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У всі часи ярмарки мали велике зна-
чення – вони були не тільки центрами 
торгівлі, але й центрами спілкування 
людей, розвивали міжнародні відно-
сини, налагоджували зв’язки між на-
родами та державами.
Ніжинські ярмарки – це дуже своєрідне 

явище не тільки в Україні, але й у всьому 
світі (особливо в середні віки). Вони 
з’явилися ще в XVI ст., але широкого 
розквіту досягли в XVII–XVIII ст. Саме 
в цей час Ніжин формувався як центр 
торгівлі, а ніжинські купці починають 
активно освоювати світові простори. 
Із перших відомих ніжинських купців 

назвемо майже забуті імена Івана 
Шереметцова та Дмитра Ципоєва. 
Перший прибув до Ніжина зі свого 
рідного м. Сєвськ Орловської губернії 
і, об’єднавши з Д. Ципоєвим капітали, 
вирішив розпочати торгівлю з Персією. 
Першим у 1747 р. вирушив у далекі 
краї Д. Ципоєв – промандрувавши 
8 років, він помер у Індії. Через 13 ро-
ків І. Шереметцов дізнався про 
смерть компаньйона і, намагаючись 
повернути свої капітали, уклав угоду 
з Миколою Челобитчиковим. Отсанній 
зважився їхати до Індії ще раз.
Шлях до індійських ринків був не-

легким: Ніжин–Київ–Ясси–Бухарест–
Стамбул, далі річкою Тигр до Багдада, 
потім – суходолом до р. Євфрат, через 
Перську затоку в Калькутту. Загалом 
дорога в Індію забрала рік, а зворотна 
– аж 4 роки! М. Челобитчиков вирішив 
примножити капітали, добувши незна-
ний до того в Україні товар із Кантона 
(Китай) і Малакки (сучасна Малайзія), 
– останню в епоху Середньовіччя 
називали Золотим Херсонесом, саме 
до неї наприкінці XV ст. прагнув потра-
пити знаменитий мореплавець Хрис-
тофор Колумб, відкривши натомість 
шлях до Америки. Шлях до незна-
них, майже казкових торгових міст 

із Ніжина виявився найбільш правиль-
ним. На сьогодні можемо з повною 
мірою оцінити цю подію: М. Челобит-
ников став першим нашим співвіт-
чизником, який побував у Малацці 
й Кантоні, залишившись єдиним на 
довге десятиліття. У далеких кра-
ях ніжинський купець ймовірно розпо-
відав про своє місто, про нашу куль-
туру й освіту, ремесло і торгівлю, сус-
пільні відносини, історію тощо.
У серпні 1805 р. в Кантоні побував 

ще один ніжинець – капітан шлюпу 
“Нева” Юрій Лісянський – під час пер-
шої російської навколосвітньої експе-
диції. Одним із важливих завдань його 
подорожі було виявлення для Росій-
ської імперії нових ринків збуту та за-
купівлі товарів, встановлення торго-
вих зв’язків з іншими країнами, за-
кріплення вже діючих угод. І знову 
місцеві люди дізнавалися не тільки про 
товари з далекої землі, але й слухали 
наших пісень, бачили наші танці – за 
спогадами учасників експедиції дуже 
сподобався жителям Кантону танок 
гопак і українські пісні.
З Китаю М. Челобитников рушив до 

Лондона, Лісабона, Парижа; звідти – 
до Санкт-Петербургу, де досконало 
доповів про можливості вітчизняної 
торгівлі… й загинув при загадкових 
обставинах. Про причини й обставини 
смерті ніжинського купця залишається 
тільки здогадуватися: чи то він зава
жав владі надмірною щирістю, чи то 
мав надто великі перспективи осво-
єння нового ринку в очах конкурентів по 
купецькому цеху… На жаль, не з’яви-
лися на ніжинському ринку й незвичайні 
товари Золотого Херсонеса. Можливо 
імперській владі муляло очі велике 
досягнення “малоросийского купца”, 
звичайного українця-ніжинця?
Загалом, до початку XVIII ст. ніжин-

ська торгівля мала досить широкі 

міжнародні зв’язки, завдяки чому укра-
їнський капітал і українські товари 
активно просувалися і на російському, 
і на світовому ринку. Так, проїжджаючи 
через “столицю” Ніжинського полку, 
датський посол Юст Юль зазначає: 
“Ніжин – велике торгівельне місто, 
укріплене прекрасним валом”. Ціка-
вий опис характеру торгівлі в місті 
дав член російської Академії наук 
Гільденштедт: “В Ніжині можна зустрі-
нути крам найрізноманітнішого похо-
дження: європейські, турецькі, крим-
ські, московські, сибірські, – тому що 
тут головний торговельний пункт по-
між Росією, з одного боку, Кримом, 
Молдавією, Валахією, Туреччиною, 
Данцигом і Ляйпциґом – з іншого”.
У 80-х роках XVIII ст. річний обсяг 

товарообігу трьох найбільших щоріч-
них ніжинських ярмарків – Всеїдного, 
Троїцького і Покровського – складав 
1 млн. 800 тис. руб. Опанас Шафонсь-
кий у своєму “Топографічному описі 
Чернігівського намісництва” зазначає: 
“Ніжин не тільки в Чернігівському на-
місництві, але й в усій Малій Росії – 
одне таке місто, яке можна назвати 
торговим і яке не поступається у тор-
говому відношенні багатством велико-
російським містам”.
На ніжинських ярмарках знаходили 

широкий збут вироби як місцевого ви-
робництва, так і імпортні. В уже згада-
ному творі О. Шафонського про мас-
штабність і асортимент товару ніжин-
ського торгу свідчить географія куп-
ців і їх краму: Росія, Туреччина, Тав-
рія (тобто Крим), Польща, Італія, Угор-
щина, Молдавія, Австрія; регіони й 
міста Російської імперії: Москва, Си-
бір, Оренбург, Астрахань, Царицин, 
Черкаськ, Саратов, Санкт-Петербург, 
звісно – також українські міста; з-поміж 
закордонних: Гданськ, Кенігсберг, Лей-
пциг, Бреславль, Яніна, Тирнов, Адрі-
анополь, Філліполь, Олександрія, 
Константинополь.
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рідкісної книги бібліотеки
НДУ імені
Миколи Гоголя

Книгозбірня Ніжинського державно-
го університету імені Миколи Гоголя по 
праву може вважатися однією з най-
давніших діючих науково-освітніх бі-
бліотек Лівобережної України. Адже її 
початки сягають 1820 року, коли було 
відкрито в Ніжині Гімназію вищих наук. 
Упродовж 190 років існування бібліо-
теки до складу її фондів влилося чи-
мало надзвичайно цінних книжкових
і рукописних пам’яток, що перетво-
рило книгозбірню на унікальне іс-
торико-культурне явище.
Початок формування книжкових 

