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Передмова

Ця краєзнавча книга – дарунок авторів жите-
лям древнього Остра, де вони живуть, який лю-
били, люблять і будуть любити, допоки б’ються 
їх серця, допоки живуть розум і душа.

Остер має давні традиції європейського са-
моврядування. Ще 1627 року польський король 
Сигізмунд III надав місту право вільної торгівлі, 
тобто де-факто Магдебурзьке право. А юридично 
воно було закріплене через 36 років іншим коро-
лем – Яном II Казимиром. З того часу й існувала 
в Острі ратуша, де засідали бургомістр, райці та 
інші виборні посадовці. Все було як і в інших 
містах Європи. Так тривало до середини XIX ст., 
коли російський самодержець Микола I знищив міське самоврядування в Україні.

Три польські королі – Ян II Казимир, Микола Чарнецький та особистий това-
риш-кревник знаменитого Івана Сірка Ян III Собеський побували у середині XVII 
ст. у місті. На рубежі минулого століття не оминув Остер й російський імператор 
Микола II.

Поволі згасає колись бурхливе життя у древньому місті. Хіба тут можна не по-
годитися з Божою заповіддю: «Все буде так, як повинно бути, навіть якщо буде 
інакше». Це хід історії. Забути минуле, все що було – це все одно, що померти.

Автори добре розуміють всі недоліки цього видання, і саме тому не претенду-
ють на вичерпність думки. Щось не дослідили, щось недосказали, інколи не ви-
стачило таланту, натхнення, сили, часу. Вони поспішали. Книгу написано трохи 
більше ніж за три місяці. Проте важливо, щоб прочитавши її, люди змінили своє 
ставлення до життя, до нашої історії. Так би хотілося бути всім причетним до цього 
видання.

Творці колективної праці прославляють наших предків, родичів; співають хва-
лу нашим річкам, святим озерам, зеленим урочищам, лукам, лісам, полям. Час 
шумить стрімко. Все менше голосів та окремих звуків доходить до нас з далекої 
минувшини, що повна загадок, недосліджених тем. Обсяги, визначені до друку, не 
дали можливості пошанувати багатьох людей, які на це заслуговують. Саме тому 
просимо, щоб наші розумні діти продовжили історію остерського родоводу, напо-
внили її новими фактами.

Хотілося б звернутися і до старшого покоління. Відкиньте, будь ласка, суєту 
щоденних справ і розкажіть своїм онукам про велич своїх родів, починаючи з ді-
да-прадіда. 

Архівні документи й церковні книги, матеріали з котрих автори включили до 
видання, розкриють вам сторінки минулого життя ваших предків, одночасно напо-
внивши щемом ваші серця.

Наше видання – це невеликий зріз величної пам’яті історії, пам’яті того, що 
було до нашого народження, і для чого ми тимчасово тут живемо. Допоки ми живі, 
на могилах наших батьків будуть квітнути посаджені нами вишні пам’яті. Україна, 
Остер для нас, як і для наших великих предків, понад усе!

Думайте люди, адже у нашій спотвореній історії не було місця для оцінки «жит-
тя за царя». Радянський період був просякнутий ненавистю до «куркульської» час-
тини населення й до будь-якої іншої думки, крім державно встановленої. Радянська 
історія не виділяла український елемент минувщини. Українська нація не мала сво-
го історичного голосу, ані за царя, ані за «совєтів». Нам потрібно забути комуніс-
тичне минуле.

Я щиро вдячний Анатолію Пенському, Петру Лавренчуку, а також всім, хто при-
четний до цього видання. Переглядаючи цю, безсумнівно, унікальну працю, я зга-
дую слова Джавахарлала Неру: «Все, що ми маємо, є даром минулого, далекого і 
близького. Воно закінчилось, і його не змінити, а майбутнє – можна».

Бажаю дорогим землякам і земляцтву окриленої любові до нашої історичної 
малої Батьківщини, предківського міста Остер.

Хай книга зміцнить ваші благородні почуття і піднесе ваш патріотичний дух.

Щиро Ваш 
голова Козелецької райдержадміністрації 

Леонід Мисливець, 
уродженець і житель м. Остер.
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Княжий стіл

Літописний Остерський городець виник на визначному місці сіверської землі. В 
історичній літературі нема визначення Остерського князівства, але Остерський го-
родець не раз був княжою резиденцією. Навколишні терени надавались для «корм-

ления», збору данини. Уділ – не князівство, але ряд 
авторів (М. Маркович, О. Яблоновський, Л. Войто-
вич) у своїх працях наводили перелік остерських 
князів. У «Повісті минулих літ» – 13 записів, котрі 
стосувалися Остра. Остерська волость виділилася 
в окреме князівство в 90-х роках XI ст. з Переяс-
лавського князівства. Її поява була викликана конф-
ронтацією Переяславського, Чернігівського і Київ-
ського князівств. Вигоди остерського плацдарму 
очевидні: тут сходилися кордони трьох князівств. 

