чарчинами, на яких надзвичайно спритно грав Дмитро 
Микитич Палагін" [4]. Це було перше виконання його твору, який 
слухав М. Глінка. Він же розучив з оркестром і баладу Фінна та 
декілька разів виконував її сам. Тут вперше Семен Гулак-Артемов-
ський виконав своїм прекрасним голосом (баритон) арії Руслана. 

 

 
 

Сцена з опери М. Глінки "Руслан і Людмила" 
 
 
У музичному спрямуванні час перебування М. Глінки у Качанів-

ці був дуже насиченим. Крім опери, композитор написав також 
романс "Где наша роза" і подарував його М. Марковичу з написом 
"Качановка. 24 июня 1838 года. Старый товарищ М. Глинка". 

Особливе місце серед творів М. Глінки, написаних у Качанівці, 
займають дві пісні на слова відомого українського поета-романтика, 
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який проживав у Борзні і був частим гостем у Г. С. Тарновського та в 
час перебування композитора у садибі подружився з ним, – "Гуде ві-
тер вельми в полі" та "Не щебечи, соловейку". В. Забіла зачарував 
М. Глінку прекрасним виконанням українських пісень, своєрідним 
гумором, що композитор попросив художника В. Штернберга нама-
лювати для нього портрет поета. 

Вечорами В. Забіла, М. Маркович, П. Скоропадський та М. Глін-
ка співали українські пісні у чотири голоси. Це було неповторне, 
прекрасне виконання. Інколи В. Забіла сам співав пісні на свої слова, 
граючи на бандурі. Сусід Г. С. Тарновського із Григорівки Петро 
Скоропадський  затягував яку-небудь чумацьку пісню. Одного вечора 
М. Маркович потішив гостей Качанівки грою ольшанського попа 
Іоанна Персидського на гуслях. Під час тримісячного перебування в 
Качанівці М. Глінка часто чув українські пісні різного характеру і 
настрою. Композитор, немов губка, вбирав у себе народні українські  
мелодії і пізніше деякі з них використав у своїх творах. 

Перебування М. Глінки у Качанівці розкрило не лише особли-
вості музичного життя в садибі, а й мало більш широкий і глибокий 
характер. Україна вдячна композитору за Семена Гулака-Артемов-
ського, за романси на слова Віктора Забіли, які зайняли почесне місце 
в зароджуваному жанрі в українській музичній культурі, за всебічну 
підтримку українців, що проживали в С.-Петербурзі. Поїздка в Украї-
ну дала М. Глінці нові свіжі враження, зблизила з народним побутом 
України, з багатою пісенною культурою українського народу, з 
яскравими представниками її культури [5]. Зокрема, композитор 
допоміг ще одному юнакові із Чернігівщини – тенору Миколі Іванову 
навчатися в Італії і стати видатним оперним співаком [6]. 

Як свідчать документи, музичний колектив функціонував у 
Качанівці і в другій половині ХІХ ст. Протягом тривалого часу  
незмінним диригентом оркестру був музикант Пфейфер, який написав 
музику до п’єси Григорія Лядави (псевд. Г. М. Ге, брата відомого 
художника М. Ге). 

На початку ХІХ ст. продовжували функціонувати великий крі-
пацький хор і оркестр у садибі полковника Д. І. Ширая у селі Спири-
донова Буда, які відзначалися професіоналізмом та прекрасним зву-
чанням. Для їх керівництва господар запрошував професіоналів. Як 
свідчить письменник П. І. Шаліков, що був на виставі "Школа рев-
нивих", "головна співачка захопила серця наші солодким, приємним, 
натхненним голосом… Маренкова, Дроздова, Касаковська, Кодинцов… 
були б окрасою, найблискучішою, прекрасною столиці…" [7]. Цей 
колектив виступав не лише в садибі, а й демонстрував свою 
майстерність у Києві у театрі на Контрактовій площі. 

Виступав у Києві на ярмарку хор та оркестр полковника 
О. М. Будлянського із садиби Чемер Козелецького повіту, яким керу-
вав італієць Альбертіні. Газета "Северная почта" (1817) так відгуку-
валася про виступи цього колективу: "Впродовж нинішніх контрактів 
тутешня публіка мала особливе задоволення зайнятися вечорами 
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концертами, які давали нам відомі віртуози Ромберг, два брати Гутелі 
та Рисс з прекрасним оркестром музики полковника Будлянського. У 
цьому оркестрі є також музиканти з великим талантом, що видно по 
їх музичних творах, які заслуговують відмінного схвалення не лише 
любителів музики, а і самих віртуозів. Рідко зустрічаєш, щоб такий 
оркестр міг бути у приватної людини" [8]. Критики відзначали високу 
майстерність всього оркестру і хору, вказували на виконання чудо-
вими артистами-віртуозами відомих музичних п’єс, а також захоп-
лення їх грою великої кількості публіки. Після смерті поміщика, осо-
бливо з відміною кріпацтва, ці колективи втратили свою майстерність 
і численність. Як свідчить син господаря, хор супроводжував невели-
кий оркестр, який складався із двох скрипок, баса і барабана [9]. 

Слід зауважити, що життя акторів та музикантів-кріпаків у 
садибах поміщиків, особливо деспотичного характеру, було досить 
тяжким. Тарас Шевченко, відвідавши садиби Г. Тарновського і 
П. Галагана, розповів у своїх повістях "Музикант" і "Художник" про 
подібне життя. Немало прикладів знущань над талановитими кріпа-
ками знаходимо і в дослідженні К. Копержинського. Ось один із 
таких епізодів: юнак, який мав музичний талант, був направлений 
поміщиком на навчання до Італії. Довідавшись про його великі 
досягнення, пан повернув хлопця в садибу. "З перших таки днів він… 
виступав перед численною публікою, хазяїн його не пропускав нагоди 
й примушував його знов починати блискучий концерт Віотті щоразу, 
як прибувала нова особа. Втомлений одним сеансом, що тривав уже 
більше, як три години, юнак попросив свого господаря дати йому 
трохи відпочинку. "Ні, гратимеш, – сказав йому той гнівно, – і як ти 
насмілишся були вередливим, то пам’ятай, що ти мій раб і що ти 
дістанеш удари палицею". Юнак у  розпуці, у нестямі біжить, іде на 
кухню і, взявши сокиру, відрубує собі вказівний палець на правій 
руці, кажучи: "Хай проклятий буде талант, коли він не міг оборонити 
раба від знущання" [10]. 

