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Щогоріч виповнюється 115 років від 
дня народження одного з визначних 
культурних, наукових і релігійних ді-
ячів російської еміграції у Франції – 
Феодосія Георгійовича Спаського (1897–
1979). Лише недавно його ім’я стало 
відомим широкому загалу на його ма-
лій батьківщині. Щоб зрозуміти обста-
вини, що спонукали Ф.Г. Спаського 
залишити батьківський дім, слід звер-
нутися до попереднього періоду його 
життя, який майже повністю пов’я-
заний із Ніжином.
У ніжинському архіві відклалася осо-

биста справа студента Ніжинського 
історико-філологічного інституту князя 
Безбородька Феодосія Спаського, яка 
дозволяє визначити віхи його дитин-
ства та юності.
Народився Ф.Г. Спаський у Ніжині 

23 травня 1897 р. в родині священика 
Свято-Миколаївської церкви Георгія 
Івановича Спаського та його дружини 
Юлії Миколаївни. Обоє з батьків мали 
давнє священицьке коріння. Батько 
відзначався розумом і високомораль-
ною поведінкою, був людиною від-
повідальною, працьовитою, але при 
цьому доброю й привітною. Під час 
єврейського погрому 1919 р., за спо-
гадами очевидців, він особисто брав 
участь у порятунку євреїв.
Родина Спаських була чималою: 

в 1891 р. народилася донька Євгенія, 
а далі четверо синів: в 1894 р. – Георгій, 
в 1897 р. – Феодосій, в 1901 р. – 
Василь і, нарешті, в 1904 р. – Іван. Усі 
діти отримали гарну освіту. В родині 
була велика бібліотека. Природно, ба-
гато книг було з церковної історії та бо-
гослужебної практики, які, безумовно 
– а також батьківське виховання – на-
клали помітний відбиток на світогляд 
юного Феодосія.
У десятирічному віці Ф.Г. Спаський 

вступив до класичної гімназії при НІФІ, 
де навчався до 1915 р.; мав зразкову 
поведінку. Навчальні успіхи були дещо 

скромнішими. Найкращі оцінки він мав 
з грецької мови, Закону Божого та іс-
торії – саме тих дисциплін, які в май-
бутньому визначать його фах уже да-
леко від Батьківщини. Відразу після 
закінчення гімназії 18-річний Феодосій 
вступив до НІФІ, де навчався на кла-
сичному відділенні у якості своєкош-
тного студента.
Закінчення гімназії та початок на-

вчання в інституті припали на тяжкі 
роки Першої світової війни. В 1916 р. 
Ф.Г. Спаський, подібно до бага-
тьох десятків тисяч студентів в усій 
Російській імперії тимчасово перери-
ває навчання та працює в харчово-
перев’язочному загоні Південно-За-
хідного фронту. Очевидно, саме тоді у 
хлопця зав’язалися знайомства в колі 
офіцерів, багато з котрих не сприй-
няли більшовицької влади й стали на 
шлях боротьби з нею, а зазнавши по-
разки, змушені будуть емігрувати. 

Після початку революції 1917 р. та 
припинення бойових дій на фронті 
Феодосій Георгійович повертається 
до навчання. Проте, коштів для цього 
не вистачає. У вересні 1918 р. він по-
дає заяву з проханням перевести на 
навчання за казенний кошт. З огляду 
на досить непогану успішність – з 12 
дисциплін половина оцінок була на 
«відмінно», решта – на «добре» (лише 
римська історія «кульгала» – стояло 
«задовільно»), керівництво НІФІ про-
хання задовольнило.
Однак, завершити навчання юна-

кові не судилося. Громадянська ві-
йна майже повністю паралізувала 
освітній процес. Приміщення інсти-
туту в Ніжині стало дедалі частіше 
використовуватися то як військовий 
штаб, то як полковий шпиталь тощо. 
В таких умовах студент Ф.Г. Спаський 
ймовірно й закінчив ІІІ курс. А на по-
чатку осені 1919 р. в Ніжині панували 
денікінці. Вони проводили енергійну, 
часто насильницьку, мобілізацію до 
лав Добровольчої армії. Був мобілі-
зований разом із братами Георгієм і 
Василем й 22-річний Феодосій.
Поразка білого руху в 1920 р. за-

стала братів у Криму й вони розділили 
долю тисяч вояків Добровольчої армії – 
за загрози розстрілу більшовиками 
були змушені залишити батьківщину 
та вирушити на чужину – спочатку до 
Константинополя (тобто Стамбулу), 
потім до Белграду, і врешті – до Парижу, 
де пройшла решта життя Ф.Г. Спась-
кого – тут він отримав богословську 
освіту, почав – як його батько, дід і 
прадід – духовне служіння, досяг 
певних вершин у педагогічній та на-
уковій діяльності.
У далекій Франції Ф.Г. Спаський ви-

кладав низку дисциплін у паризькому 
Свято-Сергіївському православному 
інституті, був скарбником цього на-
вчального закладу; брав участь у ду-
ховному житті російської діаспори, 
був особисто знайомий із такими ви-
датними представниками російської 
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Гордістю бібліотеки Ніжинського 
державного університету імені 
Миколи Гоголя є надзвичайно цікава 
з наукового й історичного погляду ко-
лекція європейських стародруків ХVІ 
ст., яка нараховує сьогодні 187 то-
мів (231 назва з урахуванням скла-
дових частин конволютів). Що стосу-
ється походження цих видань, то 87 
примірників потрапили до бібліотеки 
Ніжинського історико-філологічного 
інституту князя Безбородька з дублет-
ного фонду Варшавського універси-
тету, 39 – були передані у складі біблі-
отеки Ніжинського Олександрівського 
грецького училища, 35 та 3 – відпо-
відно придбані разом із книжковими 
зібраннями професорів Ф.-В. Річля 
та С.П. Шевирьова, 23 – надійшли з 
інших джерел. Серед останніх – по 
одному примірнику належали пер-
шому директорові Ніжинської гім-
назії вищих наук В.Г. Кукольнику, 
колишньому директорові Санкт-
Петербурзького Імператорського 
історико-філологічного інституту І.Б. 
Штейнману та професорові НІФІ, ві-
домому славісту В.В. Качановському; 
2 примірники надійшли з бібліотеки 
колишнього директора НІФІ Х.А. 
Екеблада, решта – потрапили від не-
відомих власників або були успадко-
вані у складі бібліотеки сучасного уні-
верситету різного часу.
За географічною ознакою, ніжин-