Першим остерським князем можна назвати 
Володимира Великого як засновника укріпленого 
града. «Це недобре, що мало городів біля Києва», 
– сказав він 988 року і повелів будувати міста по 
Десні, Остру, Трубежу. 

Польський історик О. Яблоновський першим 
Остерським князем називав Мстислава Чернігів-
ського, сина Володимира Великого. Це той князь, 
який бився з косогом Радедею в 1022 році, який із 
сіверянами у горобину ніч розбив варягів під Лю-
бечем.

Друге заснування Остра, як удільного князівства сталося наприкінці XI ст. 1097 
року Володимир Мономах провів з’їзд князів у Любечі, де були визначені кордони 
удільних князівств. Улітку 1098 року «сташа у Городці і заложи город на Острі». 
Власне городок існував уже за 100 років до Моно-маха. Він відновив укріплення 
Городця, зруйновані половцями Тугорхана, та збудував кам’яну Свято-Михайлів-
ську церкву замість дерев’яної каплички. В 1902 році газета «Черниговские губерн-
ские известия» писала: «И сегодня еще руини храма местные жители називают 
Мономаховым хра-мом». Очевидно, багато зробив князь для Остра, якщо пам’ять 
про нього остерці берегли вісім століть. Літописці чомусь стирали цю пам’ять – на-
зи-вали храм Юр’євою Божницею на честь Юрія Долгорукого. 

Половці лякали його іменем дітей в колисках, литовці з боліт не показу-валися 
на світ, а угри металевими ворітьми замки зміцнювали, аби в них не в’їхав Володи-
мир, німці раділи, що вони далеко за синім морем, мордва-бургаси бортничали на 
князя, візантійці дари великі посилали. Можливо, що саме у Городці він написав 
своє знамените «Повчання Володимира Мономаха». Саме князь Володимир став 
першим правителем, який приділив місту гідну увагу.

Близько 1100 року Мономах став чернігівським 
князем, а Остерський уділ попав під опіку Дави-
да Святославовича (1090–1123), сина Великого 
князя Святослава. Давид залишився в історії як 
блаженний, благочестивий, скромний, благотвор-
чий, добрий у всьому. Ні з ким не мав вражди, ні-
коли не відступав від слова, нікому не робив зла. 
Коли князь помер, голуб відлетів. «Черниговские 
епархиальные известия» писали, що князь засну-
вав Літки на Десні і, ймовірно, Зазим’є (нині села 
Броварського району Київщини). На зимових і літ-
ніх пасовищах заплави Десни випасались табуни 
княжої худоби. Мабуть, саме він був засновником 
Давидової Божниці, яка стояла біля устя Прип’яті 
(є й інші гіпотези щодо її місцезнаходження). 

Під 1106 роком у літописах князем остерським 
названо Панкратія Дави-довича (?–1143), сина Да-
вида Святославича, який більш відомий під іменем 
святителя Миколи Святоші. У легенді сказано, що 
дім Миколи Святоші був у древньому городищі біля села Навози (Дніпровський го-
родок). Там і був храм св. Миколая. Цю свою вотчину – села Пакуль, Навози (нині 
Дніпровське) і, очевидно, Сорокошичі – він заповів Києво-Печерській Лаврі, якій 
у XII ст. належали усі землі у Міжріччі. Дружиною Святоші в 1106 році була Анна 
Святополківна. З їх дочкою одружився Всеволод Михайлович, онук Володимира 
Мономаха, який княжив у Новгороді. 

В 1128–1141 роках княжив Всеволод Давидович (Всеволодко), зять Володими-
ра Мономаха, який прожив 13 років в Острі-городку. Князя Всеволода поховано у 
домовині біля Остерської Божниці. Князь був войовничим. 1127 року – похід на 
кривичів, 1131 року – похід на Литву. Мав чотирьох синів (Борис і Гліб померли 
після 1170 року, Мстислав – після 1184 року, Давида останній раз згадано під 1185 
роком), а також двох до-чок. Старша вийшла 1144 року заміж за чернігівського кня-
зя Володимира Давидовича, 1151 року після загибелі чоловіка утекла до половців, 
де стала дружиною хана Башкорда. Із молодшою 1144 року одружився туровсько-
пінський князь Юрій Ярославович, від якого вона мала 8 дітей. Останній раз згада-
на у літописах під 1190 роком, коли видавала дочку заміж. 

1141 року династію Давидовичів змінили в Острі Ольговичі. Великий князь 
Всеволод II Ольгович зайняв Городець і віддав його своєму брату Ігорю-Георгію 
Ольговичу, який помер в 1147 році. 

1 серпня 1146 року помер Великий київський князь Всеволод II Ольгович. На 
прохання киян великокнязівський стіл зайняв Ізяслав Мстиславич, який княжив у 
Переяславі. «Поди князь к нам: хотим тебя… Ступай, ти наш князь, Ольговичей не 
хотим», – так сказано у літописі.

