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ДО 220-РІЧЧЯ
ПЕРШОВИДАННЯ «СЛОВА
О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»
Світова література знає небагато творів, які б захоплювали нові
й нові покоління, перетинали
межі країн і материків, здобували
все ширшу й гучнішу славу. І саме
до таких пам’яток належить безсмертне «Слово о полку Ігоревім».
Текст «Слова» знайшли в рукописному збірнику кінця ХV чи початку ХVІ століття, що належав бібліотеці одного з монастирів міста
Ярославля. Десь між 1788-1792 рр.
цей збірник, в якому, окрім єдиного відомого досі тексту «Слова»,
містилися й інші важливі твори,
придбав колекціонер старовини
О.І.Мусін-Пушкін. З рукопису зробили копію для імператриці Катерини ІІ. З твором ознайомилися
літературні кола. Тим часом учені
О.Ф.Малиновський та М.М.БантишКаменський разом з О.І.МусінимПушкіним почали готувати пам’ятку
до друку. Справа ця для них виявилася важкою, бо в ті часи палеографія робила перші кроки. Трудно
було прочитати старовинний текст
рукопису, а ще трудніше зрозуміти.
Нарешті 1800 р. «Слово» вийшло в
Москві під заголовком «Ироическая пѣснь о походѣ на половцовъ
удѣльнаго князя НовагородаСѣверскаго Игоря Святославича,
писанная стариннымъ русскимъ

языкомъ въ исходѣ XII столѣтія съ
переложеніемъ на употребляемое
нынѣ нарѣчіе». У книзі було надруковано старовинний текст, а
паралельно – його переклад російською мовою; в примітках витлумачено багато незрозумілих або
малозрозумілих місць пам’ятки. В
1812 р., під час навали французів
на Москву, згорів палац О.І.МусінаПушкіна. У вогні загинула сила дорогоцінних рукописів, а серед них і
збірник, де містилося «Слово».
Продовження читайте
на наступній стор.

КАЛЕНДАР ПАМ’ЯТНИХ ДАТ
(січень-березень)
6 січня – 425 років від дня народження Богдана Хмельницького
(1596-1657) – видатного політичного
діяча і військового полководця.
6 січня – День народження
Степана Васильовича Руданського
(1834-1873) – українського поета,
перекладача.
14 січня – День народження Івана
Івановича Огієнка (1882-1972) – українського вченого, єпископа, дослідника «Слова о полку Ігоревім».
20 січня – День пам’яті захисників
Донецького аеропорту.
22 січня – День Соборностi України.
27 січня – Міжнародний день
пам’яті жертв Голокосту.
29 січня – День пам’ятi героїв Крут.
15 лютого – День вшанування
учасникiв бойових дiй на територiї
iнших держав.
20 лютого – День Героїв Небесної
Сотні.
21 лютого – Мiжнародний день
рiдної мови.
25 лютого – 150років від дня народження Лесі Українки (Л.П.КосачКвітка (1871-1913) – української
письменниці, громадської діячки.
9 березня – День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814—
1861) – поета, прозаїка, драматурга,
художника, національного героя і
символа України.
10 березня – День пам’яті
Т.Г.Шевченка (1814—1861), 160 років
від дня смерті.
27 березня – Мiжнародний день
театру.
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Продовження. Початок
читайте на попередній стор.
Згоріла й більша частина накладу
першого видання твору.
«Слово о полку Ігоревім», як
пам‘ятка світового значення, відкрита
для досліджень на всіх континентах,
але найближча й найзрозуміліша вона
в Україні; її мова, міфологія, образна
система, історичні та географічні реалії найдоступніші саме українським
вченим, які відчувають у ній дух української старовини, можуть збагнути
найменші нюанси її дивовижного поетичного тексту. Сучасна українська
жива мова та міфологія зберегли чимало реліктів старовини, тому пильне
око мовознавця, письменника, етнолога, фольклориста може відшукати
сліди «Слова» в нинішньому українському бутті.