ську колекцію видань ХVІ ст. репре-
зентують книги, надруковані у різних 
містах Європи: Антверпені, Базелі, 
Варшаві, Венеції, Гейдельберзі, 
Женеві, Кенігсберзі, Кракові, Кельні, 
Лейдені, Лейпцигу, Ліоні, Нюрнбергу, 

Падуї, Парижі, Флоренції, Фрайбургу, 
Франкфурті-на-Майні тощо. Тут пред-
ставлені зразки видавничої про-
дукції видатних європейських дру-
карських фірм: Альда Мануція та 
його нащадків, Етьєнів, Фробенів, 
Опорінуса, Джунтів, Андреа Вехеля, 
Христофора Плантена, Арнольда 
Біркманна, Антонія Гріфіуса, Іоганна 
Хервагіуса, Євстафія Вінйона, Миколи 
Шарфенбергера й інших.
Перелік авторів книг ціл-

ком засвідчує історико-
філологічний напрям бібліо-
течного зібрання Ніжинської 
вищої школи. Широко репре-
зентовані класичні праці ан-
тичних класиків: Аристотеля, 
Аристофана, Вергілія, 
Діогена Лаертського, Діонісія 
Галікарнаського, Евкліда, 
Геродота, Гесіода, Гомера, 
Ісократа, Тита Лівія, Юлія 
Цезаря, Катулла, Ксенофонта, 
Лукреція, Платона, Павсанія, 
Плутарха, Полібія, Клавдія 
Птолемея, Софокла, Тацита, 
Теренція, Фукідіда. Доба 
Відродження представлена 
текстами Торквато Тассо, 
Лоренцо Валли, Петрарки, 
Паола Мануція, Ніколо 
Макіавеллі, Жана Бодена. 
Наукові досягнення доби се-
редньовіччя представлені пу-
блікаціями праць матема-
тика Ієроніма Кардана, лікаря 
Клавдія Галена, поважних на-
уковців Ісаака Казавбонуса, 
Конрада Гесснера, Іоганна Гландорпа, 
Хенріка Глареануса, Юста Ліпсіуса, 
Іоганна Пісторіуса, Іосифа Скалігера.
Справжньою перлиною колекції є 

добірка «альдин» – видань, що по-
бачили світ у венеціанській друкарні 
славнозвісного італійського про-

філософсько-богословської думки за 
кордоном, як В. Зеньковський, А. Кар-
ташов, М. Лосський, Г. Флоровський, 
М. Бердяєв  й інші.
Феодосій Георгійович Спаський був 

визнаним поціновувачем і знавцем 
східнослов’янської православної лі-
тургійної музики. Маючи непогані му-
зичні здібності й досвід, сам тривалий 
час очолював чоловічій церковний 
хор, служив псаломщиком у паризь-
кому Свято-Введенському православ-
ному храмі. (І це не дивно, адже у ро-
дині Спаських всі гарно співали, мате-
рин батько о. Микола Переяславець 
був знаним організатором і регентом 
церковних хорів у своїй парафії, за 
свої хорові здобутки мав великий ав-
торитет у церковному середовищі). 
У 1951 р. в Парижі побачило світ 

унікальне історико-богословське до-
слідження Ф.Г. Спаського “Русское 
литургическое творчество”. Ця книга 
й досі, попри допущені в ній помилки 
й неточності, лишається єдиною ґрун-
товною зведеною працею, у якій най-
повніше розглянуто історію, зміст і ав-

торство богослужбових текстів і піс-
неспівів руської православної традиції. 
2008 року її перевидали в Москві, й нині 
активно використовують у підготовці 
православних церковнослужителів.
Сьогодні ім’я Ф.Г. Спаського потроху 

повертається до України, зокрема до 
Ніжина в кількох опублікованих нау-
кових дослідженнях сторінок його бі-
ографії, публікаціях його спогадів 
(якраз з ніжинського періоду життя), 
що друкувалися в емігрантській пресі 
ще в 1950-х роках (або й узагалі досі 
не друкувалися) і які були цілком неві-
домими на його Батьківщині. А також 
у присвяченому його невеличкому, 
але славному ювілеєві науковому зі-
бранню – Спаських читаннях, що ма-
ють відбутися в його рідному Ніжині 
наприкінці вересня 2012 р.

на фото:
світлина Ф.Г. Спаського 1916 р. 
зі студентської особової справи 

та  фото, зроблене в Парижі, 
орієнтовно в 1950-х роках

світителя, вченого-гуманіста Аль-
да Мануція та його нащадків. Ніжин-
ська збірка «альдин» нараховує 6 
видань. Серед них особливої уваги 
заслуговує перше повне видання 
праць давньогрецького філософа 
Платона («Omnia Platonis opera», 
Венеція, 1513 р.).
З ХVІІ ст. в Ніжині існувала по-

тужна грецька купецька колонія, яка 
була відома широкими торговими 

зв’язками не тільки в Україні та Росії, 
але й у Європі та на Близькому Сході. 
Маючи достатні капітали, греки збу-
дували у Ніжині декілька церков, 
при яких заснували церковне брат-
ство, шпиталь і школу. На початку 
ХІХ ст. за ініціативою мецената-купця 
Стефана Кириловича Буби (Бубаса) 
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На території міста Ніжина відомо 
низку археологічних пам’яток. Серед 
них – північна частина центральної 
частини міста, що зазначена на мапі 
охоронних зон як «Нове місто». Це по-
селення з півдня примикає до окіль-
ного міста і посаду, займає площу 25 га 
і датується в межах ХVІ–ХVІІ ст.