Великий князь Володимир 
Святославович

(Великий, Святий, Красне
Сонечко) – засновник

Остерського форпосту

Засновник м. Остер,
будівничий Свято-

Михайлівської церкви князь 
Володимир Мономах
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Таке рішення киян та Ізяслава не сподобалося ні Ольговичам, ні дядьку Ізясла-
ва Юрію Володимировичу Долгорукому. Почалася міжусобиця за Київський стіл. 
Мстиславичі спочатку вирішили навести лад у стосунках з Ольговичами. Ізяслав, 
закликавши до себе братів Володимира та Ростислава смоленського, того ж 1146 
року, вигнав з Городця Остерського Ігоря Ольговича і настановив князем свого бра-
та Володимира Мстиславича. 

Поки Мстиславичі та Ольговичі були зайняті війнами між собою, у боротьбу за 
великокнязівський стіл вступив дядько перших, син Мономаха, Юрій Долгорукий, 
який княжив у Суздалі. Спочатку його син Гліб, який правив у Курську, несподівано 
на човнах спустився вниз по Десні і восени 1147 року захопив Городець Остер-
ський, вигнавши звідти свого двоюрідного брата Володимира. На цьому він не зу-
пинився і пішов воювати Переяслав, де княжив старший син Ізяслава Мстислав, 
майбутній засновник родоводу Галицько-Волинських князів. Проте під Переясла-
вом перемогу здобув Мстислав, захопивши у полон частину війська Гліба. Проте 
останньому вдалося зачинитися у «Городці на Вістрі». 

Дізнавшись про це, Ізяслав зібрав свою дружину та берендеїв і взяв Остерський 
Городець в облогу. Через три дні Гліб капітулював, поцілував хрест і Великий князь 
залишив його у Городці. Не встиг Ізяслав повернутися до Києва, як Гліб вислав 
посла до Володимира Давидовича чернігівського зі словами: «Поневолі цілував я 
хреста Ізяславу, бо він обступив був мене в городі, а од вас мені помочі не було. 
Нині ж я всіляко хочу бути з вами обома і буду сприяти вам».

Наступного 1148 року Гліб знову пішов на Переяслав, але, побачивши, що у 
Мстислава більше війська, залишив дружину і втік у Городець Остерський, а через 
декілька днів у Чернігів до Давидовичів. Того ж року Давидовичі з Ольговичами, 
побачивши, що Ізяслав Мстиславич зібрав ба-гато війська, замирилися з ним, ви-
знавши його право на Київський стіл. Вінцем примирення став князівський з’їзд, 
який відбувся наприкінці серпня – початку вересня у «Городці на Вістрі». На нього 
прибули Ізяслав Мстиславич зі своїм двоюрідним братом Ростиславом Юрійови-
чем і Воло-димир та Ізяслав Давидовичі. Підсумком з’їзду стало утворення коаліції 
Мстиславичів та Давидовичів проти Юрія Долгорукого. Остерський стіл будо від-
дано Ростиславу Юрійовичу, який на той час посварився з батьком. 

1149 року у боротьбу за Київський стіл безпосередньо вступив сам Юрій Дол-
горукий, який об’єднався з Давидовичами та Ольговичами і привів на Русь полов-
ців. Це уперше на запрошення князя, який вважав себе русичем, «погані» почали 
грабувати наші землі та забирати наших людей у полон. Більше того, це зробив син 
(!) Володимира Мономаха – головного оборонця держави від половців упродовж 
усього періоду свого князювання від Переяслава до Києва. 23 серпня ця орда роз-
била біля Переяслава Ізяславові полки і зайняла Київ. 

Ізяслав же, перезимувавши у Володимирі-Волинському, зібрав військо і, запро-
сивши чорних клобуків, які жили на Пороссі (південь Київської – північ Вінницької 
областей), пішов на Київ. Почувши, що наближається Мстиславич, Юрій не став 
боронитися, а утік з Києва і зачинився у Городці Остерському. 20 серпня 1150 року 
Ізяслав вступив до Києва. 

Закрившись у Городці, Юрій став слати послів, щоб знову зібрати коаліцію про-
ти племінника. І, як рік назад, до нього на поміч з’явилися Ольговичі і Давидовичі, 
а із Галича на поміч йшов Володимирко, сват Юріїв. Зрозумівши, що зараз Києва 
не утримати, Ізяслав пішов у Володимир-Волинський, а Долгорукий удруге сів на 
великокнязівський стіл. 

Навесні 1151 року Мстиславичі, зібравши на Волині полки та отримавши у до-
помогу десятитисячне військо від свого зятя угорського короля Гейзи, знову пішли 
на Київ. За цей час правління Юрія з синами і Ольговичами та їх дружба з нена-
висними половцями почали викликати протест у жителів Руси. Завдяки цьому, як 
тільки Ізяслав став наближатися до Києва, його військо постійно збільшувалося. 
Дізнавшись, що Мстиславичі уже у Білгороді (нині с. Білгородка Київської обл.), 
Юрій запанікував і покинувши місто та дружину, втік на човні і закрився у Городці 
Остерському. 