ТАЛАНТИ СІВЕРЩИНИ

Композиція, образність, ритміка
«Слова» такі своєрідні, що вчені сперечаються, визначаючи жанр цього твору. Що це – старовинний вірш чи римована проза, поема чи ораторський
твір? У самому тексті «Слова» твір тричі
називається піснею, один раз – повістю, а в заголовку – словом. (В оригіналі заголовка могло й не бути).
Не має сумніву, що «Слово» – це не
фольклорна пам’ятка. Високоталановитий, освічений автор блискуче знав
історію, легко й правильно орієнтувався в політичних і державних обставинах свого часу й часів минулих. Майстерно володів поетично-образними
надбаннями народної творчості, знав
світову літературу. Правда, ми не можемо встановити особу автора, його ім’я.
«Слово о полку Ігоревім» уже в
давні часи було популярним. Так, пе-
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реписувач псковського «Апостола»,
закінчуючи в 1307 р. свою працю, наводить дещо змінені рядки зі «Слова».
Під впливом цього славетного твору
виникла «Задонщина», що розповідає
про перемогу князя Дмитрія Донського над татарами в 1380 р.
Сьогодні вже ніхто не має сумніву в
тому, що це пам‘ятка нашої національної культури, яка виникла на теренах
сучасної України й відтворює події
давньої української історії, котрі відбувалися на Київщини, Чернігівщині,
Новгород-Сіверщині й Переяславщині. Сучасне вивчення «Слова о полку
Ігоревім» проводиться комплексно,
на ґрунті філології, історії, філософії,
археології, мистецтвознавства, природничих наук.
Підготувала до друку
Олена Радченко

ПОЕТЕСА
З НОВГОРОДА-СІВЕРСЬКОГО

Приход Світлана,

молодший науковий
співробітник
краєзнавчого відділу

«Джерело поезії є краса» - зазначав
М. Гоголь. Насамперед, краса душі.
Тільки тоді людина здатна творити
прекрасне, нести у світ щирість, красу,
добро та любов. Нещодавно пощастило познайомитись з такою людиною, нашою краянкою - талановитою
поетесою Оленою Коленченко.
Народилась в Новгороді –Сіверському 10 березня 1975 року. Змалку закохана в чарівний світ народної творчості. То
ж і перші вірші були написані в дитинстві. Навчалась в загальноосвітній школі
№1 (зараз гімназія № 1). Після 8 класу у
липні 1990 року вступила до НовгородСіверського медичного училища, яке закінчила з червоним дипломом. Свою подальшу долю з медициною не пов’язала.
Тяжіння до педагогіки виявилося сильнішим, тому вступає до Ніжинського
педагогічного інституту ім. М. Гоголя на
спеціальність біологія. Після закінчення вишу повертається до рідного міста.
Працює викладачем біології у Новгород-Сіверському медичному коледжі.
Сьогодні - спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист. З 2016 року займає
посаду методиста навчального закладу.

Своє покликання вбачає в педагогіці:
Вчительська доля у буднях і святах,
Ти і земна, ти і духом крилата.
Вчителю, вогник в очах хай не згасне.
Вчительська доля з гірчинкою щастя.
та поезії:
На небі зірочка зійшла…
Про що мені шепоче вітер?
Нарешті я себе знайшла
У поєднанні звичних літер.
Вже п’ять років її вірші друкуються в
районній газеті «Сіверський край». Багато віршів написані російською мовою.
Та події, які відбулися в країні в 2014 2015 роках, назавжди змінили її життєву
позицію, спонукали пані Олену написати вірш українською мовою до дня Соборності України. З того часу розмовляє
і пише тільки рідною мовою. Твори поетеси публікуються в інших періодичних
виданнях - літературно-художній газеті
«Гарний настрій» (2017-2019), обласній
газеті «Чернігівщина» (2019), українській
газеті «Культура і життя» (2019).
У 2016 році за порадою друзів надіслала вірші до
інтернет-видання
«Проба пера», отримала схвальні відгуки і вже четвертий рік є постій-ним
дописувачем.З’являються перші творчі
друзі, невдовзі отримує запрошення
прийняти участь у мистецько – історичному фестивалі «Українські передзвони», згодом у фестивалі «Ірпінський
Парнас». Активна життєва позиція і на-