Садибним музичним колективам притаманні професійність, спів-
праця з композиторами та відомими музикантами, класичний репер-
туар. Слід зауважити, що у цей період помітне утвердження також 
національних кадрів, які формувалися у музичних школах, консерва-
торіях, а також садибах за допомогою музикантів, які бували у 
господах. 

Фольклоризація музичної культури залежала і від зібраних та 
опублікованих на Чернігівщині збірок пісень, які вбирали в себе ори-
гінальні народні творіння з їх музичною специфічною обробкою, що 
використовувалися на сцені у різних музично-театральних водевілях, 
побутових діалогічних операх та музично-драматичних виставах. 

Важливе місце у музичному мистецтві посідають театральні 
вистави з музичним оформленням. Так, у Ніжинській гімназії вищих 
наук князя Безбородька студенти під керівництвом М. Гоголя ставили 
протягом 1827–1828 рр. вистави за п’єсами російських і зарубіжних 
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драматургів, а також українських, які користувалися успіхом у гля-
дачів. В антрактах вистав грала музика. У листі до батьків М. Гоголь 
писав, розповідаючи про студентські театральні вистави: "Музика 
також складалася із наших: вісімнадцять увертюр Россіні, Вебера та 
інших були розіграні чудово" [11]. Учасник цих вистав письменник 
Н. Кукольник, прекрасний гітарист і співак, теж звернув увагу на 
музикантів: "Не можу не сказати і про наш оркестр. Під керів-
ництвом учителя музики і співів п. Севрюгіна, при Івану Семеновичу 
[Орлаю – Г. С.] утворився не тільки співочий, як уже сказано, хор, 
але й невеликий струнний оркестр, що дуже приємно виконував увер-
тюри: "Les Deux Avengles", "Dame Blanche", ("Біла Дама") Буальдьє, 
"Дон Жуан", "Волшебная флейта" Моцарта і супроводжував досить 
майстерно співи дійових на сцені осіб… Ми досягли того, що одного 
разу вирішили дати концерт, і дали, і невибаглива публіка залиши-
лась задоволена…" [12]. Це ж підтверджував і Нестор Кукольник: "Не 
можу не сказати і про наш оркестр. Під керівництвом вчителя музики 
і співів п. Севрюгіна, при Івані Семеновичі [Орлаї – Г. С.] утворився 
не лише співочий, як уже сказано, хор, але і невеликий струнний 
оркестр, який дуже грамотно зіграв увертюри "Es Deux Avengles", 
"Dame Blanche", "Дон Жуан", "Чарівна флейта" і супроводжував 
досить вдало спів дійових на сцені осіб… Ми досягли того, що одного 
разу вирішили дати концерт і дали, і невибаглива публіка залишалася 
задоволеною…" [12]. До речі, Н. Кукольник майстерно грав на гітарі, 
звеселяючи своїх товаришів по Гімназії. 

Театральне життя у другій половині ХІХ ст. на Чернігівщині 
майже залишило дворянські садиби і перейшло на мистецькі сцени 
міст. 

У багатьох виставах, що ставили мандрівні трупи, звучали пісні. 
І тут помітне було сплетіння слова, драматичного дійства і музики. 
Пісні оброблялися різними музикантами, в тому числі і тими, що 
працювали на Чернігівщині. Чергування розмовних сцен і музичних 
співацьких виконань збагачувало виставу, поглиблювало ту чи іншу 
сюжетну лінію. У музичному оформленні значну роль відігравали 
фольклорні стилізації народних пісень.  

Початок 60-х рр. ХІХ ст., особливо після відміни кріпосного 
права, відзначався активною участю деяких чернігівців у громадсько-
культурному житті міста. Проявляється це і в музичному житті, яке 
виходить за межі садибного та домашнього, салонного музикування. 
До нових форм громадського спрямування відносяться концерти, 
музично-театральні вистави. Цьому сприяла і поява у 1853 р. в Черні-
гові на Красній площі приміщення театру, у якому виступали мандру-
ючі трупи. На сцені цього театру показали свою виставу "Наталка 
Полтавка" члени "Товариства кохаючих рідну мову". Щодо її музич-
ного оформлення, то тут слід нагадати, що Опанас Васильович Мар-
кович (1822–1867) використав, як вказувалося вище, музику Йогана 
Ляндвера, доповнивши виставу новими піснями, які відповідали 
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характерові сценічних героїв "Наталки Полтавки". "Музика до 
спектаклю, – говорилося в статті, опублікованій в журналі "Основа" 
(1862. – № 3. – С. 71–73), – вражала насамперед правдивим народним 
колоритом вивільненим від нальоту сентименталізму й романсовості, 
якими було позначене популярне опрацювання "Наталки Полтавки" 
А. Єдлічкою" [14]. Увертюра до п’єси свідчить про цілісність музично-
драматичної концепції О. Марковича – Й. Ляндвера [15]. Вистава 
мала величезний успіх. Він пояснювався ще й тим, що О. Маркович, 
як прекрасний фольклорист, збирач народної поезії, запропонував 
антракти заповнювати виконанням пісень. Цього разу у перерві про-
звучали у прекрасному виконанні народні пісні "Ой, не пугай, 
пугаченьку", "Ой, Морозе, Морозеньку", "Ой, по горі, по горі вівчар 
вівці зганяє", "Ой, мати, мати, мати". Успіхові сприяла і майстер-
ність оркестрантів, які виконали увертюру Й. Ляндвера до "Наталки 
Полтавки", та сольний спів акторів. 

Тут слід відмітити майстерне виконання пісень сестрами 
М. О. Загорською-Ходот, О. О. Ходот, Є. П. Чернявською, Т. П. Хо-
дот. Голоси у сестер Ходотових були сильні, мелодійні, особливо у 
Меланії Овдіївни Загорської, яка згодом виступала у оперних 
постановках в Чернігові.  

Переїхавши до Новгорода-Сіверського на нове місце роботи, 
О. Маркович продовжив захоплюватися театральною і музичною твор-
чістю. Завдяки співу О. Марковича та його діяльності як пропа-
гандиста народної пісні, новгородсіверці полюбили селянську пісню, 
почали її співати на різних зібраннях, вечорах, а з ними і змінилося 
ставлення городян до сільського населення, носія чудових мело-
дійних, багатих на різну тематику пісень. 