Тут він знову почав створювати коаліцію проти Мстиславичів. До нього прибули 
з Чернігова на човнах Володимир Давидович та Святослав Ольгович з племінником 
Святославом Всеволодовичем, а також син Андрій Боголюбський та племінник Во-
лодимир Андрійович, які прийшли через Глібль з дружинами і половцями. В Острі 
вони відсвяткували Великдень та день св. Юрія (6 травня) і вирушили у похід. 

Не було у цій коаліції лише Ізяслава Давидовича, який, зрозумівши, що правда, 
сила і підтримка русичів на боці Мстиславичів, привів свої полки до Києва на до-
помогу Ізяславу. Крім нього, привели дружини і брати останнього Володимир та 
Ростислав смоленський, син покійного горо-децького князя Борис Всеволодович, 
а також прийшли на допомогу чорні клобуки і берендеї, що жили на Поділлі, тур-
пії – дикі племена, які населяли сучасну Черкащину, ковуї, торки і печеніги. Що ж 
стосується киян, то на вічі вони постановили допомогати Мстиславичам: «Нехай 
же підуть усі, коли він може хоч палицю в руки взяти. А якщо хто не піде, то нам їх 
дай, хай ми самі поб’ємо їх», – заявили вони Ізяславові. 

У вирішальній битві, що відбулася поблизу Василева (сучасне м. Васильків 
Київської обл.), перемогли Мстиславичі. На полі бою загинув Володимир Давидо-
вич чернігівський. Ізяслав Мстиславич теж мало не загинув. Його було поранено у 
стегно та руку, і він втратив багато крові. Після битви Юрій Долгорукий зачинив-
ся у Переяславі, а Святослав Ольгович із Святославом Всеволодовичем у Городці 
Остерському. Андрій Боголюбський пішов у Суздаль, сказавши при цьому батькові: 
«Осе нам уже, отче, тут, в Руській землі ні раті, нічого іншого. Тож затепло підем».
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Зрозумівши, що Київ втрачений, Святослав 
Ольгович вирішив зайняти Чернігівський стіл, 
який став вільний після загибелі Володимира 
Давидовича. Для цього він відправив туди сво-
го племінника Святолава Всеволодовича. Проте 
Ізяслав Мстиславич передбачив такий розвиток 
подій і відразу після битви під Василевим спря-
мував до Чернігова дружини Ізяслава Давидо-
вича та свого племінника Романа Ростислави-
ча. Вони першими увійшли до міста, де Ізяслав 
Давидович був проголошений чернігівським 
князем. Ольговичам довелося задовольнитися 
Новгород-Сіверським. 

Ізяслав Мстиславич тим часом разом з ін-
шими союзниками обложив у Переяславі Юрія 
Долгорукого. Останній, побачивши, що місто 
не утримати, поцілував хреста Ізяславу, сказав-
ши при цьому: «Я іду в Городок, а там, перебув-
ши, піду в Суздаль». Сталося це у день св. муче-
ників князів Бориса і Гліба (6 серпня). Ізяслав дозволив йому місяць перепочити у 
Городці Ос-терському, а потім зобов’язав їхати до Суздаля. 

Проте Юрій не дотримав слова і пробув у Городці більше місяця. Тому Ізяслав 
Мстиславич, спільно з дружинами Ізяслава Давидовича, Святослава Всеволодови-
ча та допоміжним полком Святослава Ольговича обложили його і тут. «Городець на 
Вістрі» на той час був дійсно першокласною фортецею, і Долгорукий тривалий час 
оборонявся з її стін, але змушений був через малу кількість власного війська здати 
її й піти до Суздаля. 

Наслідки таких дій Юрія не забарилися. Відразу після взяття Городця Ізяслав 
відібрав у Гліба Юрійовича Переяслав, посадивши там свого старшого сина Мстис-
лава, а нащадка Долгорукого настановив князем в Остерському Городці. 

1152 року Ізяслав Мстиславич зібрав князівський з’їзд за участі Ізяслава Дави-
довича чернігівського та Святослава Всеволодовича. На ньому вирішили позбутися 
небезпечного «притону», який був у Юрія Долгорукого на кордоні Переяславського 
та Чернігівського князівств, тобто «Городця на Вістрі». З цією метою вони вивез-
ли на свої території усіх жителів, а саме місто спалили. При цьому згорів навіть 
дерев’яний верх церкви св. архангела Михаїла, що уже тоді звалася Юр’євою бож-
ницею, оскільки Дол-горукий постійно надавав кошти на її розбудову та дарував 
різні цінності. 

Дізнавшись про це, Юрій у Суздалі сказав: «Они мой Городец пожгли й церков, 
так я им отожгу за это», й пішов походом на Чернігів, закликавши при цьому на 
допомогу всю половецьку орду, рязанських Ярославичів та Святослава Ольговича 
новгород-сіверського. 

Ізяслав Давидович разом із Святославом Всеволодовичем та Рости-славом 
Мстиславичем смоленським, які привели свої дружини на поміч чернігівському 
князю, зачинилися у місті й приготувалися до облоги. 12 днів стояв Долгорукий 
під Черніговом, а його спільники половці спустошували навколишні землі. За цей 
час сюди наблизився через Городець Остерський Ізяслав Мстиславич з головними 
силами коаліції. Дізнавшись про це, першими поїхали у свої степи половці, а за 
ними і рязанські князі. Юрій після цього зняв облогу і повернувся до Суздаля. Так 
перемогою Ізяслава Мстиславича завершилася боротьба між Мономаховичами за 
Київський стіл. 