сичена літературна діяльність спонукає спробувати себе в різних творчих
проектах. Поетеса є дипломантом ІІ та
ІІІ стартапу «Дотиком душі» (2017-2020),
лауреатом літературного конкурсу «Зачарована Десна» (2019), учасницею міжнародного проекту-конкурсу «Тарас
Шевченко єднає народи» (2018), проекту «Мандрівний поетичний бібліопростір А+» (2019).
Продовження читайте
на 5 стор.
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ДО 30-РІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ ІСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА
«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»
(Продовження. Початок в №3)
З 2018 року музей-заповідник
очолює Олена Георгіївна Матюк.
Установа вийшла но новий рівень
роботи. Заповідник активно бере
участь у багатьох наукових заходах: «Cіверщина в історії України»
(м.Глухів),
«Батуринських читаннях» (м.Батурин), «Спаських читаннях» (м.Ніжин), «Карнабідівськіх
читаннях» (м.Чернігів) тощо; фестивалях – «Історична реконструкція» (м.Чернігів), «Сівер-Етно-Фест»
(М.Глухів) та ін.
Музей-заповідник є одним з п’яти
туристичних магнітів Чернігівської
області.
Науковими співробітниками були
підготовлені та проведені: науковопрактична конференція, присвячена 175-й річниці з дня народження
Д.Самоквасова; «круглий» стіл до
350-ї річниці обрання гетьманом
Лівобережної України Д. Ігнатовича; науково-популярні читання
до 200-річчя з дня народження П.
Куліша. Розроблений новий туристичний маршрут «Новгород-Сіверські стежини П.Куліша». Музей є
співорганізатором історико-генеалогічних читань «Родові таємниці
Сіверянського краю», які щорічно
проводяться в Новгороді-Сіверському.
Розробили нову наукову концепцію експозиції «В століттях невмируще «Слово...», працюємо над втіленням її в життя. Здійснили давню
мрію – в музеї з’явилась власна газета «Новгород-Сіверські старожитності».
Відкриваємо для відвідувачів нові
цікаві виставки. Для цього співпрацюємо з НІКЗ «Гетьманська столиця»
(м.Батурин), Чернігівським обласним художнім музеєм ім.Г.Галагана,
художниками, графіками, майстрами
декоративно-ужиткового мистецтва
тощо.
За час існування музею-заповідника зібрано чимало оригінальних

Підписання Договору про гуманітарне співробітництво і
партнерство між Новгород-Сіверським історико-культурним
музеєм-заповідником «Слово о полку Ігоревім» і Навчальнонауковим інститутом історії та соціогуманітарних
дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
експонатів, підібрано цікаві колекції
археології, нумізматики, етнографії
та побуту, декоративно-прикладного мистецтва, фото- та документальна групи. В його фондосховищах зберігається близько 58 тис. експонатів.
Надзвичайно цікавими є зібрання
книг релігійного змісту ХVІІІ-ХІХ ст.,
народних ікон ХVІІІ-поч. ХХ ст., вишивки, нумізматики, археологічних
знахідок кінця ХІІ-поч. ХІІІ ст.
Постійно поповнюється наукова
бібліотека, у якій зараз налічується
близько 5 тис. одиниць друкованих
видань.
Також музей-заповідник займається видавничою діяльністю: буклети,
фотопутівники, брошури тощо. До
уваги відвідувачів різноманітна сувенірна продукція.
Сьогодні історико-культурний музей-заповідник займає одне з чільних місць серед культурно-освітніх установ Чернігівської області, є
центром вивчення, збереження та
популяризації пам’яток славного