У Новгороді-Сіверському О. Маркович, крім "Наталки Полтав-
ки", яку збагатив новими музичними творами, що відповідали сценіч-
ному характеру персонажів і робили виставу оригінальною, яскравою 
і захоплюючою, ставить також виставу "Чари" на основі п’єси К. То-
полі, до якої написав музику, віддавши їй багато сил і перетворивши 
її на оперету. 

Як талановита людина, видатний збирач і пропагандист україн-
ської пісні О. Маркович заслуговував на кращу життєву долю. 
Проживаючи і працюючи на Чернігівщині, він сумував за дружиною 
М. О. Вілінською (письменниця Марко Вовчок) та сином Богданом, 
які проживали за кордоном, намагався допомогти їм матеріально і 
використовував будь-які можливості для підробітку. Він кликав їх в 
Україну, а вони так і не приїхали, що призвело до остаточного 
розриву з дружиною. 

У 1867 р. О. Маркович захворів на туберкульоз, переїхав до 
Чернігова. І в Новогороді-Сіверському, і в Чернігові турботи про Опа-
наса Васильовича взяла на себе Меланія Загорська. Їх знайомство 
відбулося ще на початку 60-х рр. ХІХ ст. у Чернігові, коли вони 
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спільно брали участь у театральних виставах "Товариства кохаючих 
рідну мову". 

Загорська Меланія Овдіївна (дівоче прізвище – Ходот) (1837–
1891) народилася в дворянській родині в селі Покошичі Кроле-
вецького повіту Чернігівської губернії. Освіту отримала у приватному 
Шосткинському пансіоні. З юнацьких років Меланія Овдіївна ціка-
вилася народною піснею. Спілкуючись з селянським середовищем, 
вона запам’ятала велику кількість народних мелодій та пісень. 
М. Загорська мала красивий і сильний голос (сопрано), і хоча не 
отримала спеціальної музичної освіти, вона майстерно виконувала їх і 
зачаровувала своїм співом слухачів. 

Мистецтвознавець М. Гайдай від-
значав, що виконавська манера співачки 
зводилась до суцільного оспівування 
найрізноманітнішими мелодичними при-
красами кількох тональних опор. Мело-
дію Загорської важко уявити в двоголо-
совому вигляді, бо це типовий мелодій-
ний стиль. Спів Загорської ґрунтувався 
виключно на діатоніці [16]. 

Батьки віддали її заміж за Н. Г. За-
горського, сусіда з села Понориця 
(Коропський повіт на Чернігівщині) і з 
цього часу вона проживала в садибі чо-
ловіка. Тут вона продовжувала збирати 
народні пісні. Потяг до них та любов до театру,  виконавських висту-
пів підштовхнули її поїхати до Чернігова, де Л. Глібов, О. Маркович, 
І. Дорошенко та інші розгорнули театральну діяльність. У Чернігові 
жили сестри Меланії Овдіївни – О. О. Ходот, Є. П. Чернявська та 
Т. П. Ходот. Тут М. Загорська познайомилася із знаменитими амато-
рами, які брали участь у виставі "Наталка Полтавка", і вперше 
вийшла на сцену, зігравши Наталку. 

Подружнє життя М. Загорської не склалося. Племінник Опанаса 
Васильовича Дмитро Маркович згадував про чоловіка: "Це був нещас-
ний, пропитий, розорений поміщик, горбатий, потворний, злий у 
п’яном вигляді, він "володів" дружиною з дому Ходотових Меланією 
Овдіївною, прекрасною, красивою, доброю і з великими голосовими 
засобами. М. А. була "українським соловейком"… краще її ніхто не 
співав, знати пісень більше її – ніхто не знав" [17]. З захопленням 
сприймали глядачі пісні у її виконанні: "Ой, високо сонце сходить", 
"Запив чумак, запив бурлак", "Ой, іде чумак та дорогою", "Ой, бре, 
море, бре, сип, шинкарко, ще", пісні Наталки Полтавки та багато ін. 

Микола Лисенко був зачарований голосом М. Загорської, широ-
ким знанням пісенної народної творчості і записав із її уст 27 пісень, 
які розмістив у матеріалах третього випуску "Збірника українських 
народних пісень". 

Л. Константинович, 
М. Загорська, П. Глібова 
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М. Загорська, яка у 1867 р. переїхала до Чернігова разом з 
дітьми, щоб підтримати хворого О. Марковича, була з ним до 1 вере-
сня цього ж року і поховала його в місті на Болдиних горах. Брала 
участь у театральних виставах, що йшли у 70–80-х рр. ХІХ ст. 

Вражав своїм виконанням героїчних та чумацьких пісень лікар, 
активний учасник громадського та театрального життя у Чернігові 
Степан Данилович Ніс (1829–1900), який грав на бандурі та інших 
інструментах. Він був із козацького роду, і це демонстрував своїм по-
всякденним одягом. Навчаючись у Київському університеті, він захоп-
лювався всім українським: фольклором, побутом, музикою, народною 
медициною. Степан Ніс знав багато мелодій народних пісень, добре їх 
виконував. Під час навчання він записав 1173 пісні, які передав до 
Київського відділення Російського географічного товариства. Його 
добре знав О. Маркович по університету, і коли С. Ніс приїхав до Чер-
нігова, то він залучив його до театральних вистав. Блискуче виконан-
ня пісень збагачувало ті образи, які він створював на сцені. Особливо 
вражав його спів героїчної пісні "Гомін, гомін по діброві", "Ой, не 
гаразд, запорожці", "Чумацький табір", "Ой, спав пугач на могилі" та 
ін. Його гучний, сильний голос відповідав змістові цих пісень. 

Л. Глібов зазначав, що "малоросу не можна було дивитися без 
сердечного хвилювання" на виконання пісень Степаном Носом. А 
активний член "Громади" в Чернігові Ілля Шраг стверджував: "Ніс 
був добрий співець, у нього співали багато українських пісень, він сам 
співав та акомпанував на гітарі або на бандурі" [18]. 