зібрань університетської бібліотеки 
сягає першої чверті XIX ст. й тісно 
пов’язаний із іменами засновників 
вищого навчального закладу в Ніжи-
ні –  братів Олександра й Іллі Безбо-
родьків. З нагоди відкриття почесний 
попечитель Ніжинської гімназії, не-
біж засновників, граф О.Г. Кушелєв-
Безбородько подарував навчальному 
закладові частину родинного книж-
кового зібрання, що містило чимало 
унікальних видань російської та єв-
ропейської літератури ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Згодом фонди бібліотеки поповню-
вали нові надходження від різнома-
нітних благодійників, спеціальна літе-
ратура, навчальні посібники, перед-
платні та періодичні видання. Після 
реорганізації Ніжинського юридично-
го ліцею в Історико-філологічний ін-
ститут князя Безбородька в 1875 р. 
для бібліотеки було придбано книж-
кові зібрання професорів Москов-
ського університету С.П. Шевирьова 
(1806–1864), Лейпцизького – Ф.-В. Річ-
ля (1806–1876), директора Санкт-
Петербурзького історико-філологіч-
ного інституту І.Б. Штейнмана (1819–
1872). Невдовзі склад інститутської 
бібліотеки поповнили дублетні при-
мірники польських стародруків з бі-
бліотеки Варшавського університету 
та рідкісні палеотипи та стародруки 
ХVІ–ХVІІІ ст. з бібліотеки Ніжинського 
Олександрівського грецького учили-
ща. Пізніше, в 1920–1930 роках, до ін-
ститутської бібліотеки надійшли цінні 
приватні книжкові зібрання ніжинських 
професорів І.Г. Турцевича, М.М. Бе-
режкова, М.М. Михайловського, В.В. Ка-
чановського, К.Ф. Радченка, В.І. Рєза-
нова й інших. Паралельно форму-
вався унікальний рукописний фонд 
бібліотеки, де зберігалися документи 
Х–ХІХ ст., у т.ч. грецькі рукописні 
Євангелія Х–ХІ ст., фрагменти гру-
зинської Біблії ХІІІ ст. на пергаменті, 
листи венеціанських дожів, східно- та 
західнослов’янські рукописи ХІV–ХVІІІ 
ст., автографи творів і листи М.В. Го-
голя тощо. На жаль, у ХХ ст. бібліо-
тека зазнала суттєвих втрат унаслідок 
масових вилучень і переміщень літе-
ратури. Так, у 1930-х роках повністю 
був вилучений з фондів інститутської 
бібліотеки рукописний фонд, а також 
передана до інших установ частина 
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стародруків і рідкісних видань. До того 
ж, за радянської доби вивчення фондів 
бібліотеки та науково-бібліографічний 
опис її колекцій не були визнані при-
орітетними напрямками діяльності ін-
ституту. І тільки створення в 1985 р. 
при інститутській бібліотеці Музею рід-
кісної книги дозволило, нарешті, при-
вернути увагу до колекції книжкових 
пам’яток і розпочати систематичну ро-
боту з її дослідження.
Перлиною Музею, безумовно, слід 

вважати нечисленну, але надзви-
чайно цікаву з наукового й історико-
культурного погляду добірку кирилич-
них стародруків ХVІІ–ХІХ ст., яка на-
раховує сьогодні 182 одиниці збері-
гання, в т.ч.: 21 примірник із ХVІІ ст., 
78 з ХVІІІ ст., 73 – ХІХ – початку ХХ ст. 
Найдавніше таке видання датується 
1637 р. Це білоруське видання дру-
карні Кутеїнського монастиря твору 
“Про Варлаама та Іоасафа гісторія”, 
що приписується грецькому пись-
меннику ІХ–Х ст. Іоанну Дамаскіну. 
Що стосується верхньої хронологіч-
ної межі колекції, то за радянського 
часу традиційно до категорії старо-
друків зараховували кириличні ви-
дання до 1800 р. включно. Слід зау-
важити, що під час сучасного комп-
лектування колекції Музею рідкіс-
ної книги його співробітники дотри-
муються точки зору книгознавців, 
щодо доцільності збирати подібні ви-
дання й більш пізнього часу. Зокрема, 
з огляду на масове нищення книжок у 
ХХ ст. та через недостатню вивченість 
“асортименту” книг кириличних друка-
рень ХІХ – початку ХХ ст., хронологіч-
ною межею колекції вважається 1915 р. 
В колекції стародруків бібліотеки НДУ 
імені Миколи Гоголя репрезентовано 
книжкову продукцію друкарень, що 
діяли на території України (друка-
рень Києво-Печерської та Почаївської 
Лаври, а також Новгород-Сіверської та 
Чернігівської друкарень Лазаря Бара-
новича, Львівської друкарні ставропі-
гійського інституту), Білорусі (друкарні 
Кутеїнського монастиря під м. Оршею 
та Могильовського братства), Росії (ви-
дання Друкарського двору, Верхньої 
друкарні Симеона Полоцького та Сино-
дальної друкарні), Молдови (друкарня 
Нямецького монастиря), а також Кон-
стантинопольської та Бухарестської 
друкарень, що ви-
давали книги бол-
гарською та воло-
ською мовами. 
П е р е в а ж н у 

більшість кири-
личних стародру-
ків колекції ста-
новлять видання 
Святого Письма, 
бо го сл ужбов і 
книги, а також 
зразки проповід-
ницької, агіогра-
фічної, історико-

церковної, навчально-довідкової літе-
ратури. Авторські твори представлені 
книгами Петра Могили “Православноє 
ісповіданіє віри” (Москва, 1696 р.), 
Кирила Транквіліона-Ставровецького 
“Євангеліє учительноє” (Могильов, 
1697 р.), Єпифанія Славінецького 
«Бесіди на шестоднєв” (Москва, 
1665 р.), Лазаря Барановича “Труби 
словіс проповідних” (Київ, 1674 р.), 
Симеона Полоцького “Псалтир царя 
Давида, рифмами переложенная”
(Москва, 1681 р.), Антонія Радивілов-
ського “Вінець Христов” (Київ, 1688 р.), 
Стефана Яворського “Камінь право-
славної віри” (Москва, 1728 р.; Київ, 
1730 р.), Феофана Прокоповича “Ду-
ховний регламент” (Санкт-Петербург, 
1776 р.), Іоанна Максимовича “Феат-
рон нравоучительний” та “Богородице 
Діво” (Чернігів, 1707 та 1708 р.), Іоаса-
фа Кроковського “Акафіст та житіє
св. Варвари” (Київ, 1777 р.), Ісаї Коп-
инського “Меч духовний” 2 (Чернігів, 
1747 р.) й інші. 
Окрасою ніжинської колекції є вели-

коформатне напрестольне Євангеліє 
(in folio, 46×67 см, вага 17,5 кг.), надру-
коване в Москві у 1689 р. Ця пам’ятка 
є справжнім взірцем друкарського 
мистецтва кінця ХVІІ ст. На відміну 
від інших відомих примірників цього 
видання, ніжинський фоліант виріз-
няється вишуканим художнім оздо-
бленням. Пишні барокові гравійовані 
рамки, зображення євангелістів, за-
ставки та заголовки титульної і трьох 
перших сторінок кожного з чотирьох 
Євангелій розфарбовані у кольорі від 
руки та визолочені. Обріз книжкового 
блоку теж багато оздоблений різьбле-
ним рослинним орнаментом і позоло-
тою. Це Євангеліє було подароване 
Ніжинському Благовіщенському мо-
настирю в 1709 р. рідним братом його 
засновника митрополита Стефана 
Яворського – Федором.
Сьогодні вкрай актуальними пробле-