«Нове місто» досліджувалося чер-
нігівським археологом Ю.М. Ситим у 
1990 р. та  впродовж 2004–2011років 
ніжинським археологом І.С. Кедуном. 
Унаслідок археологічного вивчення 
поселення тут виявлено культурний 
шар потужністю більше 1 м, який міс-
тить посуд і речі ХVI–XIX ст.
На сьогодні практично вся терито-

рія пам’ятки знаходиться під забудо-

вою. Характерною особливістю даної 
пам’ятки є значне пошкодження куль-
турного шару сучасними перекопами. 
Територія «Нового міста» інтенсивно 
забудовувалася протягом  багатьох 
століть – найбільш жваво з кінця ХVІІ – 
початку ХVІІІ ст.
В історіографії вважалося, що засе-

лення «Нового міста» почалося якраз 
у XVII ст. Проте археологічне дослі-
дження території в 2011–2012 роках 
дозволило переглянути таке твер-
дження. На території пам’ятки від-
крито й досліджено 2 споруди, що 
функціонували в ХІ–ХІІ ст. Було зі-
брано колекцію знахідок указаного 
періоду, зокрема: уламки давньо-
руського посуду, кістяна голка, пряс-
лице, ніж, вістря стріли. Тож, цілком 
очевидно, що заселення цієї частини 
міста почалося не пізніше ХІ–ХІІ ст.

грецька школа була перетворена на 
Олександрівське грецьке училище, 
при якому було започатковано кіль-
кісно невелику, але дуже цінну бібліо-
теку. В 1875–1887 роках, коли грецька 
колонія практично припинила своє іс-
нування, книги з цього училища по-
трапили на зберігання до бібліотеки 
НІФІ. Ця передача відбулася вна-
слідок тривалих переговорів між ке-
рівництвом інституту, грецькою гро-

мадою та міською думою Ніжина. 
647 томів, «більшою частиною філо-
софського, канонічного та древньо-
класичного змісту», були передані на 
довічне користування НІФІ, з умовою, 
щоб книги, які «для міста можуть мати 
значення як історична пам’ятка», збе-
рігалися в окремій кімнаті під назвою 

«Старовинна бібліотека Ніжинського 
грецького училища». Зазначимо, що 
саме з грецької бібліотеки походять 
найдавніші видання колекції бібліо-
теки сучасного НДУ. У складі грець-
кого зібрання бачимо також унікальні 
видання творів легендарного дав-
ньогрецького співця Гомера («Opus 
utrumque Homeri Iliados et Odysseae», 
Базель, 1544), античного математика 
Евкліда («Ευκλειδου στοιχειων βιβλ. 

ΙΕ. εκ των θεονος συνουσιων», 
Базель, 1533), славнозвіс-
ного грецького лікаря рим-
ської доби Клавдія Галена в 
6-ти частинах («Galeni operum 
omnium», Венеція, 1542–1545) 
тощо. Велику цікавість для до-
слідників мають збірки праць 
отців християнської церкви, 
богословів і церковних істо-
риків. Унікальні книги з біблі-
отеки ніжинських греків про-
тягом ХVІ–ХІХ ст. активно ви-
користовувалися у навчальній 
і науковій діяльності виклада-
чами та вихованцями ніжин-
ських навчальних закладів, 
про що свідчать численні мар-
гіналії (написи, зроблені від 
руки на полях) грецькою мо-
вою, примітки тощо.
Найчисельнішим поповне-

нням колекції стародруків бі-
бліотеки сучасного НДУ стали 
передані в 1875 р. дублети з бі-
бліотеки Варшавського універ-
ситету. Серед них величезну 
наукову цінність мають актові 

та юридично-регулятивні видання, які 
репрезентують цілісний комплекс за-
конодавства Королівства Польського 
та Речі Посполитої. Цікавими для до-
слідників, на наш погляд, є збірники 
сеймових постанов і конституцій, ко-
ролівських привілеїв, які охоп¬люють 

період починаючи від 1374 р. 
Найдавнішим польським стародру-
ком, що зберігається в Ніжині, є надру-
кована у Кракові 1521 року історична 
праця Мацея Меховського «Польська 
Хроніка» («Chronica Polonorum», 
друге видання). Продовжують тему 
слов’янcької історіографії раритетні 
видання Олександра Ґваньїні «Хроніка 
Сарматії Європейської» («Sarmatiae 
Europeae descriptio», Краків, 1578) та 
Мартіна Кромера «Про походженя та 
діяння поляків» («De origine et rebus 
gestis Polonorum», Базель, видання 
1555, 1558, 1568 та 1589 р.). Названі 
історичні праці неодноразово відігра-
вали важливу роль у формуванні дже-
рельної бази для українських козаць-
ких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст. Усі ці книги 
оздоблені чудовими гравірованими 
ілюстраціями, які мають самостійне 
історичне й естетичне значення.
Зібрання ніжинської колекції євро-

пейських видань ХVІ ст., безумовно, 
варте науково-бібліографічного ви-
вчення з точки зору історії книжкової 
культури. Загалом, на стародруках, 
що зберігаються в бібліотеці НДУ, ви-
явлено значну кількість печаток, роз-
логих записів, читацьких поміток на 
полях, екслібрисів, які можуть стати 
предметом окремого наукового дослі-
дження. Значна частина раритетних 
видань має оригінальні палітурки, які 
є яскравими зразками художньої май-
стерності та палітурного мистецтва 
XVI–XVII ст. Безумовно, бібліотечна 
колекція Ніжинського державного уні-
верситету імені Миколи Гоголя є уні-
кальним історико-культурним яви-
щем, безцінним джерелом наукових 
досліджень для книгознавців та куль-
турологів, яскравим свідченням пле-
кання набутків і традицій, плідної ро-
боти працівників бібліотеки, які зуміли 
її зберегти для прийдешніх поколінь.

Після камеральної обробки всі зна-
йдені на території «Нового міста» ма-
теріали будуть передані для збере-
ження й експозиції до Ніжинського кра-
єзнавчого музею імені Івана Спаського. 
Наразі дослідження тривають.
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Наприкінці травня 2012 р. минуло 
160 років від часу унікальної зна-
хідки – Ніжинського (або Магерського) 
скарбу. Тоді син ніжинського селянина 
Бóриса, пахаючи на північній околиці 
Ніжина, поза передмістям Магерки і 
хутором Бобрик батьківське поле, ви-
вернув плугом глечик із майже 200 
потемнілими кружечками – як зго-
дом виявилося: срібними монетами 
кінця Х – початку ХІ ст., давньорусь-
кими срібниками. Значення цієї зна-
хідки важко переоцінити: ще з кінця 
ХVІІІ ст. було знайдено кілька поді-
бних монет, але насамперед через 
малочисельність їх вважали або на-
городними медалями-жетонами, або 
монетами південнослов’янських дер-
жав. Знахідка ж такої значної кількості 
монет дала можливість кільком уче-
ним стверджувати, що вже за прав-
ління київського князя Володимира 
Святославовича, а також його нащад-
ків у Київській Русі чеканилася власна 
монета – одна з найважливіших ознак 
державності. Обидва автори такої гі-
потези – вчені з України: професор 
Ніжинського юридичного ліцею князя 
Безбородька М.А. Тулов, науковий 
першовідкривач скарбу, а також завід-
увач Мінцкабінету (тобто нумізматич-
ного зібрання) Київсь-
кого університету Св. 
Володимира Я.Я. Воло-
шинський, який система-
тизував усі відомі моне-
ти цього скарбу й виклав 
результати свого дослі-
дження в першій науко-
вій публікації про Ніжин-
ський (Магерський) скарб.
Прикро, але скарб 