У цій усобиці був один фактор, про який не писалося за радянських часів. Це 
те, що саме Ізяслава Мстиславича, а не засновника Москви Юрія Долгорукого, під-
тримували не лише предки сучасних українців, але й перший митрополит-русич 
Клим Смолятич, який не залишався у Києві за ко-роткочасних сидінь там Юрія, а 
перебирався разом з Ізяславом до Володимир-Волинського. 

Після смерті Ізяслава Мстиславича, що наступила 27 листопада 1154 року, Ве-
ликим князем став його брат Ростислав смоленський. Проте Ізяслав Давидович чер-
нігівський і Юрій Долгорукий вважали, що у Києві повинні княжити саме вони. 
Спочатку Ізяслав за допомоги половців переміг Ростислава і увійшов до Києва. А 
1155 року Юрій Долгорукий зібрав велику коаліцію і пішов на Русь. Дійшовши до 
Моровська, він зупинився і вислав послів до Ізяслава з пропозицією поступитись 
йому Києвом, а самому повернутися до Чернігова. Останній погодився, й Долгору-
кий нарешті посів Київський стіл. Проте відновлювати зруйнований Остерський 
Городець не став, а, можливо, просто не встиг, адже він помер 1157 року.

Після нього у Києві княжив Ізяслав Давидович, який наприкінці 1159 року 
встряв у авантюру з метою допомогти Івану Ростиславичу Берладнику сісти на 
князівський стіл у Галичі чи Володимирі-Волинському. Від цього кроку його засте-
рігали майже усі князі, але він їх не послухав і розпочав війну. Напередодні Нового 
року Ізяслав під Бєлгородом (нині с. Білогородка Київської обл.) зазнав поразки від 
коаліції на чолі з Мстиславом Ізяславичем і утік до Гомія (Гомеля). Туди ж, поки-
нувши пожитки, через Городок Остерський і Глібль утекла і його княгиня. 22 грудня 
1159 року Мстислав Ізяславич на чолі коаліційних військ увійшов до Києва і запро-
сив на княжіння свого дядька Ростислава Мстиславича смо-ленського. Останній 
прибув до столиці лише на початку квітня 1160 року, а 12 квітня, на Великдень, був 
проголошений Великим князем. 

Вокняжившись Ростислав провів князівський з’їзд на якому зруйнований 
Остерський городок віддали Івану Ярославичу. Під 1162 роком записана звістка, 
що полоцький князь Рогволод Борисович зробив спробу заволодіти Городцем. Але 
внук Юрія Долгорукого Володар Глібович, який тут тоді правив, не дав йому бою 
удень, а уночі несподівано напав із своєю дружиною, набраною з литовців, на табір 
супротивника і переміг його, захопивши багато полонених. 

Деякі автори стверджували, що уділ в 1160 – 1170-х роках належав Всеволоду 
Юрійовичу Велике Гніздо. Микола Костомаров чомусь писав, що Всеволод отри-
мав Городець в 1166 році.

Князь Юрій Долгорукий.
Остер був його любим містом 
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Насправді ж у Городці з 1163 до 1169 року княжив його старший брат Михайло 
Юрійович. 1163 року він одружився з чернігівською княжною Февронією. Подруж-
жя ходило до Лаври хрестити дітей. В 1165 році в Острі народилася Пребрана (у 
християнстві Олена), красуня, онучка Юрія Долгорукого, більш відома під іменем 
княгині Суздальської. Після смерті чоловіка вона пішла у монахині, де отримала 
ім’я преподобної Єфросинії. Пережила монголо-татарський погром і була каноні-
зована в 1580 році. У Єфросинії Суздальської власна історична біографія – «Жи-
тіє…». Її лик зоб-ражено у Володимирському соборі м. Києва. 

1169 року сталася подія, яка привела до повної роздробленості давньоруських 
земель. Річ у тім, що у березні 1168 року помер Великий князь Ростислав Мстис-
лавич. Через два місяці після його смерті, 15 травня, кияни проголосили князем 
Мстислава Ізяславича, який правив на Волині. Новий князь удався характером у 
своїх діда і прадіда, тобто був справжнім нащадком Мономаха, особливо щодо по-
ловців. Він об’єднав усіх руських князів, за винятком Андрія Боголюбського, для 
спільного походу в степ. Тут русичі завдали найбільшої з часів Володимира Моно-
маха поразки по-ловцям, а також зруйнували їх головні вежі (міста) і вивезли на 
Русь худобу та дорогоцінності. 