минулого і сьогодення. Важко уявити культурно-мистецьке життя міста
без музею.
Нікого не залишить байдужим
подорож до чудового міста Новгорода-Сіверського,
легендарного
оборонця української державності.
Новгород-Сіверщина є материнською землею «Слово о полку Ігоревім». На цю благословенню землю
приїздять численні туристи та шанувальники пам’ятки з різних країн
світу.
Серед відвідувачів музею-заповідника Президент України Л. Кучма, який зробив значний внесок в
розбудову міста, Спасо-Преображенського монастиря: посол Республіки Корея Лі Сонг Зу, академік
НАНУ П.Толочко, поет і перекладач
Б. Олійник, історик і письменниця
Р.Іванченко, Герой України А. Мялиця, доктор філологічних наук
І.Дзюба, Голова Асоціації Українських банків О. Сугоняко, кобзарлірник В.Нечепа та багато інших.
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ЦЕРКВА ПОКРОВИ
Цією публікацією продовжуємо серію статей про
дерев’яні церкви Новгород-Сіверщини досліджені
С.А.Таранушенком. Багато з них не збереглися, тому
інформація про них, сподіваємось, буде цікава для
широкого загалу. Текст подаємо мовою оригіналу.
На передмісті Новгорода-Сіверського – Сухомлинці – стоїть висока струнка церква. Вона двоповерхова.
Нижня (тепла) Трьохсвятська – мурована. На ній, ніби
на підмурку, підносится дерев’яна Покровська церква – закритим опасанням. Такий надійний «підмурок»
і закрите з рубленими зовнішніми стінами опасання
забезпечили чудове збереження пам’ятки. Репарації,
розуміється, були, змінювалась обшивка зрубів. Можливо дахи на вівтарі і бабинці та заломи центральної
дільниці спочатку були вкриті драницею й гонтою. Ремонтувалися стіни зрубу опасання: вгорі зрубу дерево
місцями замінено на нове. Пізніше добудовано другий
присінок з заходу.
Церква на передмісті Новгорода-Сіверського існує
давно. Збереглася цинова закладна дошка, на якій занотовано, що 1721 р. Покровська церква «обновыся».
Друга, пізніша закладна дошка (дерев’яна) свідчить,
що Трьохсвятська церква була закладена 28 травня
1766 р. і освячена 29 липня 1767 р. Рідкий випадок,
коли муровану (бодай і невисоку) збудували протягом
року. Далі на тій же дошці записано, що Покровська
церква «во обновленіе основася 17 липня 1767 р., а
свершися 30 жовтя 1768 р.» –теж протягом 15 місяців.
Будова споруджена тщаніем и идживением Івана Зимаковського, бурмістра магістрата Новгородського» і
руками – додамо від себе – одного з визначних народних майстрів.
Будову було запроектовано зразу такою, якою вона
дійшла до нас. Розміри і конфігурація плану мурованої
церкви відповідають розмірам і формі плану Покровської церкви. Трьохвсятська церква заложена з цегли
розміром 31Х14Х5 см. Три її дільниці перекриті склепінням: бабинець і центр коробом в напрямку схід-захід,
а вівтар в напрямку південь-північ. Вікон в бабинці
двоє, в центральній дільниці – четверо, у вівтарі троє.
Інтер’єр Трьохсвятської церкви справляє враження
інтимної будови. Всередині і зовні воно отинькована.
Зовні кути граней позначено рустованими пілястрами.
Цоколь і фриз відділено архивольтом; таким же архивольтом окантовано віконні просвіти і ніші.
Покровська церква зложена з соснових брусів. Незашитий зруб стін церкви з боку опасання дає деякі
вказівки на техніку будування і конструктивні засоби.
Замок зрубу, там, де його можна було розглянути,акий
же, як і будовах м.Лебедина Сумської обл. В зрубі залишилися гнізда (круглі і квадратові) від циналів, на
які настилали ришування під час будови. Залишилися
гнізда від сволочків, які сполучали зруб опасання і зруб
церкви. До зрубу сволочки пришивались дубовими тиблями. Гнізда для них вивірчувались свердлом. Міткизарубки (насічки сокирою і долотом з округлим лезом)
стверджують, що зруб заготовляли і складали спочатку