З музичним життя Чернігівщини першої половини ХІХ ст. був 
пов’язаний Гаврило Андрійович Рачинський (1777–1843), який наро-
дився у Новгороді-Сіверському в сім’ї сотника, співака і диригента 
Андрія Андрійовича Рачинського. Після отримання освіти, зокрема в 
Київській академії і гімназії при Московському університеті, Г. Ра-
чинський працював тут вчителем музики, бо в Києві пройшов школу 
композитора А. Веделя. Проте у 1817 р. він повернувся до рідного 
міста, де проживав до 1823 р., займаючись музичним мистецтвом, 
Гастролював по різних містах України. У 1823–1840 рр. він знову 
працював у Москві. Повернувшись до Новгорода-Сіверського, активно 
виступав у концертах, виконуючи і свої твори: варіації для скрипки 
на теми народних українських, російських та польських пісень – 
"Віють вітри, віють буйні", "За горами, за долами", "Среди долины, 
ровныя", фантазію для 7-струнної гітари "На березі Десни" тощо. 

Багато зробив у розвитку музичного  мистецтва і Олександр Іва-
нович Лизогуб (1790–1839), який народився у Куликівці, а проживав 
у Седневі і прославився як піаніст і композитор. Його вважають 
одним із зачинателів української фортепіанної музики. Він працював 
у різних жанрах: ноктюрн, мазурка, створював варіації на теми 
українських народних пісень, зокрема, "Ой ти, дівчино", "Ой не ходи, 
Грицю та й на вечорниці", "Ой у полі криниченька", "Та була в мене 
жінка", написав романс "Смерть на чужині" та ін. [19]. 
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Музичне мистецтво  набувало свого всебічного розвитку у другій 
половині ХІХ ст. Тут більше спостерігалися прояви національного 
спрямування у музичній культурі. 

У другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. виділяються три основні 
напрямки: 

1) поширення музики шляхом влаштування сімейних музичних 
вечорів; 

2) організація музичних концертів, в тому числі і приїжджими 
колективами; 

3) використання музичних творів під час театральних драма-
тичних вистав та постановка опер. 

У кожному великому місті, а також у деяких повітових містах 
були сім’ї, члени якої цікавилися музикою. І тут велику роль віді-
гравала господиня, яка могла грати на фортепіано чи іншому ін-
струменті і залучала до музичної діяльності своїх близьких знайомих. 
Були сім’ї, де члени родини займалися 
музично-виконавською діяльністю. 
Прикладом цього може бути родина 
Лизогубів у Седневі. Ініціатором цих 
музичних зібрань був Ілля Іванович 
Лизогуб (1787–1867), учнь Г. А. Ра-
чинського, у мякого в Москві він 
отримав добру музичну освіту, здобув 
славу як піаніст, віолончеліст, співак і 
композитор, автор сонати для віолон-
челі і фортепіано, побудованій на 
інтонаціях українських пісень-роман-
сів, яку відносять до кращих музич-
них творів цього часу. Після від-
ставки І. Лизогуб переїхав на Черні-
гівщину, оселився у своєму родовому 
маєтку у Седневі, а потім у Чернігові і 
брав активну участь у музичному 
житті міст. 

Як свідчить Г. Милорадович, до 
нього у Седнів приїжджали музи-
канти, грали тріо, квартети [20], а в 
Чернігові у нього постійно відбувалися 
музичні вечори. Газета "Черниговские губернские ведомости" неодно-
разово повідомляла про активну участь І. Лизогуба в організації 
сімейних музичних вечорів у Чернігові [21]. 

У музичних вечорах брав участь й Іван Іванович Гаврушкевич 
(1814–1901), відомий виконавець камерних творів, віолончеліст, який 
після відставки оселився в Чернігові. 

Подібні вечори влаштовував у себе вдома в Чернігові й Іван 
Григорович Рашевський (1849–1921), художник, культурний діяч, 

Портрет І. Лизогуба. 
Худ. Т. Шевченко 
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який захоплювався музикою. В організації вечорів йому допомагала 
його старша сестра Ганна Рашевська, викладач музики і літератури. 
Вона пробувала себе і як композитор, написала музику на вірші 
М. Некрасова "Железная дорога" і Навроцького "Есть на Волге утес". 

Літературно-музичні вечори проходили також у приміщенні 
Історико-філологічного інституту кн. Безбородька у Ніжині з ініці-
ативи його директора Ф. Ф. Гельбке, який керував вишем у 1893–
1907 рр., та при підтримці його дружини, яка була головою "Товари-
ства допомоги бідному населенню міста". Тому ці вечори були 
платними – 50 коп. У заході брали участь як студенти, так і музикан-
ти міста, зокрема піаністка А. І. Вільконська. Ці вечори проходили у 
грудні місяці, на які приходили викладачі ніжинських навчальних 
закладів, чиновники, офіцери, всі, хто любив музику. 

Як свідчать сучасники того часу, інститутський хор, а також 
солісти виконували твори Ф. Моцарта, Ф. Шуберта, Й. Баха, П. Чай-
ковського та інших композиторів. Тут були в основному представлені 
твори західноєвропейських та російських композиторів. Хоча на 
початку ХХ ст. в програмі зустрічаються твори українських музикан-
тів. Так, на вечорі 8 грудня 1901 р. перше відділення завершувала 
патріотична пісня "Закувала та сива зозуля" (музика П. Ніжин-
ського), а друге відділення – коломийка "Верховино, світку ти наш" 
(музика М. Лисенка). 

Великою популярністю у другій пол. ХІХ ст. користувалися, як і 
раніше, театральні вистави, у яких використовували музику й пісні. 
Новими театральними силами була продовжена діяльність "Това-
риства кохаючих рідну мову", члени якого, крім "Наталки Полтав-
ки", яка йшла неодноразово і з різним акторським складом, ставили 
також п’єси "Сватання на Гончарівці", "Шельменко-денщик" Г. Квіт-
ки-Основ’яненка, "Назар Стодоля" Т. Шевченка, "До мирового" 
Л. Глібова та ін. Великою популярністю користувалася опера 
О. Марковича "Чари" за п’єсою К. Тополі. У 1866 р. вона була постав-
лена ним у Новгороді-Сіверському, а потім у Чернігові. У сценах, де 
збирається сільська молодь, звучать жартівливо-танцювальні мелодії 
"Ой, де ж ти була, моя, нечужая?", "А ще сонце не заходить", 
"Вийди, Грицю, на вулицю" та ін. Пісні допомагають основним 
героям Галі та Грицю розкрити сумний настрій, драматичні 
конфлікти ("Нащо ж мене, моя мати, ти на світ породила" – Галя, 
"Ой у полі могила з вітром говорила" – Гриць та ін.). Друг Гриця 
Василь співає на завершальному розвиткові останньої дії пісню "Ой не 
ходи, Грицю", підкреслюючи цим трагічну долю юнака, який загинув 
через зрадливе кохання [22]. Оригінально, своєрідно звучить ця пісня 
в постановці О. Марковича. 