Проти Мстиславового княжіння був його дядько Володимир Мстиславич, який 
розпочав усобицю, але зазнав поразки. Розгніваний Мстислав не лише відібрав 
у Володимира Вишгород і Триполь (нині с. Трипілля на Київщині), а й вислав із 
стольного града його матір Любаву, давши їй на прохарчування Остерський Горо-
док. Та оскільки місто лежало у руїнах, то вона, лише заїхавши до нього подалася 
у Чернігів до Святослава Всеволодовича, де розпочала плести інтриги проти київ-
ського князя. А у цей час Мстислав погодився на пропозицію громадян Новгорода 
Великого і нап-равив до них князем свого сина Романа, майбутнього засновника 
Галицько-Волинської держави. 

Остання подія долучила до його ворогів Андрія Боголюбського, який усе жит-
тя недолюблював рід свого дядька Мстислава, а Новгород вважав сферою своїх 
політичних ін.тересів. Тому на початку 1169 року саме він об’єднав навколо себе 
усіх синів та онуків Юрія Долгорукого, чернігівських Ольговичів, і приєднавши 
до війська половців та угро-фінські племена (мор-дву, чувашів), рушив на Київ. 
Кияни на чолі з Мстиславом Ізяславичем, торками та берендеями приготувалися 
до облоги. Проте після трьох днів боїв торки з берендеями зрадили, і 12 березня 
місто було взяте штурмом. Мстиславові з дружиною ціною великих втрав удалося 
прорвати кільце ото-чення і піти у Володимир-Волинський. На відміну від своїх 
попередників, Боголюбський не захотів посісти Київський стіл. Він віддав «матір 
міст руських» на розграбування. «І грабували вони два дні увесь город – Подолля 
і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було поми-лування ані-
кому і нізвідки: церкви горіли, християн убивали, а других в’язали, жінок вели в 
полон, силоміць розлучаючи із мужами їхніми, діти ридали, дивлячись на матерів 
своїх, і взяли вони майна безліч, і церкви ого-лили од ікон, і книг, і риз, і дзвони 
познімали всі смольняни, і суздальці, і чернігівці, і Олегова дружина, і всі святині 

було забрано. Запалений був навіть монастир Печерський святої Богородиці пога-
ними, але Бог молитвами святої Богородиці оберіг його од такої біди» Після цього 
Боголюбський пішов у Суздаль, залишивши на княженні у Києві свого брата Гліба 
Юрійовича. 

В 1169 – 1171 роках в Острі правив князь Мстислав-Іван Ростиславич (помер в 
1178 році). 

Наступний літописний запис про Остер датований 1180 роком, коли Ігор Свя-
тославович новгород-сіверський привів на Русь половців, але після невдалої битви 
з Мстиславичами за Київський стіл під Василевом і Білгородом (нині м. Васильків 
і с. Білгородка на Київщині) він із своїм со-юзником половецьким ханом Конча-
ком (ще одним героєм «Слова…») зачинилися від переслідування в Остерському 
Городці, звідки на човнах втекли по Десні на північ сучасної Чернігівщини. А пе-
реможець Рюрик Ростиславич у Моровську провів князівський з’їзд, на якому до-
бровільно уступив Київ, як старшому за віком, чернігівському князю Святославу 
Всеволодовичу. Під 1183 – 1184 роками записано, що у спільних походах руських 
князів на половців брав участь і остерський князь Мстислав Всеволодович, який на 
думку О. Яблоновського княжив у місті з 1180 року. 

Незважаючи на події, які розвивалися навколо міста, Остерський Го-родець до 
1195 року лежав напівзруйнований і лише того року союзник Великого князя Рюри-
ка Ростисливовича, син Юрія Долгорукого Всеволод Юрійович Велике Гніздо, який 
княжив у Суздалі, заново відновив «город его деда и отца». Відбудував і укріпив 
Остер власне його тиун Гюря. Очевидно, це рід місцевих остерських бояр, відомих 
в 1636 році як Гиря, а сьогодні це рід Гиренків.

З початком XIII ст. центрами політичного життя Руси стали Галицько-Волин-
ське та Володимиро-Суздальське князівства. Саме тому про Остер першої його по-
ловини у літописах майже нічого не сказано, лише під 1216 роком записано, що 
князем городецьким був Юрій-Георгій Всеволодович (1189 – 1238), онук Юрія Дол-
горукого. 

1239 року монголо-татарський темник Менгу-хан, двоюрідний брат Велико-
го хана Батия, взявши і зруйнувавши Остерський городок, вислав звідти послів 
до Києва з пропозицією здати місто. Ще у середині XIX ст. старі люди казали (і 
пам’ятали), що монголо-татари зруйнували Остер. Але переказів про оборону 
Остра і навколишніх градів нема, як і слідів перебування азійських кочівників у 
лісоболотному Міжріччі. Літописні гради були здатні до короткочасної оборони. 
Сіверська людність утікала у ліси, на острови болота Видра, за Дніпро. На Поліссі 
не було міст, які б цікавили монголо-татар.