частинами на землі; потім бруси й вінці мітили зарубками, розбирали і, нарешті, на місті знову складали.
За типом плану Покровська церква належить до
поширеної групи пам’яток, що складається з шестигранного вівтаря, восмигранного центру й квадратового бабинця. Але наша пам’ятка має й свої
властивості – закрите рублене опасання і ряд інших
притаманних їй рис.
Церква Покрови – одноверха. Високий верх центральної дільниці домінує в композиції будови З будьякої точки церква зовні підкреслює поривання мас догори. Форми її стрункі, але без надмірного напруження.
Зокрема, у восьмерика і ліхтаря ширина більша висоти.
Дахи над заломами помірної висоти. А висота зрубу стін
зм’якшує опасання. Зруби вівтаря й бабинця покрито
стіжковим дахом з «димничками» на торцях. Присінки
з півдня й півночі та похилий дах опасання створюють
враження підпор, надають композиції стабільності,
хоч разом з тим роблять низ церкви трохи заважким.
Підсилює стрункість будови вертикальна обшивка, що
вкриває зруб від опасання до ліхтаря включно.
Значну увагу майстер Покровської церкви приділив
вікнам. Вони різних розмірів і різної форми: то невеликі, майже квадратові ( в опасанні), то одинарні з 6
ряді по 2 шибки в кожному ряді ( в зрубах вівтаря і
бабинця), то здвоєні і більшого за попередні розміру
( в зрубі центральної дільниці), то потрійне, з вищим
за бокові середнім полотнище ( в західній грані зрубу
бабинця), то дуже вузькі і високі (в ліхтарі); нарешті
над здвоєним вікном центральної дільниці майстер
містить маленьке кругле віконечко – «волове вічко»
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Майстер охоче й уміло використовує вікна як один з
важливих елементів ритмового збагачення й чіткості
побудови композиції.
Головний вхід до церкви – з заходу. Шестигранні одвірки цих дверей дубові, різьблені (скраю – дві смуги
«ложок», а всередині полотнища – «ови»).
Зруб стін бабинця всередині здається «кубічним», нижчим, ніж в дійсності. Це залежить від того, що при західній
стіні над дверима розташовано хори з ажурним парапетом; від того, що світ від трьох вікон «перерізує» навпіл
висоту зрубу, залишаючи верхню частину бабинця в сутінках. Чотиригранний зруб стін бабинця за допомогою
4 клинів переходить у низенький восьмигранний залом,
перекритий плоскою стелею. Уся ця форма верху бабинця сприймається нечітко. З центром бабинець сполучається нешироким (західна грань центральної дільниці
має довгі заплечики) просвітом, що на висоті низа вікна
закінчується вирізом з контуром у формі «завіси». Над
цим просвітом прорізано другий – «голосник», такий же
широкий, як і нижній, але нижчий, з заокругленням вгорі.
Отже, ці просвіти такою ж мірою сполучають простір бабинця і центру, як і розмежовують їх.
Зруб стін центральної дільниці, навпаки, виглядає
дуже високим, значно вищим дійсної десятиметрової
висоти. Цьому сприяє гранчастість зрубу, великий, чітко виявлений нахил стін всередину і, нарешті, те, що
верхня половина стін яскраво освітлена здвоєними великими вікнами. Центральна дільниця в плані підкреслено видовжена з півдня на північ, ніби стиснута з заходу й сходу. Вгорі зрубу східні й західні грані зв’язані з
північною й південною чотирма різьбленими (вірвечка
з розеткою) ригелями.
Особливістю Новгород-Сіверської Покровської церкви є її перший залом. Він і в дійсності високий, а ілюзорно здається ще вищим. У нього західна грань заломлена під кутом 80 , а східна навіть під 84, тоді як північна
Продовження. Початок
читайте на 2 стор.
Вируюче творче життя, постійне
спілкування і співпраця з однодумцями зумовили до співавторства 14-ти колективних збірок та
альманахів: «Галактика любові» ,
«Крила» , «Скарбниця мудрості»,
«Я дякую тобі», «Серце Європи» ,
«Думки романтика» , «Душа автора», «Первоцвіт», «Мандрівні вірші. Поети Чернігівщини.», «За
чашкою кави», «Ковток життя».
Покликання поетів - впливати
на розум і душу, бентежити і заспокоювати, не залишати байдужими читачів. Світ поезії для
О. Коленченко - це стан душі, вся
творчість пронизана щирістю думок, любов’ю до навколишнього
світу та сповнена патріотизму. У 2019
р. світ побачила перша збірка поетеси «Небо в долонях». До неї ввійшли
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і південна грані заломлені під кутами 46 і 52. Це викликано намаганням звести простір стін зрубу з відношенням ширини до довжини 3:2 до восьмерика, у якого,
навпаки, довжина трохи більша за ширину. Восьмерик
на око виглядає широким і помірної висоти. Він яскраво освітлений 4 вікнами. Над лутками вікон південної і
північної граней заложено сволок, до якого закріплено ланцюг з панікадилом. Верх зрубу восьмерика ригелів, як то звичайно буває, не має, і грані восьмерика
переходять у другий залом м’яко, без різкої межі, яку
бачимо у першому заломі. Без підкресленої різкості
переходить також другий залом в зруб ліхтаря, який
виглядає глибшим, ніж він зафіксований обмірами. В
цілому ж ілюзійна внутрішня висота центральної дільниці Новгородської Покрови здається величезною, хоч
в дійсності вона трохи більша за 18 м. Форми компонентів верха дільниці легкі, граціозні.
Оформлення внутрішнього простору вівтаря подібне до оформлення бабинця, певна річ, з урахуванням
того, що вівтар в плані шестигранник, а не квадрат. З
центром вівтар сполучається простим вирізом такої ж
висоти, як і просвіт бабинця, але ширшим, бо заплечики зрубу центральної дільниці тут коротші, ніж на межі
з бабинцем. Над нижнім просвітом прорізано другий
– «голосник», в формі рівнораменного хреста.
В опасання вхід з західного присінка. В церкву з опасання ведуть троє дверей: одні – в бабинець, другі
і треті (в південній і північній гранях) – в центральну
дільницю. Два проходи ведуть до опасання з вівтаря,
що відіграють в цій частині роль паламарки й ризниці; ця частина опасання відгорожена від останньої. Два
проходи з опасання ведуть також в південний і північний присінки. Західна частина опасання має стелю, решта – не пристелена.
Підготувала до друку
Олена Радченко

вірші, написані в різний період. Презентація відбулась у квітні того ж року
в Центральній районній бібліотеці, а