мами наукової діяльності Музею рідкіс-
ної книги бібліотеки НДУ імені Миколи 
Гоголя є повна інвентаризація фонду 
рідкісних видань, виділення книжкових 
пам’яток у окрему колекцію, її упоряд-
кування, забезпечення надійного збе-
реження, науково-бібліографічна об-
робка й уведення результатів наукових 
досліджень у науковий обіг.
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Нещодавно у приміщенні історично-
го відділу Ніжинського краєзнавчо-
го музею імені Івана Спаського діяла 
тимчасова виставка “Друг родинного 
вогнища – самовар”, де експонувалися 
предмети з фондів музею, пов’язані з 
традиціями чаювання. Звісно, “прави-
ли бал” тут самовари. Цих неодмінних 
атрибутів обіднього столу в Російській 
імперії ХІХ – першої половини ХХ 
ст. у фондах НКМ нині зберігається 
близько трьох десятків.
Усім відомо, що самовар – це при-

стрій для приготування кропу, і нині 
традиційно вважається національним 
російським витвором.
Своєю появою самовар зобов’яза-

ний вживанню чаю. До Московії су-
хий чайний лист уперше потрапив у 
середині ХVІІ ст. зі сходу й застосо-
вувався спочатку серед знаті в яко-
сті лікарського засобу. В 1679 р. 
Московська держава укладає угоду 
з Китаєм про регулярне постачання 
чаю. Пізніше чай почали завозити до 
Одеси, Полтави, Харкова, Ростова 
й Астрахані. Проте, добра слава на-
пою поширювалася дуже повільно. 
Пов’язано це було з його високою ці-
ною: чорний чай коштував у 10 ра-
зів, а найкращий зелений – у 40 ра-
зів більше, ніж, скажімо, какао, яке 
також завозилося здалеку. В ХІХ ст. 
чай стає російським національним 
напоєм. Щорічне споживання чаю в 
1870 р. складало півфунта (200 гр.), 
а в 1900 р. – фунт на душу населення. 
Відтак, чай стає серйозним конкурен-
том збитню – улюбленому гарячому 
напою на Русі. Готувався цей напій із 
медом, лікарськими травами (м’ята, 
хмель) і прянощами (кориця, гвоз-
дика, кардамон, імбир) у збитеннику, 
який зовні нагадував чайник, у серед-
ині якого розміщувалася труба для за-
кладання вугілля. На кожному базарі 
чи ярмарку можна було побачити зби-
тенника, колір обличчя якого конкуру-
вав із кольором начищеного посуду 
для гарячого збитню.
У ХVІІІ ст. на Уралі в м. Тулі з’явилися 

ще одні попередники самовара – са-
мовари-кухні, які мали вигляд вели-
кої братини (посуд для пиття), поділе-
ної на 3 частини: у двох варили їжу, 
а в третій кипів чай. Де і коли з’явився 
перший “класичний” самовар – не-
відомо. Проте, достеменно відомо, 
що в 1778 р. в Тулі братами Іваном 
і Назаром Лисициними був виготовле-
ний самовар на першому в місті са-
моварному заводі, засновником якого 
був їх батько Федір Лисицин. Він у 
вільний від роботи на збройному за-
воді час, збудував власну майстерню, 
де експериментував з міддю.
Самоварне виробництво виявилося 

дуже прибутковим – кустарі Лисицини 
швидко стали фабрикантами. У  Тулі в 
1785 р. відкривається “самоварний 
заклад” О. Морозова, в 1787 р. – 

Ф. Попова, в 1796 р. – М. Медведєва. 
У 1850 р. в одній тільки Тулі було 28 са-
моварних фабрик, які виготовляли 120 
тис. самоварів на рік! Найбільшими були 
фабрика Я. Ляліна – 10 тис. самоварів, 
фабрика І. Ломова, Рудакова та братів 
Баташових – по 7 тис. самоварів на рік.
Тульські самовари проникали в усі 

куточки Російської імперії, ставали при-
красою ярмарок, завдяки яким, влас-
не, потрапили й до Ніжинщини. Звіс-
но, абсолютну більшість самоварів, 
що нині є на зберіганні в НКМ, станов-
лять якраз вироби тульських заводів.
Основним матеріалом для виготов-

лення самоварів була зелена мідь (ла-
тунь), красна мідь (сплав міді 50–63 % 
та цинку 37–50 %); томпак (сплав міді 
85–90 % та цинку 10–15 %); часом ро-
били зі срібла чи мельхіору (сплав 
міді 50–60 %, цинку 19–39 % та нікелю 
13–18 %); іноді 
вкривали сріблом 
або, навіть, золо-
тили. Самовари 
зроблені з томпа-
ку були найдоро-
жчими (25–30 руб.) 
й мали більш при-
вабливий вигляд, 
– тому знаходи-
лося в більш за-
можних родинах.
В н у т р і ш н і й 

устрій самовару 
був однаковим, а 
ось під час зов-
нішнього оздоб-
лення майстри 
проявляли всю 
свою фантазію – 
деякі деталі са-
моварів набували 
казкової форми: 
ручки у вигляді драконів, дельфінів, 
виноградної лози тощо.
Процес виготовлення самовару 

складався з 12 операцій і залучали 
для цього 7 спеціалістів:

– наводильник – гнув мідний лист, ви-
робляючи відповідну форму самовару;

– лудильник – лудив оловом вну-
трішню поверхню самовара;

– токар – точив і полірував самовар;
– слюсар – виготовляв ручки, крани;
– збиральник – збирав самовар, 

прилаштовував крани;
– чистильник – начищав до дзер-

кального блиску поверхню самовара;
– токар по дереву – виготовляв 

шишки та дерев’яні елементи ручок.
Найбільш відомими російськими 

“самоварними” фірмами були фа-
брики Ломових, Баташових, Тейле, 
Ваникіних, Воронових, Шемаріних. Ви-
роби їх фабриках користувалися осо-
бливою популярністю. Однак, серед 
них фаворитом споживчих симпатій 
були баташовські самовари. Яскра-
вим прикладом такої популярності 
є факт існування наприкінці ХІХ ст. 
в Тулі аж десяти (!) фабрик однофа-
мільців Баташових.
У 1898 р. був затверджений ста-

тут “Товарищества паровой самовар-

ной фабрики наследников Василия 
Степановича Баташова в Туле”. Це 
була перша самоварна фабрика з па-
ровими двигунами в Російській імпе-
рії. На початку ХХ ст. фабрика нащад-
ків В.С. Баташова випускала 54 фа-
сони самоварів. Жодна з російських 
або закордонних виставок не обходи-
лася без продукції цієї фабрики.
Краща продукція отримувала на-

городи, які тішили самолюбство та 
марнославство власника фабрики. 
Зменшене зображення отриманих 
медалей клеймили на самоварах для 
підвищення популярності продукції. 
Вищою нагородою на всеросійських 
виставках вважалося право клеймити 
на своїх виробах державний герб. Так, 
на Нижегородській виставці 1896 року 
за виробництво самоварів нащадки 
В.С. Баташова отримали таке право. 

Проте, відбиток ро-
сійського герба та 
різноманітних наго-
род можна побачити 
й на самоварах ін-
ших заводів.
Наприкінці ХІХ ст. 