За часів золотоординського іга відомо лише, що в 1263 – 1304 роках у місті 
правив князь Андрій Олександрович, син Олександра Невського. Населення у лісо-
вих областях збереглося, про це свідчить добре збережена топоніміка язичницького 
часу. Монголо-татари пройшли наш край одним військовим переходом. Мешканці, 
що залишилися, платили орді «десятину» – 10% данину, що не було обтяжливим. 
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Остерська Оранта

Із пам’яток переяславської архітектури, що збереглися здебільшого фрагмен-
тарно, до нашого часу залишилася лише вівтарна частина Юр’євої божниці в м. 
Остер. Це все, що уціліло від Михайлівської церкви, закладеної свого часу Володи-

миром Мономахом. Згодом 
її розбудував та зробив ве-
ликі пожертвування на роз-
виток храму його син Юрій 
Долгорукий. Саме тому 
церква св. архангела Миха-
їла більш відома під назвою 
Юр’єва божниця. 

За допомоги археоло-
гічних досліджень, котрі у 
першій чверті XX ст. про-
водили поблизу божниці ві-
домі українські учені М. О. 
Макаренко та А. Г. Розанов, 
визначено, що це був пря-
мокутний за формою храм 

довжиною (з абсидою) біля 
16 м та шириною 10 м. Спо-
руда мала 2 стовпи-пілони, 

на які, як і на виступи по боках апсиди, спирався купол на попе-речних арках. Це 
був невеликий однокупольний храм, що, очевидно, слугував одночасно і стороже-
вою вежею, розташованою у найвищій частині міста. 

До наших днів від церкви залишилася лише вівтарна 
частина діаметром біля 1,5 м та невелика частина півден-
ної стіни з трьома видовженими вікнами з напівциркуль-
ними перемичками. Мурування виконано давньоруською 
пласкою цеглою, так званою плінфою, у поєднанні з бри-
лами пісковика. Більша частина цегли жовтого кольору. 
Виявлені на них мітки схожі на ті, що є у пам’ятках Черні-
гова. Тому можна припустити, що плінфу виробляли саме 
там. Мурувалася церква у техніці із западаючими рядами 
на основі вап-няного розчину білого кольору з додаван-
ням подрібненої цегли. 

Усередині вівтарної частини збереглися фрагменти 
фресок. Сьогодні важко зрозуміти, що на них зображе-
но, хоча в 1977 – 1980 роках їх рес-таврував художник В. 
І. Бабюк. Про оздоблення стін храму ми можемо судити 

лише на основі праць М. О. Макаренка, 
який в 1906 і 1924 роках не лише ретельно 
їх дослідив, але й зафіксував у малюнках та 
фотографіях для нащадків. 

Розпис стін Юр’євої божниці здійснено 
за тією ж схемою, що і у знаменитій Софії 
Київській. Угорі була зображена остерська 
Оранта – Божа Матір під час молитви за світ 
та за гріхи людські. Богородиця стоїть на 
підвищенні у простому вбранні брунатно-
червоного та блакитного кольорів. Право-
руч та ліворуч від неї знаходяться архангел 

Гавриїл та архистратиг Михаїл у барвистому розкішному вбранні. Краще зберегла-
ся фреска із зображенням св. Михаїла. На ній усе добре видно, крім німба та облич-
чя, розмитих дощами. Убрання на святих декороване шитвом, коштовностями та 
перлинами і виконане у візантійському стилі. Нижче Оранти намальовано фреску 
«Євхаристія», запозичену із давньоримського мистецтва IV ст. Вона зображує один 
з основних християнських догматів – перетворення хліба та вина у тіло та кров 
Христову. Цей малюнок заслужив на те, щоб про нього розповісти трохи більше. 

У центрі композиції «Тайна вечеря» знаходиться святий престол перед ківорієм 
(наметом). З боків намета розташувалися ангели у білих туніках з рапірами-опаха-
лами в руках. Праворуч і ліворуч від престолу – подвійне зображення Ісуса Христа, 
який пригощає з одного боку вином, а з іншого хлібом. Перед ним напівзігнуті 
постаті святих апостолів – по шість перед кожним зображенням Учителя. На жаль, 
їх портрети збереглися погано. На відміну від «Євхаристії» із Київського Софіїв-
ського собору, де апостоли поважно та урочисто підходять до Ісуса Христа, в Острі 
вони зображені по-ривчастими і динамічними, ніби намагаються випередити один 
одного.

На стіні між вікнами розташувалися шість святителів, кожен з яких тримає у 
лівій руці св. Євангеліє, а правою – благословляє. Фігури їх величні, але від них до 
нашого часу залишилася тільки верхня частина. Нижня обсипалася і безповоротно 
втрачена. 

1152 року під час розорення міста коаліцією Ізяслава Мстиславича згорів 
дерев’яний верх церкви. Його відновили лише через сорок років коштом суздаль-
ського князя Всеволода Юрійовича Велике Гніздо. Як стверджував видатний укра-
їнський мистецтвознавець, член-кореспондент АН СРСР В. М. Зуммер, розпис 
божниці, що зберігся до нашого часу, було зроблено при відбудові Городця в 1195 
році. 