в листопаді - в Чернігівській бібліотеці ім. В.Г.Короленка. Високу
оцінку про свою творчість почула Олена Анатоліївна від знаних
митців, поціновувачів художнього
слова: Сергія Дзюби - члена Національної спілки письменників
України, президента Міжнародної
літературно-мистецької Академії
України; Миколи Будлянського письменника, поета, журналіста,
члена Національної спілки письменників України; Тетяни Белімової - письменниці, науковиці. За
збірку «Небо в долонях» відзначена почесним дипломом Міжнародної літературно- мистецької Академії України. На разі пані
Олена сповнена творчих задумів і
мрій, а ще готує до друку наступну збірку поезій. Бажаємо невичерпної енергії, творчих звершень, здійснення бажань.
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ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
МИХАЙЛА ЧАЛОГО
Наталія Коврижко,
бібліотекар

«З самих ранніх дитячих літ полюбив я природу щирою, несвідомою любов’ю; у ній одній знаходив
я відраду, забуваючи всі лиха свого існування. Вона виховала мене
на своєму материнському лоні,
зберігши в душі моїй невинність,
простість і вражливість, на зло буденності й грубості, що кругом оточали мене.»
В 2020 р. виповнюється 200 років
з дня народження українського педагога, літературознавця, патріота,
учасника руху за створення і поширення недільних шкіл в Україні, першого біографа Т.Г.Шевченка Михайла
Корнійовича Чалого (1820-1907).
Народився майбутній педагог у
Новгороді-Сіверському в родині збіднілих міщан. У ранньому віці зрозумів,
що шлях до добробуту лежить через
наполегливу працю та науку. Ці вчасно зроблені висновки допомогли здолати тернистий життєвий шлях.
Молоді роки Михайла пройшли в
обстановці міщанського побуту маленького міста і мали тісні стосунки з
природою. Поетичні околиці Новгорода-Сіверського, його високі гори,
Десна, її розкішні луги змалку привчили хлопця любити природу: На
світогляд хлопця мав великий вплив
його дід, столітній старець, який добре пам’ятав боротьбу українських
селян проти польського панства. Оповідання діда будили в душі Михайла
любов до української старовини і посіяли перші зерна національної свідомості.
1840 року Михайло Чалий закінчив
новгород-сіверську чоловічу гімназію, очолювану на той час видатним
вченим Іллєю Тимківським, і того ж
року вступив на історико-філологічний факультет Київського університету, який закінчив в 1844 році.

Після закінчення університету починається багаторічна педагогічна діяльність Михайла Чалого. Того ж 1844
року він стає вчителем словесності
Немирівської гімназії. Саме на цей час
припадає його знайомство з відомим
українським художником Іваном Сошенком, колегою по гімназії, з яким
вони товаришували майже все життя.
1852 року Михайло Корнійович починає працювати у Другій київській
гімназії, спершу вчителем словесності. 1858 року він стає інспектором
гімназії, певний час, за відсутності директора, виконує обов’язки керівника гімназії. Коли Чалого призначили
інспектором 2-ої Київської чоловічої
гімназії у 1858 р., то він запропонував і
Сошенкові переїхати до Києва.
У Києві на квартирі Сошенка відбулося знайомство Чалого з Тарасом Шевченко. Про нього Михайло
Корнійович згадував так: «Це було
в Успенський піст, друзів я застав за
сніданком, який у зв’язку з постом
був доволі скудним… У руках обох
приятелів було по половині солоного
платаного судака, яким вони ласовали
без допомоги ножа».
Йшов 1859 рік. Троє приятелів багато часу проводили разом: гуляли
вечірнім містом, мандрували мальовничими околицями Києва, ходили відпочивати на Оболонь, варили юшку
на березі Дніпра, згадували свою молодість, роки навчання, спільних друзів, обговорювали плани на майбутнє,
серед яких ідея освіти народу – відкриття недільних шкіл.
Та ідея скоро була втілена в життя. На
ім’я попечителя Київського навчального округу М.Пирогова було подано
прохання студентів університету св.
Володимира про відкриття шкіл для
неписьменних. Це прохання гаряче
підтримав Шевченко з однодумцями.
Вже наприкінці року було відкрито
першу недільну школу. Організатори
прагнули дати неписьменним дітям та
дорослим основи писемності та лічби.
Для цього навчання проводилися безкоштовно в недільні та святкові дні. У
1860 році Шевченко з Петербургу надіслав 50 примірників «Кобзаря» для