головними конку-
рентами Баташових 
були І. Капирзін, бра-
ти Шемаріни, Воро-
нови й інші. Фабрика 
І. Капирзіна була за-
снована в 1860 р. 
На початку ХХ ст. 
тут виготовляли 100 
фасонів самоварів 
ємністю від 2 до 80 
літрів. Серед них бу-
ли самовари спир-
тові, магазинні, до-
рожні, самовари-кух-
ні. В 1899 р. з метою 

отримання більшого прибутку, брати 
Шемаріни уклали угоду про створення 
торгового дому для збуту самоварів, 
і досягли в цьому значного успіху, 
ставши постачальником самоварів до 
двору персидського шаха. Самовари 
братів Шемаріних експонувалися на 
Всесвітній виставці 1889 року в Па-
рижі, де отримали Велику срібну ме-
даль. У 1910 р. на виставці в шот-
ландському Глазго їх продукція була 
нагороджена Почесним дипломом.
З’явившись на межі ХVІІІ ст., само-

вар більше, ніж 200 років займав по-
чесне місце як у царських палацах, 
дворянських маєтках, так і був гор-
дістю й окрасою чайних столів ку-
пецьких і міщанських родин, проника-
ючи практично в усі домівки величез-
ної держави – незважаючи на досить 
пристойну ціну, обзавестися самова-
ром прагнули навіть незаможні ро-
бітничі та селянські родини. Цей еле-
мент домашнього начиння стає сим-
волом гостинності, добробуту, сімей-
ного затишку. Самовар асоціювався 
з неквапливою бесідою в колі друзів, 
гостей; він збирав за стіл всю родину, 
був своєрідним об’єднуючим центром 
для людей різного віку. Чи не настав 
час відродити добру традицію?
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У кожному місті є вулиця, яка слугує 
осердям міського життя, вбирає в себе 
історію міста, фіксуючи її пам’ятками 
архітектури, монументального мисте-
цтва, пам’ятними місцями тощо. В уро-
чисті моменти життя міста така вулиця 
одягає парадні шати, наповнюється 
юр-бами городян і чисельними гостя-
ми, в будні чи “штатні” вихідні – метуш-
лива й одночасно статична; примаг-
нічує туристів; або просто є місцем 
для неквапливого променаду чи-то на 
самоті, чи-то у приємній компанії. 
В Парижі – це Єлисейські поля, в Москві – 
Арбат, в Києві – Хрещатик або Андріїв-
ський узвіз, у Ніжині – Гоголівська.
Сучасна вулиця Гоголя – одна з 

найстаріших вулиць Ніжина. Початки 
її історії можна шукати на початку роз-
витку Ніжина власне як міста в сучас-
ному розумінні – з кінця ХVІ – першої 
чверті ХVІІ ст.
Вулиця, що нині з’єднує адміністра-

тивний центр Ніжина з його історичним 
ядром – територією ринку, обрамлену 
вул. Московською, пл. Заньковецької 
та вул. Подвойського – є частиною 
давнього транзитного шляху, який про-
ходив через Ніжин. Звідси, від стін ко-
лишнього Ніжинського замку на північ 
починалася Московська дорога – до 
Борзни, Батурина, Глухова й далі – 
власне до Москви. В діаметрально 
протилежному напрямку починалася 
Київська дорога – на південь, до Києва 
(з відгалуженням на Прилуки, Пирятин 
і далі – до Таврії й Криму). Але Київська 
дорога починалася не безпосередньо 
від стін замку, а від Київської брами се-
редньовічних міських укріплень (при-
близно де пл. Леніна). Ось між замком 
і цією брамою й почала формуватися 
майбутня Гоголівська вулиця.
Спершу вулиця була майже вдвічі 

коротшою за сучасну, адже почина-
лася не від стін замку, а від Соборної 
площі, котра постала в другій поло-
вині ХVІІІ ст. на місці еспланади на-
вколо фортечних укріплень – незабу-

дованого простору по периметру поза 
укріпленнями, який у мирний час ви-
користовувався для ведення торгівлі. 
Західною частиною цієї площі був су-
часний Гоголівський сквер, північно-
західною – територія еспланади, яку 
в другій половині ХVІІ ст. почали за-
селяти греки. Відтак, майбутня цен-
тральна вулиця Ніжина почина-
лася з сучасного перехрестя з вул. 
Стефана Яворського й мала назву 
Московської вулиці – як нагадування 
про те, що вона колись була частиною 
Києво-Московського шляху.
Варто відразу зауважити, що звідси 

Московська вулиця (не плутати з су-
часною вул. Московською) саме почи-
налася, а не закінчувалася як зараз. 
Ці викрутаси з розворотом вулиць 
– справа більшовицької радянської 
влади, яка – як відомо – любила все 
розвертати й перевертати догори дри-
ґом. У Ніжині, де планування вулич-
ної мережі здійснене за радіально-
променевою системою, всі вулиці по-
чиналися від центру, історичного ядра 
– колишнього замку, й розходилися 
врізнобіч, з’єднуючись між собою про-
вулками. В 1926 р. нова влада розчер-
ком пера перенесла адміністратив-
ний центр від Соборної площі, де ко-
лись знаходився міський магістрат, де 
був справжній центр міського життя 
(з найголовнішим для Ніжина – рин-
ком!) – до новоствореної площі, най-
менованої на честь І. Франка (згодом 
прізвище українського письменника 
змінили на псевдонім російського рево-
люціонера В. Ульянова). Тут у дорево-
люційному готелі чоловічого монас-
тиря розмістилися органи міської та 
окружної (районної) влади. Відтепер 
саме ця місцина офіційно вважалася 
центром Ніжина. А будинки на всіх ву-
лицях, що знаходилися між старим 
і новим центром вирішено було пере-
нумерувати у зворотному напрямку. 
Парадоксально, але більшовики центр 
міста винесли фактично поза терито-
рію міста – до початку ХІХ ст. на місці 
пл. Франка була еспланада поза вже 
згадуваною Київською брамою…
Але повернемося до вулиці Гоголя. 

На початку ХVІІІ ст. місцеблюститель 

російського патріаршого престолу, 
митрополит Рязанський і Муромський 
Стефан Яворський придбав кілька 
розташованих поруч садиб у серед-
місті Ніжина, декотрі з яких межували 
з Соборною площею. На цих землях 
він у 1702 р. на власні кошти, а також 
на кошти гетьмана Івана Мазепи роз-
почав будівництво величного муро-
ваного собору, який був завершений 
і освічений на честь Різдва Пресвятої 
Богородиці в 1716 р. Того ж року кло-
потаннями Стефана Яворського тут-
таки був заснований чоловічий монас-
тир. Обитель займала практично ці-
лий міський квартал, південна час-
тина якого межувала з Соборною пло-
щею. Вздовж цієї межі у другій поло-
вині ХVІІІ ст. був збудований корпус 
келій, а в першій половині ХІХ ст. – 
монастирські лавки з надбудованою 
теплою церквою та дзвіницею.
Одночасно, впродовж другої поло-

вини ХVІІІ ст., коли Ніжин втратив обо-
ронне значення, фортифікаційні спо-
руди поступово розвалювалися і вре-
шті були взагалі знівельовані; західна 
частина Соборної площі втратила ко-
мунікаційне та торгове значення – 
весь торг перемістився на територію 
зрівняного із землею замку. Ця час-
тина площі, ймовірно, заповнювалася 
людом лише під час великих церков-
них свят і ярмарків. Решту ж часу 
це була поросла дрібним бур’яном, 
вкрита багном і калюжами пустка, де 
вільно себе почувала різноманітна 
свійська живність. (Чи не тут юний 
Микола Гоголь підгледів величезну 
калюжу зі свинею, вмістивши потім її 
в одну зі своїх “миргородських” пові-
стей?). Так було доки в середині ХІХ 
ст. міська влада не вирішила пере-
творити цю частину площі на сквер. 
Ініціатором і меценатом цієї справи 
був В.В. Тарновський-старший – влас-
ник знаменитого маєтку в Качанівці, 
який свого часу закінчив Ніжинський 
ліцей князя Безбородька; його ж ім’ям 
і був названий новостворений сквер.
Унаслідок такого обмежування час-