практично відразу розій-
шовся «по рукам» сто-
ронніх людей, адже ма-
лограмотний ніжинський 
селянин відніс знахідку 
волосному писареві, а той 
почав розпродувати мо-
нети всім охочим. Кілька 
монет таким чином на-
дійшли до проф. М.А. Ту-
лова, який негайно, зро-
зумівши наскільки важ-
лива річ до нього потра-
пила, повідомив про зна-
хідку керівництво Київ-
ського учбового округу. 
Досить швидко звістка 
про унікальну знахідку 
дісталася Санкт-Петер-
бургу – за кілька тижнів 
у столичній пресі з’яви-
лося кілька заміток. Усе 
це привело до Ніжина відомого київ-
ського колекціонера-нумізмата, поміч-
ника попечителя Київського учбового 
округу М.В. Юзефовича. Він упродовж 
кількох візитів у червні-серпні 1852 р. 
до Ніжина – самостійно, а також із 
М.А. Туловим і Я.Я. Волошинським – 

повідбирав або повикупляв більшу 
частину монет зі скарбу (не менше 
120 монет). А ось спроба розшукати 
ще бодай одну монету на місці зна-
хідки ніякого результату не дала…
Надалі М.В. Юзефович зібрані мо-

нети мав намір розіслати чи подару-
вати відомим у Російській імперії ко-
лекціонерам; науковим і культурним 
закладам, а також різним можновлад-
цям. Левову частина, майже 70 монет, 
різних типів і найкращих за збереже-
ністю монет колекціонер, звісно, за-
лишив у власній колекції (для цих мо-
нет він навіть за-
мовив спеціальний 
дерев’яний футляр, 
обтягнутий оксами-
том, із тисненими 
короною та вен-
зелем «М.Ю.» на 
кришці). 31 монету 
М.В. Юзефович пе-
редав до Мінцкабі-
нету університету в 
Києві (до того ж най-
більш погано збе-
режені); отримали 
ніжинські срібники 
відомі колекціонери 
О.Д. Чертков, О.С. 
Уваров, С.Г. Стро-
ганов, Э.К. фон Гут-

тен-Чапський; а ось наміри поповнити 
нумізматичні колекції Академії наук, 
Археологічного товариства тощо мо-
нетами з Ніжинського (Магерського) 
скарбу залишилися нездійсненими…
Отримали свою «долю» й два міс-

цеві регіональні правителі – чернігів-

ський і київський губернатори. Черні-
гівський цивільний губернатор П.І. Ге-
ссе, витребував 5 монет зі скарбу че-
рез ніжинського городничого Пліха-
нова (який губернаторові й повідомив 
про знахідку) ще під час одного з візитів 
М.В. Юзефовича до Ніжина. Київський 
військовий губернатор та подільський і 
волинський генерал-губернатор Д.Г. Бі-
біков отримав також 5 монет, але з до-
брої волі самого колекціонера, на про-
хання високопосадовця.
Як не дивно, але обидва чиновника 

розпорядилися ніжинськими срібни-
ками однаково – ви-
рішили «піднести» їх 
у якості подарунку 
імператорові Мико-
лі І, який дуже до-
речно на початку ве-
ресня того ж 1852 р. 
здійснював черго-
вий візит до своїх 
українських воло-
дінь. Ще більшої до-
речності такий жест 
прояву «вірнопід-
данницьких» почут-
тів набував із огляду 
на відкриття в лю-
тому все того ж року 
в Санкт-Петербурзі 
Імператорського 
Ермітажу – публіч-
ного музею, засно-
ваного на приватних 
колекціях монаршої 
родини Романових.

Не бажаючи осоромитися дару-
ючи монархові монети не до кінця 
з’ясованого походження, обидва гу-
бернатори замовили своєрідну нау-
кову експертизу. П.И. Гессе звернувся 
до відомого історика, професора 
Харківського університету О.І. Зер-
нова, і прогадав – харківський уче-
ний затримався із відповіддю й черні-
гівський чиновник не встиг оформити 
належним чином свій презент імпера-
торові. Шанс подарувати монети пер-
шим був утрачений – адже імпера-
торський кортеж спершу пройшов че-
рез Чернігів, а вже потім через Київ. 
Натомість, науковий консультант Д.Г. Бі-
бікова – Я.Я. Волошинський (хоча й сам 
київський губернатор був вельми освіче-
ною й начитаною для свого часу люди-
ною) виявився значно оперативнішим, 
до того ж знаходився тут-таки в Києві, не 
витрачаючи час на листування.
Маючи наукове підтвердження зна-

хідки саме як монет, і монет руського 
походження, що якнайкраще впису-
валося в русофільську держану по-
літику, Д.Г. Бібіков наказав належно 
оформити майбутній подарунок: були 
замовлені у відомого київського палі-
турника Р. Штробіндера 2 футляри – 
один для трьох монет, інший – для 
двох. До останнього вклали сріб-

М.В. Юзефович. Фото 1880-х років (угорі)
Д.Г. Бібіков. З картини К.К. Гампельна. 

1820-ті роки (внизу)
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ники Володимира Святославовича 
та його сина Ярослава Мудрого, ко-
трі [срібники] на той час уже були ві-
домі за іншими знахідками. До пер-
шого – три нові, раніше невідомі типи 
давньоруських срібників. Київський 
губернатор власноруч написав пояс-
нення до подарунку, де виклав саме 
таку класифікацію знайдених мо-
нет. До подарунку також додавалася 
«книга» – систематизовані таблиці 

із зображенням і описом ніжинських 
давньоруських срібників з колекції 
Мінцкабінету Київського університету 
Св. Володимира авторства Я.Я. Воло-
шинського (малюнки виконані Г.Ф. Шней-
дером) і переплетені вже згадуваним 
Р. Штробіндером.
Усе це – 2 футляри з 5 монетами, 

книга у шаргеньовій (із тонкої овечої 
шкіри) палітурці – 5 вересня 1852 р. 
було подаровано в Києві Миколі І. 