М. К. Чалий
продажу на користь недільних шкіл,
а також склав спеціально «Буквар
южнорусский». Протягом року у Києві було відкрито 7 недільних шкіл. За
прикладом київських, почали відкриватися школи як у великих містах, так
і у повітових, і, навіть, у селах. Відомо,
що у Новгороді-Сіверському було також відкрито недільну школу, в якій на
травень 1861 року навчалося 50 учнів.
Чи приймав М.Чалий безпосередню
участь у відкритті недільної школи в
місті, не відомо, але його гаряче бажання допомагати бідноті навряд чи могли
залишити його осторонь цієї доброї
справи.
Чалий був другом Тараса Шевченка і
першим його біографом, співорганізатором похорону Т. Шевченка в Україні
і промовцем над домовиною в Києві
під час перевезення тіла до Канева.
1861 року Чалого призначено на
посаду директора білоцерківської
гімназії. Це був дуже важливий період
в житті педагога.
Михайло Корнійович отримав у
спадок від своїх попередників занедбаний навчальний заклад, без якоїсь
дисципліни та виховного порядку.
Протягом перших 15 років свого існування гімназія задовольняла потреби тільки місцевої шляхти. Чалий почав із того, що передав польські книги
в інші бібліотеки і створив бібліотеку з
українських та російських книжок. Він
намагався зробити більший православний вплив у гімназії, опираючись
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на селянських дітей. З цією метою при
Білоцерківській гімназії було відкрите
приходське училище. З пожертвувань
зробив невеликий склад книг та роздавав їх селянським дітям. Звернувся
до вищого начальства з проханням
виділити стипендію незаможним гімназистам.
Прийшло багато нових талановитих вчителів. У гімназії щовечора
відбувалися різні зібрання, велися
наукові дискусії, існував навчальний
гурток, на засіданні якого обговорювалися всі наукові та вчительські
новинки. Це та багато інших нововведень підвищувало рівень викладання
в гімназії, і поступово престиж Білоцерківської гімназії зростав.
При директору М. Чалому зверталася увага на релігійне виховання
гімназистів. За його пропозицією і
наполяганнями почалося створення
гімназійної церкви. Вона була відкрита в 1868 р. і названа на честь святих
апостолів Архипа і Філімона.
У 1869 році Михайла Корнійовича
призначено директором на посаду Ніжинського ліцею князя Безбородька
і гімназії при ньому. Він був останнім
директором ліцею до реформування
того в історико-філологічний інститут.

Нові надходження до
фондової колекції музею
«Слово о полку Ігоревім»
– книги авторів української діаспори.
Знаний в усьому світі
Святослав
Гординський
– український художник,
графік, мистецтвознавець,
перекладач. В своєму дослідженні «Слово о полку
Ігоревім» і українська народна поезія» Канада, Ві-

У 1875 році він покинув службу і назавжди оселився у Києві, віддавшись
своєму улюбленому заняттю літературою, переважно упорядкуванню
автобіографічних спогадів. Результатом тих занять була його праця «Воспоминания».
Спогади Чалого, що друкувались
свого часу в журналі «Київська старина» і займають період часу більше
півстоліття, належать до найкращих
зразків автобіографій, мають високий
історичний та художній інтерес. Вони
яскраво малюють побут дореформеної російської школи, зокрема, новгород-сіверської гімназії, де він згадує
викладачів та друзів-гімназистів. В них
щира любов автора до українського
народу і неприхильне відношення
його до ворогів – польського панства.
У 1882 році випустив книгу «Жизнь
и произведения Тараса Шевченко»,
що здобула йому широку відомість в
українських колах. Ця книга містила
найбільш повний для свого часу життєпис про великого поета і дуже теплу
характеристику його творчості. Вона
довго вважалася найкращою біографією Кобзаря.
Того ж року почав виходити журнал
«Киевская старина», і Чалий став його