тини Соборної площі стара Москов-
ська вулиця була продовжена вздовж 
монастирського кварталу та скверу 
імені В.В. Тарновського у напрямку 
основної частини площі, яка відте-
пер отримала нову паралельну на-
зву – Торгова площа. Водночас ву-
лиця набула кількох важливих урбані-
заційних рис – з’явилися відмежовані 
дерев’яними кілками від проїжджої 
частини тротуари, а на проїжджій час-
тині з’явилося дорожнє покриття.
На початку ХІХ ст. Московську ву-

лицю від Соборної (Торгової) площі 
й до початку Київської дороги вкрили 
довгими тесаними колодами, зафік-
сованих забитими в землю довгими, 
більш як півметровими залізними кос-
тилями (один із таких був знайде-
ний років зо десять тому під час ре-
монтних робіт і нині зберігається у 
фондах НКМ). Колоди мостили попе-
рек вулиці; ані ущільнення ґрунту під 
ними, ані дренажу ймовірно тоді не іс-
нувало, то ж негода й навантаження 
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від гужового транспорту їх поволі ні-
вечили; костилі довго також не могли 
втримати таке покриття на місці – як 
наслідок утворювалися щілини, вибо-
їни, колоди гнили, деформувалися, 
“граючи” догори та додолу, особливо в 
розм’яклому під час негода ґрунті. 
Це було підмічено тим-таки Миколою  
Гоголем і використано ще в одному 
з його безсмертних творінь – “Мертвих 
душах”. Але найважливіше – що за 
фактом замощення цими колодами 
стара Московська вулиця скоро на-
була нової назви – Мостова.
Своє теперішнє іменування (дещо 

спотворене за радянської влади – 
з вул. Гоголівської на вул. Гоголя) вул. 
Мостова отримала в 1882 р., коли ні-
жинська міська влада схвалила на-
дати кільком вулицям і майданам міс-
та офіційні назви. Звісно, це не було 
ніжинське “ноу-хау” – подібний процес 
був характерний загалом для усієї Ро-
сійської імперії. Насамперед цього по-
требувала поштова служба та полі-
цейські справи – з відміною кріпосниц-
тва й зростанням кількості населення 
гостро стояла проблема фіксування 
факту проживання за певною адре-
сою. До цього побутували звичаєві, 
т.зв. народні назви, які формувалися 
десятиріччями, а інколи й сторіччями.
У Ніжині в 1882 р., як і в інших міс-

тах імперії, більшість 
назв вулиць, провулків 
і майданів просто ав-
томатично “узаконюва-
лися” за їх усталеними 
народними найменува-
ннями. Інші отримува-
ли назви “з чистого ар-
куша”, йменуючись на 
кшталт “канава”, “доро-
га до Піддубного” тощо. 
Проте, Гоголівська ву-
лиця була вже тоді пе-
рейменована – і це був 
мабуть перший поді-
бний випадок в тисячо-
літній історії Ніжина.
Упродовж останньої 

чверті ХІХ ст. Гоголів-
ська вулиця невпинно 
набуває рис централь-
ної міської вуличної ар-
терії. Вона швидко забудовується спо-
рудами (переважно цегляними) не-
житлового призначення – крім монас-
тирських лавок, були збудовані кілька 
одноповерхових двоповерхових крам-
ниць; на двоповерховий навчальний 
корпус жіночої гімназії перебудований 
одноповерховий житловий будинок 
А.Ф. Кушакевича, напроти якого по-
став будинок повітового дворянського 
зібрання; наприкінці сторіччя був зве-
дений у стилі модерну будинок місь-
кого кредитного банку та купецький 
клуб; цього ж часу було змінене до-
рожнє покриття – дерев’яні колоди 
(те, що від них залишилося) були де-
монтовані й вулиця була замощена 
гранітною бруківкою. Загалом, забу-
дова Гоголівської вулиці наприкінці 
ХІХ ст. набула суцільно-фасадного 
характеру, чого раніше (і пізніше, на-
віть зараз) в Ніжині ніколи не було, 
і на початку ХХ ст. складала цілісний 
архітектурно-містобудівний ансамбль 
(який – прикро, але факт – нині шале-

ними темпами руйнується через не-
вігластво й жадібність власників і орен-
дарів пам’яток, розташованих на цій 
вулиці, за потурання місцевої влади).
Останнім акордом у містобудівному 

розвитку сучасної вул. Гоголя в Ніжині 
є архітектурні перетворення повоєн-
ного часу, зумовлені як об’єктивними 
причинами – руйнуваннями 1941 та 
1943 р., так і кон’юнктурними – ідеоло-
гічними. Головних руйнувань будівлі 
на вул. Гоголя зазнали у вересні 1943 
р. під час відступу німецьких військ і 
вступу до міста частин Радянської ар-
мії. Кілька будинків – дворянського зі-
брання, цегляна крамниця поруч із ним, 
дерев’яна крамниця на розі вулиць 
Гоголя і Луначарського (так тоді йме-
нувалася вул. Стефана Яворського) 
були спалені й частково зруйновані. 
В 1950-х роках їх вирішили не віднов-
лювати , 
а знести. 
Н а т о -
м і с т ь 
з б у д у -
в а л и 
к і л ь к а 
невираз-
них буді-
вель – 
спотво -
рили бу-

динок Ніжинського міського комерцій-
ного банку, надбудувавши 2 поверх і 
з’єднавши його з колишньою жіночою 
гімназією; на місці Будинку дворян-
ського зібрання висадили сквер (після 
встановлення тут у 1974 р. погруддя 
Ю.Ф. Лисянському сквер отримав йо-
го ім’я). Збудований поруч будинок 
міського комітету КПУ у “колгоспно-
античному” стилі цілком спотворив 
архітектурний ансамбль цієї частини 
забудови вулиці. Початок вул. Гоголя 
також деформували: на місці зруй-
нованого готелю чоловічого монас-
тиря постала 4-поверхова житлова 
“сталінка”; аби збудувати нове при-
міщення для органів місцевої влади, 
було зруйновано майже півкварталу 
одноповерхової дерев’яної забудови 
вулиці від пл. Франка (Леніна).
У повоєнний час центральна вулиця 

Ніжина востаннє “приросла” терито-
ріально. І знову за рахунок Соборної 
(Торгової) площі. Спалені одноповер-
хові цегляні крамниці з будівлі колиш-

нього Ніжинського магістрату радян-
ська влада також вирішила не від-
новлювати, а влаштувати ще одним 
сквер, вздовж якого було продовжено 
вул. Гоголя до початку нинішньої вул. 
Московської (тоді – вул. Червоних пар-
тизан). У цій частині вулиці єдиною но-
вобудовою став відокремлено розта-
шований під північним фасадом Ми-
колаївського собору каркасний павіль-
йон із металевого профілю та скла. Роз-
міщувалося в ньому кафе “Сніжинка”, 
з вивіски над фасадом якого напри-
кінці 1980-х роках зникла перша літера 
– і назва кафе містичним чином набула 
своєрідного патріотичного звучання.
Яскравим моментом в історії цен-