Цікаво, що «підносив» монархові по-
дарунок Д.Г. Бібіков уже в якості мі-
ністра внутрішніх справ – наказ про 
його службове підвищення імператор 
підписав рівно тиждень тому, якраз 
від’їжджаючи зі столиці до України. 
Щоправда, ще більше місяця Д.Г. Бі-
біков перебував у Києві – улагоджу-
вав справи з переїздом, і продо-
вжував виконувати губернаторські 
обов’язки. Цим пояснюються його під-

писи на листах до Міністерства імпе-
раторського двору й уділів, датованих 
жовтнем 1852 року, про надсилання 
вже подарованих монархові речей до 
Санкт-Петербургу, – все, що дарува-
лося членам імператорської родини, 
мало бути офіційно оформлено.
У листопаді-грудні 1852 р. подаро-

вані в Києві срібники з Ніжинського 
(Магерського) скарбу потрапили до 
Імператорського Ермітажу. А на по-

чатку 1853 р. до цього ж музею надій-
шло ще 28 ніжинських давньоруських 
срібників. Ймовірно це були якраз ті, 
котрі збирався подарувати імперато-
рові П.І. Гессе. Як бачимо їх значно 
більше, ніж 5 монет, – можливо в та-
кий спосіб, збільшивши обсяг пода-
рунку, чернігівський губернатор нама-
гався реабілітуватися за втрачений на 
початку вересня шанс продемонстру-
вати свою вірність імператорові.

Так чи інакше, але саме ці 5, а слі-
дом за ним ще 28 срібних давньорусь-
ких монет були першими з-поміж усіх 
нині наявних подібних монет у фон-
дах  Державного Ермітажу (загалом 
їх там зараз 113). І не лише першими 
з-поміж інших давньоруських срібни-
ків – вони стали взагалі першими най-
давнішими руськими монетами в ну-
мізматичній колекції всесвітньо відо-
мого музею в Санкт-Петербурзі.

ÏÅÐØÀ ÍÀÐÎÄÍÀЛІЛІЯ
СОРОКА
науковий співробітник
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Багата на таланти земля ніжинська. 
Багатьох видатних людей дала вона 
світу, серед них – чарівна жінка, тала-
новита актриса, перша Народна ар-
тистка України – Марія Заньковецька 
(4 серпня 1854 р. – 4 жовтня 1934 р.). 

«Народилась я у с. Заньки, Чернігів-
ської губернії, Ніжинського повіту, в ста-
рій дворянській сім’ї поміщика К. Ада-
совського», – так писала у своїй авто-
біографії акторка. Тут, у Заньках про-
йшли її дитячі та юнацькі роки. Коли 
Марія Костянтинівна пішла на профе-
сійну сцену, вона й узяла собі прізвище 
Заньковецька – від назви рідного села.
Дівчинка Марійка була наймо-

лодшою в великій дружній родині. І 
мати, і батько кожен по-своєму спра-
вили безперечний вплив на форму-
вання її характеру, напряму її життє-
вого й творчого шляху. Спочатку Марія 
Костянтинівна грала у водевілях, адже 
для цього у неї, майстрині сценічних 
імпровізацій, було вдосталь знань і 
вмінь. З великими труднощами до ре-
пертуару трупи включалися п’єси на-
писані українською мовою. Та все ж 
І. Раковичу (товариш батька) вдалося 
поставити «Наталку Полтавку» І. Кот-
ляревського. Головну роль зіграла 
Марія. Пізніше саме ця роль стане для 
неї знаковою – в 1882 р. М.К. Зань-
ковецька вперше вийде на професійну 
сцену в уже знайомій їй ролі Наталки.
Трупою, в якій грала Марія Костян-

тинівна, було «Товариство М.Л. Кро-

пивницького». Неодноразово Занько-
вецькій пропонували вступити на 
службу до Імператорського Маріїн-
ського театру в Санкт-Петербурзі, але 
актриса залишилася вірною своїй ми-
лій, хоча й бідній репертуаром, україн-
ській сцені. Сама ж 
М.К. Заньковецька 
багато робила для 
розвитку українсь-
кого театрального 
мистецтва, в т.ч. й 
для розвитку теа-
тральної справи в 
рідному й милому її 
серцю Ніжині. 
З усіх п’єс репер-

туару Заньковецької 
найбільший успіх ма-
ла роль Харитини за 
п’єсою І. Карпенка-
Карого «Наймичка». 
Критики порівнюва-
ли українську актор-
ку з такими відо-
мими російськими 
актрисами, як М. Єр-
молова та В. Комі-
саржевська. І. Кар-
пенко-Карий писав: 
«Після того, як Зань-
ковецька зіграла 
наймичку, її портрет 
повинен бути в до-
мі кожного україн-
ця, який любить 
Батьківщину». І та-
ких, хто любив Бать-
ківщину було багато. 
Народна шана і любов до артистки 

знайшла свій вияв у постанові уряду 

Української СРР, виданій у 1922 р.: 
«На ознаменування 40-річної сценіч-
ної діяльності Марії Костянтинівни 
Заньковецької та її заслуг перед 
Українським театром, Рада Народних 
Комісарів ухвалила: надати Марії 

Костянтинівні 
Заньковецькій 
звання Народ-
ної артистки ре-
спубліки». Пос-
танова уряду 
була прийнята 
з глибокою при-
хильністю в Ук-
раїні, Росії й ін-
ших республі-
ках колишнього 
СРСР. Сама ак-
триса прийняла 
цю нагороду як 
найбільший дар 
свого народу.
Цього року 

виповнюється 
130 років з того 
дня, як україн-
ську театраль-
ну сцену ося-
яла зірка на ім’я 
Марія Занько-
вецька, а також 
90 років як було 
встановлене 
в Україні ви-
соке й почесне 
звання народ-
ного артиста, 
першою удо-