М. Шевелів, який бачив цю виставу, вказував на велике емо-
ційне навантаження, яке створювалася в залі виконанням цієї пісні у 
2-й дії. На кладовищі стоять представники сільської влади, парубки, 
дівчата, селяни. "Сумна і урочиста тиша. Оддалік, праворуч сцени в 
супроводі музики чути далеку пісню "Ой не ходи, Грицю, та й на 
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вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці". В театрі разюча тиша. 
Дивлячись на цю величезну мов би застиглу силу людей, тиша 
здавалася велично-грізною стихією. Пісня все наближається й стає 
ясніша. Парубки, дівчата, селяни, війт, соцький, що мовчазливо сто-
ять на сцені, прислухаються до співів. Пісня наближається, ще й на 
сцені з’являється хор. Нарешті – останній акорд хору: "Оце тобі, 
Грицю, такая заплата, що з чотирьох дощок – темная хата". Завіса 
помалу спадає… Мертва тиша не порушується серед слухачів і після 
завіси. Проходить декілька хвилин, публіка все ще не може позбутися 
цього настрою. Гучним оплескам немає краю" [23]. 

Визначну роль у "Товаристві кохаючих рідну мову" відіграв Іван 
Миколайович Лагода (1832–1906), лікар, який дуже любив театраль-
ну справу, брав на себе організацію вистав, підбір акторів і реперту-
ару. Як свідчать сучасники, І. Лагода, маючи гарний голос, любив 
грати у виставах, де було багато співу, музики, танців. Це були 
оперети, опери, водевілі-жарти "Наталка Полтавка", "Запорожець за 
Дунаєм", "За Неман іду", "Невольник", "Сватання на Гончарівці" 
тощо. 

І. Лагода любив оперету "Чари", постійно над нею працював, 
включаючи нові українські пісні і циганські романси. Учасник музич-
ного життя О. Камінський поклав їх на ноти з голосу сестри І. Лагоди 
Євдокії, яка мала гарний голос і виступала на сцені. На одній із афіш 
значилось: "Чари. Малоруська народна драма з піснями в 5-ти діях с 
прологом й в 12 картинах. Из легенди Кирилла Тополи спорудив Иван 
Лагода. Чернигов. 1902 року". 

В наступні роки на Чернігівщині побували відомі українські 
театральні колективи М. Кропивницького, М. Садовського, М. Ста-
рицького та інших, в репертуарі яких було немало вистав, що базува-
лися на музиці і піснях. М. Заньковецька, М. Садовський, Г. Затирке-
вич-Карпінська та інші актори, які мали прекрасні голоси, своїм 
виконанням українських пісень збуджували у глядачів національну 
свідомість. 

Значне місце в музичному житті Чернігівщини займали кон-
церти, організаторами яких були не лише діячі культури, а й чинов-
ники, представники суду тощо. Так, у другій половині 60-х рр. 
ХІХ ст. в Ніжині організували концерти, у яких брав участь студент 
Ніжинського юридичного ліцею кн. Безбородька Федір Гнатович 
Стравинський (1843–1902), в майбутньому відомий оперний співак 
(бас), батько великого композитора ХХ ст. Ігоря Стравинського. 

Під час гастролей у Ніжині віолончеліста С. Куммера та співака 
А. Ніколаєва Ф. Стравинський виступав разом з ними і співав арії 
Івана Сусаніна з опери М. Глінки "Жизнь за царя", романс і дует 
"Моряки" Вільбоа (26 березня 1869 р.), романси Бахметьєва "Тучи 
черные" та Дюбюка "Помнишь, помнишь, как бывало" і "На дворе 
метель и вьюга", арію Мельника із опери О. Даргомижського "Русалка". 
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Неодноразово на Чернігівщині давав концерт Микола 
Віталійович Лисенко (1842–1912). Вперше він виступив у Чернігові у 
1878 р. як соліст-піаніст [24]. Особливої популярності набули 
концерти його хору, які відбувалися у Чернігові, Ніжині і Прилуках у 
1892–1909-х рр. з пропагандою українського музичного мистецтва. 

В організації цих концертів у Чернігові відіграли значну роль гро-
мадські діячі Ілля Шраг, Олександр Тищинський, Григорій 
Милорадович, а в Ніжині – місцевий нотаріус Я. Біловодський. У про-
граму концертів були включені патріотичні народні пісні "Ой наступає 
та чорна хмара", "Ой, не гаразд запорожці", "О, государі Псковичі" 
та ін. 

У 900-х рр. М. Лисен-
ко підтримував творчі 
зв’язки з Михайлом Коцю-
бинським, який очолював з 
1905 р. чернігівську "Про-
світу". Письменник неодно-
разово звертався до компо-
зитора з проханням дати в 
місті концерт. Двічі, у 1907 
та 1909 рр., він разом зі 
своїми учнями та викла-
дачами Музично-драматич-
ної школи М. Лисенка давав 
концерти, які надовго запа-
м’яталися чернігівцям. Доч-
ка М. Коцюбинського Ірина 
Михайлівна згадувала: "В 
лютому 1907 року він грав у 
нашій вітальні улюблені 

мелодії батька: "Вічний революціонер", "Елегію" та "Пісню без слів". 
Тоді він приїхав до нас з артистами Мишугою, Потоцькою і Сагуць-
кою. Батьки дуже чемно, з сердечною теплотою пригощали своїх 
дорогих гостей" [25]. 

1907 р. М. Лисенко познайомив слухачів зі своїми творами, 
написаними на тексти "Кобзаря" Т. Шевченка: "Сон", "О, милий 
Боже, храни", "Не хочу я женитися", "Не дивуйтесь, дівчата", "У 
туркені по тім боці", "Вітер в гаї нагинає лозу і тополю" та ін. 