тральної вулиці Ніжина стало пере-
творення її у повоєнний час на цілком 
пішохідну та висадження вздовж усієї 
її довжини молодих каштанів. У час 

їх цвітіння Гоголівську впо-
ру порівняти з київським 
Хрещатиком, але цвіт ка-
штану дістався символом 
місту над Дніпром. Яка ж 
квітка символізує місто над 
Остром – ніжинці досі ще 
не визначилися.
На жаль, спотворення Го-

голівської вулиці (як там би 
не було – але саме така фор-
ма назви найбільш прижи-
лася й досі активно вжива-
ється, передусім пересіч-

ними ніжинцями) й досі триває. Сучас-
ні бізнесмени ладні на будь-що, аби 
домогтися заповітних квадратних ме-
трів під будівництво убогого, нічим не 
примітного магазину на центральній ву-
лиці міста. Ті, що володіють чи оренду-
ють наявні будівлі, в т.ч. й нещодавно 
відроджений чоловічий монастир, на 
власний розсуд ремонтують, перебудо-
вують, видозмінюють пам’ятки, не ро-
зуміючи, що втративши надбану віками 
культурну спадщину, ніякі металоплас-
тикові вікна не зігріють душу, не втри-
мають те душевне тепло, яке людина 
отримує від споглядання прекрасного.
Це короткий і дуже узагальнений екс-

курс в історію однієї вулиці. Звісно, вкрай 
важко в межах газетної статті розповісти 
більш повно й детально – наприклад, 
про кожну з пам’яток Гоголівської вулиці, 
про тих, хто їх створював, хто з відомих 
особистостей тут проживав або бував 
тощо. Але треба з чогось починати. А да-
лі – продовжувати, відшукуючи щось 
нове, цікаве й корисне.
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Невдовзі виповнюється 190 років від 
дня народження Дмитра Івановича Жу-
равського – відомого інженера та вче-
ного в галузі мостобудування. За роз-
рахунками Дмитра Журавського спо-
руджувалися мости під час проклада-
ння першої залізничної колії в Росії, 
що з’єднала столицю з Москвою. Крім 
того, він є також автором проекту 
знаменитого шпилю дзвіниці Петро-
павлівського собору в Санкт-Петербурзі.
Народився Д.І. Журавський у с. Біло-

му Курської губернії. У дев’ятирічному 
віці його віддали навчатися до  Фізико-
математичного ліцею в м. Ніжині – зре-
формованої після “Справи про віль-
нодумство” Гімназії вищих наук князя 
Безбородька. Згодом він продовжив на-
вчання в Петербурзькому інституті шля-
хів сполучення, де нині ім’я видатного 
інженера-мостобудівника записане зо-
лотими літерами на мармуровій дошці.
Як талановитого інженера, Д.І. Жу-

равського після закінчення навчання 
запрошують на роботу до Міністерства 
шляхів сполучення. Залізничний міст 
через р. Вереб’ю, збудований за про-
ектом Д. Журавського, свого часу вва-
жався одним із кращих у світі.
Але крім практичної роботи, Дмитро 

Іванович залишив після себе й певний 

науковий доробок. Результатом кро-
пітких досліджень стала велика праця 
“Про мости за розкосною системою Гау”.
За цю роботу Д.І. Журавському в 1855 р. 
було присуджено Демидівську пре-
мію Імператорської Академії наук. Ця 
праця започаткувала, фак-
тично, вітчизняну наукову 
школу мостобудування.
Значним успіхом Д.І. Жу-

равського була перебудова 
шпилю дзвіниці соличного 
Петропавлівського собору. 
Храм зводився ще за імпе-
раторства Петра I на початку 
ХVІІІ ст. Згодом собор пе-
ретворився на родинну 
усипальницю Романових. 
З верхнього майданчика 
Петропавлівського собору 
можна було оглянути велич-
ну панораму міста над Не-
вою та його околиць. Не випадково 
інший випускник ніжинського вищого 
навчального закладу М.В. Гербель пи-
сав: “Щоб мати справжнє уявлення 
про улюблене дітище Петра, потріб-
но піднятися на вершину Петропав-
лівського шпилю”. 
Даниною професіоналізмові й інже-

нерному хисту Д.І. Журавського мож-
на вважати присвоєння йому чину пол-
ковника, а згодом – генерал-майора, 
що також яскраво підтверджує неаби-
яку значимість його робіт. 

Сучасники із захопленням називали 
«мостом на хмарах» відновлений при 
пожежі видатним інженером міст на 
р. Мста, де вперше в Росії було засто-
соване електричне освітлення під час 
нічних робіт. За зведення цього моста 

Дмитро Іванович отримав 
у нагороду орден Св. Анни 
I ступеня.
З 1871 р. Д.І. Журавський 

бере участь у перебудо-
ві Маріїнського водного 
шляху, керує проектуван-
ням приладозьких каналів, 
а з 1877 р. і до кінця своїх 
днів працює директором 
Департаменту залізничних 
шляхів Міністерства шляхів 
сполучення. За досягнення 
й беззастережну службу 
його було нагороджено ор-
денами Білого Орла та 
Святого Володимира.

Не забували про видатного випус-
кника місцевого ліцею й у Ніжині – 
на межі ХІХ – ХХ ст. його ім’ям була 
названа одна з новоутворених вулиць. 
Щоправда, за радянської доби її “пере-
фарбували” з Журавської на Червоно-
армійську. Чим завинив новій владі 
видатний учений – можна тільки здо-
гадуватися. Можливо вже на часі від-
новити історичну справедливість і по-
вернути вулиці ім’я Дмитра Івановича 
Журавського?

Здається, ще  вчора більшість з нас 
вивчала у школі твори Юрія Оліфе-
ровича Збанацького. А хлопці, начи-
тавшись його книжок, грали у війну.
За три роки матимемо сторічний  

ювілей від дня народження відомого 
письменника, земляка з Подесення. 
Ю.О. Збанацький народився у пер-

ший день 1914 р. в с. Борсуків Остер-
ського повіту на Чернігівщині. Ще в 
досить юному віці йому довелося зро-
зуміти значення слова “відповідаль-
ність”: у 17 років стає вчителем, а в 19 – 
директором семирічки. 
Майбутній письменник закінчив спо-

чатку Чернігівський педтехнікум, зго-
дом, у 1937 р. – Ніжинський держав-
ний педагогічний інститут.
Коли почалася війна, Ю. Збанацький 

працював редактором остерської ра-
йонної газети “Колгоспне село”. Потім 
була копітка робота щодо організації 
партизанського загону на Остерщині. 
Довелося Юрію Оліферовичу побу-
вати і в Чернігівській  в’язниці, і в Яців-
ському концтаборі в 1942 р. Після 
втечі з-під нацистського “нагляду” по-
чинає формувати партизанський за-
гін ім. Щорса, який діяв на заході 
Чернігівщини між Десною та Дніпром. 
Найрадісніша мить для загону бу-

ла, коли під Ніжином партизани-роз-
відники зустрілися  з передовими під-
розділами Радянської армії й вивели 
їх до Придесення.
У 1944 р. Ю. Збанацькому було прис-

воєне звання Героя Радянського Союзу.
Післявоєнне життя Юрій Оліферо-

вич цілком присвятив літературній ді-
яльності. Майже десять років він очо-
лював Київську міську організацію 
Спілки письменників УРСР.
Дуже полюбилися молоді його пові-

сті: “Таємниця Соколиного бору”, “Лісо-
ва красуня” тощо. За роман “Хвилі” 
Ю. Збанацький був нагороджений Дер-
жавною премією УРСР ім. Т.Г. Шевченка.
У 1960–1970 роках Ю. Збанацький 

починає цікавитися кіномистецтвом. 
Він пише сценарії до фільмів “Мор-
ська чайка”, “Серед добрих людей”, 
“Чекайте зв’язкового” й інших.
До речі, невідомо як склалася б 

доля письменника, коли б не один 
цікавий випадок. Ще в 7 класі Юрій 
Оліферович писав оповідання, пові-
сті й п’єси. Рукопис однієї з них потра-
пив до крамниці укоопспілки, де в цей 
папір загортати оселедці. Допитливій 
продавщиці твір сподобався. Далі 
шлях рукопису достеменно невідо-
мий, але врешті-решт п’єса була по-
ставлена на клубній сцені. Ось така 
усмішка долі. Виявляється, з легкої 
руки продавщиці оселедців можуть 
робитися доленосні справи!