стоєною честі носити яке була саме 
М.К. Заньковецька.
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Із закінченням Великої Вітчизняної 
війни радянського народу історія 
Ніжинського військового аеродрому не 
закінчилася. Майже відразу після ка-
пітуляції нацистської Німеччини була 
створена транзитна авіабаза – попе-
реду була війна з Японією. Транзитом 
через Ніжин проходили військові літаки 
з західного фронту на Далекий Схід.
На ніжинському літовищі можна 

було побачити літаки, що надхо-
дили до СРСР за програмою «ленд-
ліз» із США та Великої Британії: А–20 
«Бостон», Р–39 «Аерокобра», НС–3 
(Ли–2), «Дуглас», Р–40 «Томахоук». 
Це були якісні, 
комфортні для 
екіпажу маши-
ни, котрі пере-
бували на оз-
броєнні ВПС 
СРСР до 1960-х 
років (фронто-
вий бомбарду-
вальник А–20 
«Бостон» – до 
1970 р.). Єди-
ним недоліком 
цих літаків, на 
думку вітчизня-
них авіаконструкторів, була їх виба-
гливість до пального – на авіаційному 
керосині союзницькі машини не пра-
цювали. Коли Й.В. Сталін у 1945 р. 
побачив кабіну винищувача Р–39 
«Аерокобра», на котрому літав леген-
дарний тричі Герой Радянського Сою-
зу О.І. Покришкін, він був шокований: 
набагато краща за радянські літаки аві-
оніка, наявна радіостанція з автопошу-
ком, лінзовий приціл… Недарма потім 
«батько всіх народів» дав особистий 
наказ авіаконструктору А.М. Туполєву 
скопіювати до останнього гвинтика 
новітній на той час дальній бомбарду-
вальник В–29 «Суперстратофортес», 
хитрим способом привласнений ра-
дянською стороною під час заправки 
цієї машини на о. Сахалін 18 травня 
1945 р. (саме Б–29 6 і 9 серпня 1945 р. 
бомбардував Хіросіму та Нагасакі). 
Як наслідок, за 2 роки з’явився Ту-4 – 
точна копія Б–29. Цей літак мав таке ж 
призначення, як і його прототип – но-
сій першої радянської атомної бомби і 
став символом ядерного паритету між 
США і СРСР в Холодній війні, яка щой-
но розгорталася.
Одразу ж Ту–4 з’явилися на Ніжин-

ській авіабазі. Для потреб таких лі-
таків виникла потреба в спорудженні 
злітно-посадкової смуги (ЗПС) з твер-
дим покриттям. Перший її варіант 
з’явився у 1948 р. Коли на початку 
1960-х років у Ніжині з’явилися надзву-
кові Ту-22, ЗПС почали подовжувати й 
ущільнювати – адже посадкова швид-
кість нових літаків становила 320 км/
год, а шлях зльоту-посадки становив 
аж 2 км. Після останньої модернізації 
це унікальна ЗПС довжиною 3560 м 

і шириною 20 м. Таких ЗПС в сучас-
ній Україні всього 6. Вона здатна при-
ймати літаки будь-якого класу і типу, 
наприклад, у 1989 р. її «випробував» 
Ан–124 «Руслан», вага котрого 183 т! 
Тоді «Руслана» вантажили стрілець-
кою зброєю з військового складу № 63 
у Ніжині задля урегулювання зброй-
ного конфлікту в Нагірному Карабасі. 
Останнім на сьогодні випадком «на-
вантаження» ЗПС у Ніжині великотон-
нажною транспортною авіацією є при-
літ 8 та 11 липня 2012 р. Іл-76МД, який 
транспортував тіла загиблих і тяжко по-
ранених російських прочан із туристич-
ного автобусу, який потрапив у автока-
тастрофу між Черніговом і Києвом.
Із появою Ту–4 на території Ніжин-

ської авіабази постало питання збе-
рігання авіабомб із ядерними боєза-

рядом. Звісно, це була сувора військова 
таємниця, але нині відомо, що задля 
цього був збудований спеціальний 
склад (його рештки є й нині) неподалік 
с. Радгоспне, між залізницею Ніжин–
Чернігів і автомобільним шляхом Ні-
жин–Вертіївка. Тут  упродовж 1946–
1991 років у різний час зберігалося до 
20 таких авіабомб. Ю.Ю. Власовець, 
відомий ніжинський фотограф, який у 
той час був авіатехніком 199-го гвар-
дійського Брестського авіаполку, зга-
дує, що одна така бомба важила 6000 
кг із зарядом 25 мг/т тротилового ек-
віваленту – а це еквівалент шести 
бомб, скинутих на Хіросіму… За доби 
«розрядки» у відносинах СРСР і США 
(1972–1979 роки), лідери цих двох 
наддержав підписали договір ОСВ-1 
(рос. «Ограничение стратегичес-
ких вооружений»), внаслідок якого ці 
бомби вивезли з Ніжина, залишивши 
звичайні авіаційні боєприпаси.
Звісно, від часу, коли в Ніжині «осе-

лилися» стратегічні бомбардуваль-
ники, майже на 50 років Ніжин став 

об’єктом пильної уваги західних 
спецслужб і розвідок. Цікавим і по-
казовим був епізод із «заблукалим» 
у 1975 р. екзотич-ним для тогочас-
ного Ніжина авто «Сітроен» із гро-
мадянами Франції, котрі дуже на-
стирливо намагалися проїхати до за-
критого тоді військового містечка 
на вул. Космонавтів. Але попри се-
кретність аеродрому в Ніжині, закри-
тість міста для іноземців, розвідки і 
спецслужби не дарма їли свій хліб 
– енциклопедія «Брітіш-Авіа», ви-
дана в Лондоні в 1982 р., містить 
точні географічні координати й ази-
мути Ніжинського військового аеро-
дрому, його розміри, чисельність бо-
йових машин, їх натівську класифіка-
цію і, на превеликий подив, усі аварії, 
що трапилися тут до 1982 р.
У 1961 р. 175-й гвардійський Ніжин-

ський авіаполк був перекинутий у За-
байкальський військовий округ до м. Без-
річчя-2, де функціонує й донині (з 
1991 р. – у складі ВПС Російської Фе-
дерації). В 1960–1970-х роках у цьому 
авіаполку проходили строкову військову 
службу багато ніжинських юнаків.
У липня того ж 1961 р. в Ніжин пе-

ребазувався 199-й окремий гвардій-
ський дальнорозвідувальний авіацій-
ний Брестський полк (ОГДРАП). Тут 
він розташувався впродовж усіх по-
дальших 43 років існува-ння, поки не 