нніпег, 1963 рік, всебічно
опрацював
літературну
пам’ятку, окремо розглянувши історію твору,
стиль автора, його світогляд, мову і поетичні засоби, ритміку; визначив історичну основу і провідну
ідею.
Сподіваємось у майбутньому поповнити зібрання
також поетичним перекладом «Слово про Ігорів похід» С.Гординського, що побачив світ 1936 р. у Львові.
Був перевиданий в 1946 р.
в Мюнхені та 1950 р. у Філадельфії.
Ще одна книга – переклад
давньоруської
пам’ятки «Слова о полку
Ігоревім» українською мовою відомого церковного
діяча поета української
діаспори Михайла Кравчука – «Слово про Ігорів похід», видане 1968 р. в НьюЙорку.
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постійним співробітником. Окрім
«Воспоминаний», зредагував він кілька статей і спогадів про Шевченка та
Куліша, переписку одного й другого.
В 1897 р. надруковано його статтю
«Юные годы П.А.Кулиша». З окремих
публікацій перу Чалого належать брошури «Записки украинца о польском
востаніи 1863 года» і біографічні нариси «Андрей Иванович Дикой» та «Иван
Максимович Сошенко».
Дожив Михайло Корнійович до
глибокої старості. Останні роки свого
життя провів осторонь від громадського життя. Але свого інтересу до
української старовини, а також до
пам’яті про Шевченка не позбувся до
останніх часів.
Колеги по журналу згадували його
як енергійного, рішучого чоловіка з
зовнішністю козацького полковника,
яка точно відповідала характеру.
Помер Чалий 1907 року у Києві, де й
похований на Байковому кладовищі,
залишивши нам у спадок свій літературний доробок, приклад незламної
волі та працелюбності.
В 2016 р. Новгород-Сіверський увічнив пам’ять освітянина назвою вулиці на якій народився та провів дитячі
роки Михайло Корнійович Чалий.
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Ніна Авдієнко,

завідувачка краєзнавчим
відділом музею

Мало хто з новгород-сіверців
пам’ятає такий топонім як «Пузирівський сад». Ця назва, можливо, залишилася пам’яті містян
дуже похилого віку. То ж що це
за місцина, де вона знаходилась і
чому носила таку назву?
В кінці 1880-х років, одружившись на нашій містянці, в Новгороді-Сіверському оселився Лаврентій
Пузирь, син відомого в свій час на
Коропщині виробника полив’яного
посуду Мосея Пузиря. Деякий досвід виробництва такого посуду
Мосей перейняв, працюючи неве-

ликий час у німецьких колоністів,
які проживали біля села Вишеньки
в 1772 - 1842 рр. Після від’їзду німців з Коропщини Пузирь, купивши
у них дещо з обладнання, почав
самостійно виробляти посуд, удосконалюючи його виробництво.
Згодом навчив цьому ремеслу і своїх синів Григорія і Лаврентія. Після
одруження Лаврентій опинився в
Новгороді-Сіверському і заснував
своє виробництво посуду. Батько
дружини для облаштування майстерні виділив йому клапоть землі
на вул. Другій Воздвиженській, де
серед саду і було збудоване «… зданіе для выделки поливной посуды
в овраге в г. Новгород-Северске».
Серед виробів найбільше виготовлялося мисок, вазочок, маслянок,
баньок, тарілок, глечиків та інших
речей, які мали досить простий вигляд, використовувалися у побуті і
мали у населення Чернігово-Сівер-

У вересні 2020 року Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім» відзначив своє 30-річчя. На святкових заходах було багато поважних гостей, лунали теплі слова, музей отримав безліч
подарунків. Та про один із них варто розповісти окремо.
Під час святкування від депутата Чернігівської обласної ради
Тетяни Ковальчук заповідник одержав подарунковий сертифікат на придбання унікального видання «Літопис Самійла Величка»– пам’ятки історії козацької держави ХVІІ початку ХVІІІ
століття. Книга побачила світ у видавництві «Кліо», її наклад
– 1000 примірників. Упорядниками були Г. Боряк та Т.ТаїроваЯковлєва. Брали участь у підготовці Національна Академія
наук України, Інститут історії України, Санкт-Петербурзький
державний університет, Центр вивчення історії України. Надрукована за кошти меценатів, до 300-річчя написання пам’ятки.
Оригінал «Літопису» зберігається в Санкт-Петербурзі. Унікальна книга дає можливість ознайомитися з подіями козацької
доби на підставі достовірних джерел та документів.
Колектив музею-заповідника щиро вдячний Тетяні Ковальчук за подарунок, який без перебільшення можна назвати безцінним!
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щини великий попит. Глина для виробництва бралася в Стахорщині
– селі на Новгород-Сіверщині. Пузирівський посуд можна було легко
відрізнити від інших виробників.
Біла полива на стахорщанській глині під час випалювання у горні ставала сірувато-білуватою. Саме така
ознака кольору колись відрізняла
посуд німецьких колоністів. Вироби
прикрашалися простим у виконанні
рослинним орнаментом - квіточками синьо-жовтих відтінків з зеленим
листям. На посуд, який виготовляли
Пузирі, за формою були схожі вироби деяких інших майстрів ( І.Фігура,
Н.Веприка) з Коропщини. Відрізнявся їх посуд тільки кольором поливи
– жовтуватим, рожевуватим, зеленкуватим та ін. Хоч гончарне виробництво такого посуду було локальним, серед покупців і користувачів
за ним закріпилася назва «пузирівський посуд».