А у 1909 р. до програми концерту, в якому брали участь сам 
М. Лисенко та відомий артист О. Мишуга і їх учні, увійшли не лише 
твори композитора "Мені однаково", "Дівчино риболонько люба", 
"Смутні провесни" у виконанні співака, а й інших музикантів, зо-
крема П. Чайковського, О. Монюшка. 

Виступи хору М. Лисенка, в програмі якого були народні пісні, в 
тому числі і записані на Чернігівщині, власні концерти, які включали 
твори самого композитора, відіграли велику роль у пропаганді націо-
нального музичного мистецтва, виявленні талантів серед народу. 

М. Лисенко у родині М. Коцюбинського.  
Худ. В. Забіла 
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Велику роль у підвищенні інтересу до музичного мистецтва в 
регіоні відіграло сформоване у 1884 році Чернігівське музично-драма-
тичне товариство, яке завершило свій організаційний процес у 1888 р. 
й охопило близько 200 членів-любителів. Товариство ставило 
завдання: сприяти підготовці і постановці п’єс, проведення концертів, 
літературно-музичних творів як власними силами, так і залученням 
гастролюючих музикантів, постановки опер, а також організації му-
зичної освіти шляхом відкриття при товаристві музичних класів [26]. 

Активними діячами товариства були Л. Глібов, І. Ягода, І. Шраг 
(секретар товариства), І. Рашевський, О. Горєлов, М. Яснопольський 
та ін. Товариство мало на меті сприяти виявленню та вихованню 
молодих талантів, використанню їх для організації і покращення 
музичного життя, надавати його членам 
та відвідувачам приємне і корисне вико-
ристання часу, залучаючи для цього 
наявні і запрошені сили професіоналів. 
Був простір для різнобічних проявів 
аматорського і професійного мистецтва. 

Саме завдяки товариству у 1893 р. у 
Чернігові був сформований симфонічний 
оркестр під керівництвом відомого україн-
ського і російського композитора та дири-
гента Олександра Леонтійовича Горєлова  
(Горілого) (1863–1937), який працював у 
місті лікарем, бо закінчував медичний 
факультет Московського університету, а 
паралельно – Московську консерваторію. 
У 1893 р. він був направлений з дипло-
мом лікаря і свідоцтвом у званні повіто-
вого лікаря у Чернігів, на свою батьків-
щину, бо народився у селі М. Щербиничі 
Новозибківського повіту, який тоді входив у Чернігівську губернію. 

Паралельно з лікарською практикою О. Горєлов працював у 
музичній сфері, писав твори різних жанрів. 

За перші 10 років він написав три симфонії (1893, 1899, 1905), 
оперу "Вій" (1897), оперету "Добрі сусіди" (1891), 2 струнні квартети 
(1894, 1901), фортепіанне тріо (1899), романси, хори [27]. Як бачимо, 
основні музичні твори композитором були написані у Чернігові, бо 
пізніше, до його переїзду у Київ у 1916 р., він займався духовною 
музикою. 

До Чернігівського симфонічного оркестру входило 30 чоловік. 
Крім цього, О. Горєлов організував хор у складі 30 чоловік. Напо-
леглива композиторська та диригентська робота сприяла тому, що 
2 лютого 1897 р. відбувся концерт, програма якого складалася лише з 
творів автора: "Українська симфонія", уривки з опери "Вій", оперети 
"Добрі сусіди", музичні картини "Весна" та вальс-фантазія для 
симфонічного оркестру [28]. 

О. Л. Горєлов 
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У 1895 р. О. Горєлов розпочав у Чернігові оперну діяльність. Бу-
ли поставлені декілька опер, які засвідчили широкі музичні інтереси 
композитора, його майстерність працювати не лише з музикантами, а 
й співаками. 

Діяльність О. Горєлова у Чернігові сприяла поглибленому інте-
ресу до професійного класичного мистецтва. І це відіграло велику роль 
у вихованні молодих музикантів та співаків, які після Чернігова, 
отримавши відповідну музичну освіту, стали професійними акторами. 
Немало було й співаків місцевого значення. Саме вони брали активну 
участь у підготовці опер, яка вимагала великих творчих сил і 
здібностей. 

Після від’їзду з Чернігова О. Горєлова на 
початку ХХ ст. його традиції продовжив керів-
ник музичних класів, скрипаль за освітою, 
диригент Кіндрат Сорокін, який закінчив Петер-
бурзьку консерваторію і був досить активним у 
музичному житті міста. Завдяки йому та 
Г. Г. Ейзлеру, які займалися приватною педаго-
гічною музичною діяльністю у Чернігові, у місті 
були відкриті музичні класи. У 1908 р. 
Г. Ейзлер відкривав музичну школу у Ніжині. 
Саме ці діячі культури сприяли тому, що у 
Чернігові 17 липня 1907 р. було відкрите Черні-
гівське відділення Російського музичного това-
риства, директором якого у різний час були 
В. Д. Голіцин, Д. В. Країнський, Г. М. Глібов, 
І. Г. Рашевський, Б. В. Баришевський. 

К. Сорокін очолив симфонічний оркестр у 
1903 р., який з великою майстерністю виконував 
твори відомих композиторів Л. ван Бетховена, 
Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Е. Гріга, П. Чайков-
ського, О. Бородіна, А. Рубінштейна, М. Лисенка 

та ін. З відкриттям товариства репертуар оркестру розширюється, 
запрошуються співаки із Києва (Н. Калиновська, Тищинська та ін.). 

У розвитку концертної діяльності у Чернігові значну роль віді-
грали члени товариства, які безпосередньо брали у них участь: 
І. Рашевський (віолончель), Т. Рашевська (фортепіано), С.-С. Вількон-
ський (віолончель), С. Гаєвська (скрипка), В. Юркевич (альт), 
А. Яцкевич (фортепіано), М. Таїров (кларнет) та ін. 

Завдяки О. Горєлову та К. Сорокіну, які змогли створити профе-
сійний колектив – симфонічний оркестр та великому їх ентузіазму в 
пошуках гарних голосів, режисерським здібностям, а також добро-
вільним помічникам, в Чернігові власними силами з 1894 р. були 
поставлені опери "Аскольдова могила" О. Верстовського, "Руслан і 
Людмила", "Життя за царя" ("Іван Сусанін") М. Глінки, "Русалка" 
О. Даргомижського, "Демон" А. Рубінштейна, "Євгеній Онєгін", "Піко-
ва дама" П. Чайковського, "Майська ніч" М. Римського-Корсакова, 

Г. Ейзлер 
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"Травіата" Дж. Верді, "Кармен" Ж. Бізе, "Фауст" М. Гуно, а також 
оперети. Активну участь у постановках брали учні та викладачі му-
зичного училища та ін. [29]. Деякі оперні вистави здійснювалися також 
гастролюючими колективами [30]. Велику допомогу у музичному житті 
міста здійснювали члени чернігівської "Громади" та "Просвіти". 