був розфор-
мований.
І с т о р і я 

1 9 9 - г о 
ОГДРАП по-
чинається 1 
листопада 
1943 р., коли 
в Підмосков’ї 
с ф о р м у -
вали 113-й 
а в і а п о л к 
мисливців-
блокуваль-
ників даль-
ньої дії. Його 

укомплектували американськими се-
редніми бомбардувальниками А–20 
G «Бостон» і В–25 «Мітчел». Пілоти 
113-го авіаполку воювали в небі 
над Кримом, Україною, Білоруссю, 
Югославією, Угорщиною, Німеччиною, 
брали безпосередню участь у бомбар-
дуванні Берліна. Тут служили Герої 
Радянського Союзу  В.В. Петрушевич, 
І.І. Стражинський, О.Є. Вербицький, 
М.А. Крапива, двічі Герої Радянського 
Союзу П.А. Таран і О.І. Молодчий. За 
мужність і героїзм під час визволення 
від нацистів Білорусії, за участь в опе-
рації «Багратіон» 113-й авіаполк був 
перейменований у 27-й гвардійський 
і отримав почесне ім’я «Брестський». 
А вже після війни в 1946 р. був вклю-
чений до складу Дальньої авіації 
СРСР й став 199-м ОГДРАП.
Відразу ж після передислокації 

до Ніжина, пілоти авіаполку почали 
освоювати новий натоді Ту-16 (за на-
тівською класифікацією – «Беджес» 
(Борсук)) – легендарна, надійна, жи-
вуча і дуже шанована льотчиками ма-
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шина, яка прослужила в ВПС СРСР 40 
років і експортувалася в 16 країн світу. 
Ту–16 мав аж 146 варіантів модифі-
кації, дивлячись на його призначення. 
Це був перший реактивний бомбарду-
вальник у світі, на базі якого з’явився 
перший у світі пасажирський реактив-
ний літак – Ту-104. Багато хто з ніжин-
ців пам’ятають літак у міському парку 
ім. Т.Г. Шевченка, – ось це був саме 
Ту–104, якому так і не судилося стати 
кінотеатром за початковим задумом…
У 1965 р. на озброєння 199-го 

ОГДРАП надійшли Ту-22 –унікальний 
понадзвуковий літак, із дальністю 
дії 5650 км (а з дозаправкою паль-
ним у повітрі – 9400 км), максималь-
ною швидкістю 1540 км/год, вагою 
85 т; міг злітати на висоту до 13 км 
і нести 14 т бомб. Але нова машина 
була недовипробувана, як кажуть 
льотчики – сира. Довелося закін-
чувати випробування вже у вій-
ськових частинах, потом і кров’ю, 
часто – справжньою. Обмежена 
видимість полотів, незвичне й не-
безпечне капітулювання вниз, ве-
личезна посадкова швидкість – 
з цим могли упоратися лише пі-
лоти найвищого 1-го класу, тільки 
такого рівня військові льотчики 
служити на Ту-22. За класифі-
кацією НАТО цю машину наре-
кли «Блендер» – звір-сліпець. 
Влучніше й не скажеш – у пол-
ках, де на озброєнні перебували 
Ту–22, наприкінці 1960-х – на по-
чатку 1970-х років сталися численні 
аварії з масовою загибеллю екіпа-
жів. Не обминув цієї трагічної участі 
199-й ОГДРАП. Підтвердженням того 
є ціла алея із могил загиблих екіпа-
жів літаків на міському Троїцькому 
кладовищі Ніжина. 

10 січня 1969 р. машина гвардії ма-
йора Чеперигіна поверталася з полі-
гону Казантип (Крим) і під час пере-
ходу Азовського моря зникла з ра-
дарів. Причини так і не встановили. 
За три місяці знайшли лише ряту-
вальний човен борт-оператора.

5 травня 1969 р. на розвідку по-
годи стартував екіпаж гвардії ма-
йора Дороніна. При відриві машини 
від землі відмовили двигуни. Капітан 
літака намагався екстрено загаль-
мувати, але марно. Машина викоти-
лася за межі ЗПС, через 700 м зла-
малася передня стійка шасі, й лі-
так, занурившись у землю, роздавив 
штурмана і затиснув самого Дороні-
на. Врятувався лише оператор-

стрілок. Гвардії майор До-
ронін згорів заживо. 

25 липня 1969 р. 
під час групового 

нічного по-
л ь о т у , 

заходячи на посадку, зіштовхнулися в 
небі два Ту–22р: ведомий гвардії ка-
пітан Феоктистов зачепив носом еле-
рони (закрилки) літака свого веду-
чого гвардії підполковника Ліськова. 
Капітан Феоктистов відразу катапуль-
тувався, залишивши штурмана й опе-
ратора в падаючій машині без на-
казу їм покидати літак. Літак разом із 
ними врізався в землю за 100 м від 
ЗПС. Екіпаж гвардії підполковника 
Ліськова благополучно врятувався, 
але некерована машина з відбитим кі-
лем і елероном накренилася ліворуч і 
стала кружляти над сплячим Ніжином. 
Випалюючи пальне, радіус і висота 
проходження бомбардувальника над 
містом почали зменшуватися. Підняті 
по тривозі в м. Васильків Київської 
обл. перехоплювачі Міг–21фн не на-

важилися збити ракетою некерова-
ний Ту–22 через надто малу висоту і 
проходження ним безпосередньо над 
містом – 52 хв. літак без екіпажу круж-
ляв над Ніжином. Кажуть, що за цей 
час буквально посивів командуючий 
Дальньою авіацією СРСР маршал 
Агальцов… Літак випалив усе пальне 
і на превелике щастя упав за 185 м 
поза «курилівським» залізничним пе-
реїздом, зарившись носом у болото. 

2 квітня 1976 р. екіпаж гвардії капі-
тана Заіки виконував бомбометання 
на полігоні Карангайський (Каспійське 
море). При скиданні бомб ФОТАБ-500 
одна з них вибухнула безпосередньо 
в літаку, розколовши його пополам. 
Унаслідок катапультування врятува-
лися лише командир екіпажу й опера-
тор, отримавши тяжкі переломи кінці-
вок і рвані рани. Штурман загинув. 