Юрій Оліферович Збанацький по-
мер в 1994 р. в Києві. Незабаром 
після його смерті на фасаді інституту 
в Ніжині, де він навчався було вста-
новлено меморіальну дошку – позаду 
однієї з дванадцяти колон білосніж-
ного Гоголівського корпусу, поруч із ін-
шими дошками на честь видатних ви-
пускників інституту, що прославили і 
рідну alma mater, і місто, де навчаль-
ний заклад знаходиться.
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ХХ ст. для Ніжина яскраво позначи-
лося “авіаційною” темою: від демон-
страційних польотів Петра Несторова 
у 1913 р., які спостерігав 7-річний Сер-
гій Корольов, назавжди “захворівши” 
після цього небом; до сьогодення – 
дислокацією авіаполку МНС України.
Основу розвитку авіації в Ніжині по-

клало заснування на північній околи-
ці міста аеродрому, на котрому з 1934 р. 
дислокувався 34-й учбово-винищу-
вальний полк, що складався з вини-
щувачів І-16, І-153 “Чайка”. Згодом, 
у 1958–1996 роках тут базувався 221-й 
Брестський Червонопрапорний Гвардій-
ський полк дальньої авіації – реактивні 
багатоцільові Ту-16 та понадзвукові 
бомбардувальники Ту-22М2 – знаме-
ниті “бекфаєри”, що могли транспорту-
вати ракети з ядерними боєголовками.
Коли почалася Велика Вітчизняна 

війна, на ніжинському аеродромі ра-
дянських військових авіаторів засту-
пили підрозділи Люфтваффе. Протя-
гом 1941–1943 років у Ніжині базува-
лися 106-а Дрезденська ескадра пі-
кіруючих бомбардувальників Ю-87, 
Ю-88 (більш відомі нам як “юн-
керси”) та 22-й винищувальний полк 
“Ястреби Геринга” Ме-109 (“месерш-
міти”). Останнім свого часу команду-
вав Адольф Галанд, відомий 280 осо-
бистими перемогами в небі. Бував 
у Ніжині й німецький пілот-ас Ганс-
Ульріх Рудель. За цим пілотом ве-
лося справжнє полювання радян-
ською розвідкою та СМЕРШем. І така 
увага з боку радянської сторони була 
цілком виправданою –  саме Г.-У. Ру-
дель у вересні 1941 р. однією бом-
бою потопив лінкор “Марат” радян-
ського Балтійського флоту; крім того 
на його рахунку були потоплені есмі-
нець “Стєрєгущий” Балтійського фло-
ту, есмінець “Мінськ” і лідер есмінців 
“Ташкент” Чорноморського флоту, а та-
кож 4 панцирні потяги, 500 танків, 800 
машин. Дізнавшись про перебування 
в Ніжині “короля пікірування”, Ставка 
Верховного Головнокомандувача до-
ручила ніжинському підпіллю на чолі 
з Я.П. Батюком вжити заходів щодо 
знищення Г.-У. Руделя.
Як це було влаштовано нині добре 

відомо. 1 травня 1943 р. Галина Бори-

сова, що працювала офіціанткою у 
офіцерській їдальні, майстерно шпри-
цом увела отруту в закупорені пляшки 
французького коньяку, – отруєння 
отримали 18 пілотів, 8 з них померли. 
Того дня німецькі льотчики прово-
джали Г.-У. Руделя. Але на превели-
кий жаль і підпільників, і радянського 
командування німецький ас залишив-
ся живий – він не вживав алкоголю, 
був спортсменом–важкоатлетом (у по-
воєнний час навіть був чемпіоном 
Берліна 1948 р. з триборства – і це не 
зважаючи на ампутовану ступню!).
Але цим епізодом дії батюківців 

проти німецьких льотчиків у Ніжині 
не обмежилися. Пізніше за зібраними 
підпільниками даними 
було зроблено уточнення 
координат німецького ае-
родрому, внаслідок чого 
був здійснений масований 
авіаналіт штурмової авіа-
ції Центрального фронту 
(11 серпня 1943 р.). 
Звідси, з цього ж аеро-
дрому в Ніжині, вже від-
ступаючи німці встигли у 
вересні 1943 р. здійснити 
наліт на залізничну стан-
цію Бахмач, де тоді зосе-
редилися ешелони насту-
паючої Радянської армії.
У звільнені Ніжина від 

нацистів брала участь 
11-а гвардійська авіади-
візія (літаки Ла-5, Як-3, 
Як-7, Як-9, Іл-2, Пе-2), яка 
згідно наказу Верховного 
Головнокомандувача отримала почес-
не звання “Ніжинська”, а також 175-й 
гвардійський авіаполк і титулована 
299-а Ніжинська штурмова авіадивізія 
(літаки Іл-2, Пе-2; командир Чухаєв). 
У складі цієї авіадивізії служив зна-
менитий радянський ас-штурмовик, 
Герой Радянського Союзу Румянцев.
Після війни ніжинський аеродром 

продовжував слугувати військовим. 
Уже за доби існування незалежної 
України його “демілітаризували”, спря-
мувавши на справу порятунку лю-
дей. Але нещодавно війна знову на-
гадала про себе… 1 березня 2011 р. 
Ніжинський краєзнавчий музей імені 
Івана Спаського отримав листа від 
генерал-лейтенанта Збройних Сил 
України Олександра Едуардовича За-
харова, в якому він звернувся з про-
жанням про сприяння в пошуку свого 

загиблого діда – льотчика, що заги-
нув у боях під час визволення Києва у 
1943 р. За даними О.Е. Захарова його 
дід був збитий під Ніжином. 
Лейтенант Петро Кузьмич Денисов, 

льотчик 721-го Косторинського вини-
щувально-авіаційного полку, 52-го 
авіакрила, 4-ї ескадрильї Воронезького 
фронту 20 вересня 1943 р. зійшовся 
в бою під Ніжином із німецьким 
асом Ґерхардом Гоффманом, обер-
фельдфебелем 4-ї ескадрильї 52-ї 
винищувальної ескадри Люфтваффе. 
На рахунку німця було 130 збитих ра-
дянських літаків; за військові успіхи 
мав Золотий Германський хрест, Ли-
царський хрестом із мечами. Ґ. Гофф-