Помітну роль у розвитку музичного життя у Чернігові відіграв 
віолончеліст і організатор музичної освіти у місті Стефан (Станіслав) 
Владиславович Вільконський (1870–1963). У зв’язку з необхідністю 
дати дітям освіту його батьки переїхали у 70-х рр. ХІХ ст. із Волині 
до Ніжина, де при Історико-філологічному інституті кн. Безбородька 
функціонувала класична гімназія. С. Вільконський навчався тут з 
1880 до 1888 рр., а потім продовжив навчання у Варшавській, 
Празькій та Петербурзькій консерваторіях (1888–1901). Під час 
навчання в консерваторіях він приїжджав у Ніжин до своїх рідних, 
теж музикантів (батько – скрипаль, мати – піаністка), і брав участь у 
концертах, які влаштував активний культурний діяч міста Федір 
Проценко. 

У 1908 р. С. Вільконський, відпрацювавши у Петербурзькому 
комерційному та Астраханському музичному училищах сім років, 
переїхав до Чернігова на посаду директора музичних  класів, а через 
деякий час музичного училища, яке було відкрите як філія Імпера-
торського російського музичного товариства (ІРМТ). 

С. Вільконський приділяв велику увагу відбору відповідних 
кадрів та якості підготовки учнів з музичних предметів, що укріпили 
авторитет директора. 

Паралельно з викладацькою роботою він займався й артистич-
ною діяльністю, виступав як соліст, демонструючи свою майстерність 
гри на віолончелі, а також у колективі оркестрантів. Після 
К. Сорокіна С. Вільконський очолив симфонічний оркестр, який під 
його керівництвом підготував і виконав ораторії Й. Гайдна та твори 
А. Рубінштейна. 

С. Вільконський приділяв увагу організації музичних творів та 
концертів, на які запрошувались відомі музиканти: піаніст О. Галь-
денвейзер, піаніст і композитор Микола Лисенко, піаніст Григорій 
Беклемішев, віолончеліст Семен Козолупов, композитор Олександр 
Гречанінов, співак Леонід Собінов, скрипаль Михайло Ерденко та ін. 

Спеціальні вечори були присвячені Л. ван Бетховену та 
Ф. Шопену. Не забував він і про Ніжин, де також  брав участь разом з 
батьками у музичному житті міста та організованих концертах. 

"Русская музыкальная газета" у розділі "Музыка в провинции. 
Чернигов" подавала відомості про музичне життя в місті, в тому числі 
і про діяльність С. Вільконського, який у 1910 р. провів шість 
історичних камерних вечорів за участю С. Гаєвського (скрипка) і 
С. Ленквіста (фортепіано), на першому з яких прозвучали твори ком-
позиторів А.Кореллі, Дж.Тартіні, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Д. Скар-
латті, Й. С. Баха, Ф. Е. Баха, Г. Ф. Генделя, Компаньйоли. 
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Другий вечір був присвячений музиці Й. Гайдна, В. А. Моцарта 
та Л. ван Бетховена. У виконанні віолончельної сонати Gdur, "Крей-
церової сонати" й "Апасіонати" брав участь і С. Вільконський. Третій 
вечір був присвячений музиці Л. ван Бетховена [31]. 

С. Вільконський брав участь як виконавець і в наступних 
вечорах. 2 квітня 1910 р. музикант організовував ювілейне свято, 
присвячене польському композитору Федеріко Шопену. В програму 
були включені такі твори композитора, де провідну роль відігравала 
віолончель у єдності фортепіано та скрипки. Партнерами С. Віль-
конського були С. Ленквіст (скрипка) та С. Гаєвський (скрипка). Це 
був нетрадиційний і унікальний концерт як за своєю виконавською 
майстерністю, так і підбором творів Ф. Шопена. 

С. Вільконський не забув і про Ніжин, підтримував тісні зв’язки з 
місцевими музикантами, зокрема з Ф. Проценком, який після закін-
чення у 1913 р. регентських учительських курсів у Петербурзі ор-
ганізував у місті струнний оркестр, до якого увійшли, крім керівника 
(альт), ще І. М. Княгинін (перша скрипка), М. Ф. Проценко, а згодом 
А. Ф. Проценко (друга скрипка), С. В. Вільконський (віолончель), а 
згодом – симфонічний оркестр, у якому теж грав С. В. Вільконський. 

Робота С. Вільконського на Чернігівщині сприяла поширенню 
професійної освіти в краї, утвердженню професіоналізму у музичному 
мистецтві. Його вихованцями в училищі були відомі музиканти: 

композитор Ілля Сац, композитор Михайло 
Черняк, диригент Натан Рахлін, викладачі-
музиканти Г. Шахнін, І. Слугуцький, 
А. Розовський, В. Коржуков та ін. 

На поч. ХХ ст. музичне життя у 
Чернігові збагачувалося гастрольними при-
їздами відомих музикантів. Крім запроше-
них С. Вільконським, у місті також висту-
пали піаніст і композитор Л. Ніколаєв, 
композитор Ілля Сац, піаністка Міра Поль-
гейм, співачка Єлизавета Мусатова-Куле-
женко, у репертуарі яких були найрізно-
манітніші твори різних композиторів та їх 
власні. 

Приїжджали до Чернігова і виступали 
тут уродженці міста та вихованці училища, 
які стали співаками столичних труп: 
Н. Ларизина, С. Ф. Селюк, М. А. Сіони-

цька-Дейша, уродж. Коробова (1840–1902), О. Г. Меншикова, 
Волинська, Майборода та ін. 

З концертами виступали також місцеві музиканти, зокрема 
педагоги музичного училища Г. Агте, Б. Айзенштадт, І. Красиль-
щиков, С. Палей, Т. Рашевка, В. Сотников та ін. 