12 квітня 1978 р., виконуючи по-
літ на понадмалій висоті й на вели-
кій швидкості над білоруським полі-
гоном «Поліське», літак гвардії капі-
тана Міхальова значно відстав від ве-
дучого. При спробі різкого форсажу, 
щоб догнати командира, Міхальов не 

справився з керуванням і врізався в 
ліс. Увесь екіпаж загинув. 
І це тільки аварії Ту–22 з 199-го 

ОГДРАП. А скільки було інших… 
У кожної бойової одиниці своє за-

вдання, свої цілі. 199-й ОГДРАП мав 
здійснювати стратегічну дальню авіа-
розвідку з можливістю нанести бом-
бовий удар (у т.ч. ядерний), створю-
вати радіоперешкоду для радарів 
ймовірного противника. Головними 
напрямками розвідки були: ФРН, Ав-
стрія, Греція, Туреччина (протока Бос-
фор), Іран, акваторія Чорного моря. 
Головним завданням – відстеження 
авіаносних груп 6-го флоту ВМС 
США у Середземному морі. Часто 
такі вильоти екіпажів 199-го ОГДРАП 

були ризикованими, 
оскільки супроводжува-
лися зустрічами з  лі-
таками ВПС США й ін-
ших країн-учасниць 
НАТО.
Подейкують, що лі-

таки 199-го ОГДРАП 
брали участь у арабо-
ізраїльській війні 1970 р., 
виконуючи розвіду-
вальні польоти на ко-
ристь Єгипту.

3 листопада 1988 р. 
три літаки з Ніжина пе-
рекинули до Моздоку 

(Дагестан), звідки вони повинні були 
проводити фоторозвідку перевалу 
Саланг у Афганістані, де почали виво-
дити радянські війська 40-ї армії. Але 
жодного бойового вильоту вони так і 
не зробили, повернувшись через тиж-
день на рідну базу до Ніжина.
У 1991 р. розпався СРСР, заверши-

лася майже півстолітня Холодна ві-
йна. 199-й ОГДРАП увійшов в склад 
Військово-Повітряних Сил України. 
30 грудня 1996 р. авіаполк у Ніжині 
було реорганізовано в 18-ту окрему 
дальнорозвідувальну авіаескадрилью 
ОДРАЕ ВПС ЗСУ. 22 лютого 1999 р. 
вона перейшла до склад Міністерства 
з надзвичайних ситуацій і була пере-
йменована на 300-й спеціальний авіа-
ційний загін МНС України. А з 2000 
р. м. Ніжин став Головною авіабазою 
МНС України, де зосереджена вся ві-
тчизняна авіатехніка спеціального 
призначення.

літаки на фото:
ліворуч зверху – Ту–22

ліворуч знизу – Ту–22РД
праворуч зверху – Ту–22Р-11
праворуч внизу – Ту–22РДК
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Розповсюджується безкоштовно
Запрошуємо до творчої співпраці 

як професійних дослідників, 
так і краєзнавців-аматорів

НАТАЛІЯ
ДМИТРЕНКО
науковий співробітник
НКМ імені
Івана Спаського
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15 вересня 2012 р. відбулося уро-
чисте відкриття експозиції зали № 6 
“Повоєнний і сучасний Ніжин” історич-
ного відділу Ніжинського краєзнавчого 
музею імені Івана Спаського. І для му-
зею, і для Ніжина це була довгоочіку-
вана подія. Музейна експозиція, що іс-
нувала до цього часу, відібражала го-
ловні події з історії міста та найближчої 
округи з прадавнього часу до 1943 р., 
коли місто було визволено від німець-
ких окупантів. Нова експозиція відо-
бражає політико-економічний, соці-
альний і науково-культурний розвиток 
Ніжина впродовж післявоєнної доби – 
останніх сімдесяти років.
Першими відвідувачами нової екс-

позиції були шанований ветеран-
фронтовик, Почесний Громадянин 
Ніжина Є. Малашенко, а також керів-
ництво міста: міський голова М. При-
ходько, секретар міської ради О. Кірса-
нов, заступник міського голови С.Васи-
льєва, а також співробітники музею.
До присутніх звернувся дирек-

тор НКМ імені Івана Спаського Г. На-
заренко. Він розповів про здобутки му-
зею протягом останнього часу й щиро 
подякував усім, хто допомагав ство-
рювати експозицію нового залу, на-
самперед, благодійників і меценатів, 
ніжинських підприємців В. Мамедова, 
О. Шалая, В. Лук’яненка, І. Нагорного за 
фінансову підтримку в реалізації твор-
чих задумів ніжинських музейників.
Першу екскурсію новим залом іс-

торичного відділу музею провів для 
гостей його завідувач В. Ємельянов. 
Він наголосив, що під час створення 
експозиції співробітники відділу на-
магалися об’єктивно відтворити істо-
рію міста новітнього часу. Знайшли в 
експозиції своє відображення й тра-
гічні події останьої чверті минулого 
століття – участь земляків-ніжинців 
у бойових діях на території далекого 
Афганістану та ліквідації техногенної 
катастрофи на Чорнобильській атом-
ній електростанції. Особливим екс-
понатом у експозиції є Книга пам’яті 
жертв чорнобильської аварії, яку 
цього року створили співробітники 

відділу. Її може від-
крити кожен відвіду-
вач. Окремо було від-
значено художнє 
оформлення експо-
зиції, майстерно ви-
конане художником 
музею О. Стефанюком.
Експозиція багата 

на світлини з повоєн-
ної історії Ніжина, які 
ілюструють і відбудо-
ву міста після ІІ Сві-
тової війни, і його про-
мислову модерніза-

цію 1970–1980-х років, культурний 
розвиток, акцентуючи на відомих пер-
соналіях – митцях, що народилися чи 
проживали й творили в Ніжині. Є в 
експозиції й кілька оригінальних екс-
понатів, що гарно ілюструють розпо-
відь екскурсовода, занурюють від-
відувачів у світ останніх семидесяти 
років життя тисячорічного міста над 
Остром.

на фото: (зверху вниз)
завідувач історичного від-
ділу В. Ємельянов, місь-
кий голова М. Приходько 
та Почесний Громадянин 
Ніжина Є. Малашенко під 
час відкриття експозиції; 
загальний вигляд зали 

“Післявоєнний і сучасний 
Ніжин”; знаковий експонат 

з історії повоєного Ніжина – 
бочечка для знаменитих 

ніжинських солених огірків