ман підбив Ла-5фм (бортовий № 37) 
П.К. Денисова, але не збив. Лейтенант 
Денисов намагався дотягти до ніжин-
ського аеродрому, але не судилося: 
палаючий літак упав у болото під са-
мим Ніжином.
За фактом звернення О.Е. Захарова 

була створена комісія з пошуку літака 
у складі прапорщика авіазагону МНС 
України Є.В. Томика, одного зі спів-
робітників ніжинського міського від-
ділу Управління СБУ в Чернігівській 
обл., завідувача історичним відді-
лом НКМ імені Івана Спаського В.М. 
Ємельянова й автора цієї статті. На 
запит із Ніжина військово-повітряні 
сили ФРН надали матеріали, щодо 
цього повітряного бою, і через 60 ро-
ків після війни було встановлено з точ-
ністю майже до сантиметра місце па-
діння. Неабияку допомогу в цій справі 
надав генеральний директор ЗАТ 
ППТР “Пётр” (м. Воронеж, Російська 
Федерація) Віталій Миколайович 
Латарцев, котрий прилетів у Ніжин 15 
травня 2011 і впродовж майже двох 
тижнів брав участь у пошуку літака, 
надаючи потім консультації щодо 
ідентифікації знахідок останків літака 
та шляхів його визволення із більш, 
ніж півсторічного земляного полону. 
Спільними зусиллями місце падіння 

літака було знайдене, заміряне й за-
фіксоване за допомогою сучасного на-
вігаційного обладнання. Тепер справа 
за археологами. А потім – за музейни-
ками – залежно від ступеню збереже-
ності й комплектності літака.
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Розповсюджується безкоштовно
Запрошуємо до творчої співпраці 

як професійних дослідників, 
так і краєзнавців-аматорів

ОЛЕКСІЙ
ФАТЮК
завідувач відділу
“Природа Приостер’я”
НКМ імені
Івана Спаського

ÒÐÅÒ²É ÌÀÌÎÍÒО
Ф
за
“П
НК
Іва

Ця історія почалася у вересні 1995 р., 
коли в один із буденних днів керівни-
цтво Ніжинського цегельного заводу 
зателефонувало до міського краєз-
навчого музею, повідомивши, що під 
час розробки глиняного кар’єру на 
глибині 6 м знайдені залишки якоїсь 
доісторичної тварини. Коли на вка-
зане місце прибули співробітники 
музею, з’ясувалося, що тут, на око-
лиці Ніжина відшукуються, і вже не 
вперше, рештки мамонта.
Вперше в Україні подібну знахідку 

було зроблено в 1839 році. На 77-у кі-
лометрі траси Суми-Київ розташоване 
село Кулишівка на лівому березі річки 
Хусь серед мальовничої природи. До 
села часто завертають автобуси з ту-
ристами, яких приваблює унікальний 
пам'ятник. Не людині, а історичній події - 
знахідці мамонта. Пам’ятник у 1842 р. 
збудував український природознавець 
Іван Йосипович Калиниченко на місці, 
де він-таки й знайшов скелет старо-
давньої тварини.
Залишки велетенських тварин уче-

ні знаходили й раніше, зокрема в Си-
біру. Там, до речі, в умовах вічної мер-
злоти рештки цих тварин “законсер-
вовуються” настільки гарно, що до-
зволяє не тільки ретельно вивчити 
будову їх тіла, але й інколи спробу-
вати на смак їхнє м’ясо! А на терито-
рії Північного Сибіру й на Алясці має 
місце навіть промисловий збір мамон-
тового бивня, адже речі, виготовлені з 
нього, дуже коштовні.
Можна сказати без перебільшення, 

що стосовно вивчення мамонтів осно-
вний фактологічний матеріал локалі-
зований саме на території колишнього 
СРСР – здебільшого в Російській 
Федерації (у Сибіру), але й на терито-
рії України також.
Що ж собою являв мамонт? Мамонти 

(або волосаті слони) мали висоту до 
3,5 м і важили до 7 т. Основною від-
мінністю від сучасного слона була на-
явність волосяного покриву по всьому 
тілу до декількох десятків сантиметрів 
завдовжки зі щільним підшерстком. 
Така “шуба” дозволяла вижити навіть 

у суворих умовах холодного клімату. 
Живилися вони виключно рослинною 
їжею, поїдаючи траву й невеличкі ча-
гарники, взимку відкопуючи їх за допо-
могою масивних закручених бивнів.
Цікавий мамонт ще й тим, що він є 

сучасником стародавніх людей. У той
час людина була одним із компонен-
тів теріофауни Землі й тісно була по-
в’язана з навколишнім середовищем, 
особливо з потенційними об’єктами 
полювання, що давали їй їжу та одяг.
Більшість сучасних палеонтологів 

вважає, що походження слонів ма-
монтової лінії пов’язане з територією 
Євразії. Майже мільйон років тому ці 
велетенські тварини почали мігрувати 
до Північної 
Америки та Єв-
ропи з Азіатсь-
кої частини ма-
терика (між 
Азією та Аме-
рикою там, де 
зараз Берінго-
ва протока, то-
ді був суходіл). 
У Європі вже 
існували на той 
час т.зв. слони 
архидискодон-
тної групи, ко-
рені якої тяг-
нуться ще на 3 
млн. років углиб 
історії. Нині не-
відомо, яка з гі-
лок архидиско-
донтного стов-
бура дала по-
чаток роду ма-
монтів. Але ві-
домо, що май-
же 10 тис. років 
тому мамонти 
досить швидко 
зникли.
Отож, можна 

уявити, які уні-
кальні знахідки 
знаходяться у 
нас під ногами.
В Україні сьогодні є лише 2 повні-

стю змонтовані скелети мамонта 
– в Національному науково-природни-
чому музеї Національної академії наук 
України в Києві та в Палеонтологічному 
музеї Одеського національного уні-

верситету ім. І.І. Мечнікова. Перший 
змонтований із кісток різного геогра-
фічного походження; другий майже 
повністю був викопаний поблизу 
с. Олексіївка Одеської обл. І ось у 1995 р. 
стала нагода побачити третього на 
околиці Ніжина.
У глиняному кар’єрі поза Ніжинським 

цегельним заводом на глибині 6 м, 
майже на рівні ґрунтових вод, було 
знайдено череп велетенської тварини 
з величезним бивнем, довжиною 2 м. 
Багато трубчастих кісток, кістки пле-
чового поясу, добре збережені хребці 
– тільки мала частина того, що співро-
бітники Ніжинського краєзнавчого му-
зею були в змозі були підняти на по-

верхню. На пре-
великий жаль, 
умови, в яких 
тварина про-
лежала багато 
тисяч років, не 
дали змоги під-
няти основну 
частину кісток. 
Але особливо 
в а ж л и в и м 
була знахідка 
двох добре збе-
режених корін-
них зубів ма-
монта, за яки-
ми можна бу-
ло визначити, 
до якої групи 
слонів : або пів-
денно-руської, 
або більш чи-
сельної північ-
ної – нале-
жала ця тва-
рина. На сього-
дні можна при-
пустити, що 
тварина нале-
жала до ма-
монтів пізньо-
го типу, вік яких 
п р и б л и з н о 
12 тис. років.
Цілком ймо-

вірно, що зна-
йдені рештки можуть бути частиною 
групового могильника мамонтів і спо-
діваємося, що колись-таки з’явиться 
можливість виявити й дослідити цілий 
комплекс викопних решток цих велич-
них тварин на околиці Ніжина.
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