Серед місцевих музикантів значне місце посідає Євген Васи-
льович Богославський (1874–1941), який під час навчання у Москов-

М. Сіоницька-Дейша 
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ській консерваторії бував з 1896 р. у Чернігові, де проживали його 
мати і сестра. А після її закінчення він у 1902, 1905–1908 рр., а з 
1919 р. і до трагічної смерті жив у місті і брав активну участь в орга-
нізації концертів, спрямованих на допомогу малозабезпеченим учням, 
громадській бібліотеці, різним іншим об’єднанням і товариствам. 

Є. Богословський мав широкі музичні зв’язки з композиторами 
С. Танєєвим, Л. В. Ніколаєвим, І. Сацем, Р. Глієром, співаком 
Л. Собіновим, що сприяло організації філії Чернігівського музичного 
товариства. Він підтримував талановиту молодь, організовував кон-
церти тих музикантів, які бували у Чернігові. Спогади сучасників 
свідчили про активну діяльність Є. Богословського і як педагога, і 
виконавця. "Я згадую Євгена Васильовича, прекрасного піаніста і 
педагога з часу мого навчання в старших класах Чернігівської гімна-
зії, – писала петербурзька піаністка С. Фащевська. – Серед наших 
піаністів, які виступали, особливе враження на мене справила гра 
Євгена Васильовича. Його виступи чи в ансамблях чи в сольних 
концертах відбувалися при переповненому залі справжніх поціно-
вувачів музики. Я була захоплена красою і силою його виконання 
класичної музики і  високим професіоналізмом його гри. Я зрозуміла, 
що більш близького по духу і кращого педагога не знайти, і стала 
мріяти про заняття в його класі. Його заняття і методи розвитку 
художнього смаку і сприйняття музики я часто згадувала… в своїй 
подальшій педагогічній роботі" [32]. 

Крім Чернігова, у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. музична культура 
розвивалася у повітових містах. Щоправда, все це залежало від 
наявності музикантів-професіоналів та активістів. Так, під час прожи-
вання у селі Мельня на Чернігівщині (нині Сумська обл.) у 1888 р. 
музикант Григорій Митрофанович Давидовський, майбутній відомий 
композитор, диригент і співак, створив селянський хор, який був 
досить відомий у цій місцевості. Різні музичні колективи були у  
Новгороді-Сіверському, Конотопі, Бахмачі, Прилуках. Особливо ак-
тивно проходило музичне життя у Ніжині завдяки діяльності Федора 
Даниловича Проценка (1866–1942), який мав добрі музичні та 
організаторські здібності та сильний голос співака. Він багато віддав 
сил справі пропаганди українського мистецтва, національної куль-
тури, яка в той час заборонялася і переслідувалася царським урядом. 

У своїх спогадах він писав: "Оглядаючись на минуле мого 
життя, мушу сказати, що з юнацьких років (початок 80-х) я захоп-
лювався мистецькою справою, брав участь у аматорських виставах і 
концертах (з 1886 р.), був активним членом Ніжинського музично-
драматичного товариства (з 1888 р.), а згодом став уповноваженим 
Всеросійського театрального товариства (1905–1918 рр.), агентом 
Московського товариства драматургів і композиторів (1907–1918 рр.) 
та уповноваженим Всеукраїнського музичного товариства ім. Леонто-
вича (нині ВУТОРМ) (з 1927 р.) і таким чином, мав офіційні стосунки 
і був у курсі різних театральних, музично-співочих та літературних 
подій на Ніжинщині" [33]. 
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У 1893 р. Ф. Проценко заснував при Народному домі мішаний 
хор, вів вокальну студію, струнний і вокальний квартети. Учасники 
народного хору виконували українські народні пісні, а також твори 
української музичної класики та пропагандистів української пісні 
Г. Давидовського і М. Завадського. 

Із учасників хору вийшли відомі актори Ганна Москвичова-
Ніжинська, Іван Росін, Юхим Мілович, Юхим Скороход, Марія 
Малиш-Федорець та ін. 

До складу струнного оркестру Ф. Д. Проценко (альт) залучив 
І. М. Княгиніна (перша скрипка), С. Вільконського (віолончель), а 
також своїх чотирьох синів Миколу, Володимира, Андрія, Сергія, які 
грали на скрипках, флейті та фортепіано. Він також поставив дві 
опери "Наталка Полтавка" та "Запорожець за Дунаєм". 

Значне місце у музичному житті Ніжина займав Болеслав 
Леонардович Вержиківський (1880–1928?), піаніст, диригент, який з 
1907 р. жив у місті і супроводжував музичними творами  демонстрацію 
німих стрічок у кінотеатрі, який відкрив у місті. Крім цього, він орга-
нізував симфонічний оркестр, в репертуарі якого були твори М. Глінки, 
М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського, Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, 
А. Дворжака та ін. Взимку оркестр грав у кінотеатрі, влітку разом з 
хором та театральною трупою виїжджав на гастролі. Після революції 
Б. Вержиківський підготував до показу дві опери: "Травіату" і "Євгеній 
Онєгін", а також уривки з окремих великих творів [34]. 

Короткий огляд музичного життя на Чернігівщини засвідчив, 
що аматорське мистецтво розвивалося разом з професійним особливо 
активно і у різних жанрах у другій половині ХІХ ст. У цей період 
музика використовувалася в домашніх та публічних концертах, у 
театральних виставах як у процесі виконання пісень під час розвитку 
дії, так і в антрактах. Поява професійної музичної освіти у Чернігові 
сприяла вихованню кваліфікованих музикантів, які брали участь в 
організації симфонічних оркестрів та постановці оперет і опер. Діяль-
ність композиторів М. Лисенка та корифеїв театру, і серед них Марії 
Заньковецької, пропагандистів української музики Опанаса Марковича, 
Меланії Загорської, Степана Носа, Григорія Давидовського, Олександра 
Горєлова та інших сприяла національному вихованню глядачів Черні-
гівщини, поглиблювала їх інтерес до народної пісні. Музичне життя 
Чернігівщини – це яскрава сторінка в історії культури України. 

Перегорнуті останні сторінки книги, і в пам’яті все ще залиша-
ються образи багатьох її героїв, які творили багатогранну, різнобічну 
культуру Поліського краю, якою можна пишатися та яка і сьогодні 
збагачує духовне життя не лише жителів Чернігівщини, а й усіх тих, 
хто доторкається до цього прекрасного мистецтва. 
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