Після монголо-татарської навали храм, як і все місто, лежав у руїнах, і лише у 
середині XVI ст. відновив свою діяльність. Реконструював божницю, очевидно, ще 
А. Гаштольд, одночасно відбудувавши замок в 1538 році. До 1917 року тут стояв 
надгробний кам’яний хрест на могилі Леонтія Гнатовича (1538 – 1571).

Залишки вівтарної частини Остерської Юр’євої
Божниці – пам’ятки, що знаходиться під охороною

ЮНЕСКО (сучасний вигляд)

Копія фрески з Юр’євої
божниці (малюнок
М.О. Макаренка)

Юр’єва божниця
(малюнок початку ХХ ст.)
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1695 року київський полковник Костянтин Мокіївський влаштував у храмі до-
датковий вівтар в ім’я святої Трійці на полатях (хорах) церкви. У ньому на стіні 
було намальовано битву козаків з татарами, де на передньому плані зображено пол-
ковника. Того ж року він подарував чашу, на нижній частині якої вигравіювано: 
«Сей сосудъ надалъ рабъ Божий Константин Мокиевский, полковник Ихъ Царскихъ 
Пресветл. Велич. Войска Запорозкаго Киевский до храму году отъ Рожд. Христова 
1695». 

1758 року дерев’яна частина церкви святого архангела Михаїла згоріла після 
влучення у неї блискавки, а кам’яна частина була дуже пошкоджена. Через сім років 
за розпорядженням преосвященного Київського митрополита храм зачинили. Як ви-
значили тогочасні майстри, «середина церкви по нижние окна и предел св.Троицы 
должны бить розобраны, от р. Остра должно подвести новый фундамент». 

Юр’єва божниця – це також усипальниця багатьох відомих людей. Під стінами 
храму поховано найбільш знаного удільного городецького князя Всеволода Дави-
довича та історика і краєзнавця Митрофана Константино-вича, завдяки якому ця 
унікальна пам’ятка збереглася до наших днів. 

Вівтарна частина храму, що до середини 1870-х років почала активно розкрада-
тися місцевими жителями, збереглася завдяки тому, що ці землі в 1876 році купив 
відомий український дослідник старовини Митрофан Константинович. Крадіжки 
припинилися, а територію навколо божниці об-несли парканом. М. О. Константи-
новичу вдалося на рубежі XIX – XX ст. залучили до справи збереження пам’ятки 
багатьох відомих в Україні істориків, археологів, мистецтвознавців. 1894 року її 
оглянув професор Н. Петров. Того ж року Є. Н. Половцева (дружина сенатора По-
ловцева) про-читала у московському Політехнічному музеї лекції з картинками 
«Юр’єва божниця», з циклу «Маловідомі художні куточки Малоросії». До речі, 
вона разом з чоловіком зняла майже всі фрески на кальку та зробила фотознім-
ки. Очевидно, ці документи зберігаються зараз у московських архівах. Цю справу 
підтримало й Остерське повітове земство, котре 1880 року провело деякі ремонтні 
роботи за кошти земства, а згодом до неї долучилися фундатори місцевого краєз-
навчого музею А. Г. Розанов і М. О. Макаренко. В 1902 році опубліковано реферати 
«Юрьева божница» Л. Тихонова та П. Добровольського. 1907 року археологічна 
комісія звернулась до О. М. Половцевої з проханням «издать кальки, исполненные 
Вашим мужем с фресок», але вони так і залишилися не виданими. Саме завдяки 
спільним старанням громадськості вівтарна частина церкви збереглася. Сьогод-
ні це пам’ятка світової архітектури, єдина на Козелеччині будівля, що під назвою 
«Юр’єва божниця» занесена до списків пам’яток ЮНЕСКО. А золотий хрест, що 
колись вінчав баню історичного храму знайшов своє відображення на гербі Остра.

Прикордонний форпост Литви

Уже в 1320 році литовсько-руське військо Гедиміна, який княжив у 1316 –1341 
роках, вступило до Києва та Овруча. Монголо-татарське панування тривало лише 
80 років. З 1282 року литовські князі належали до руської партії, зберігалася руська 
державна система. Дві третини литовської держави складали давньоруські землі. 
Офіційно титул правителя звучав як «Великий князь литовський, жмудський, русь-
кий». Руські землі мали у Литовській державі велику автономію, фактично це були 
самостійні великі удільні князівства. Литовські князі говорили: «Ми старини не 
рушаємо, новини не вводимо».

Із зайняттям Києва і почалося стихійне повернення утікачів до рідних сівер-
ських огнищ і димів. Повернулися, бо тут була родюча земля. Поселенці вирубу-
вали ліс й підпалювали гілля, а по попелу упродовж 6 років не вносячи гною сіяли 
пшеницю. На попелищах також сіяли суміш із жита й двох частин ячменю. З 1342 
року Великим князем литовським був Ольгерд Гедемінович. Відродження життя 
відбулося. Напади татарських загонів відбувалися регулярно, але українські землі 
знаходилися під військовим контролем Литви і київських князів з династії Ольгер-
довичів. 

В 1356 – 1381 роках княжив в Острі нижегородський князь суздальської гілки 
Борис Костянтинович, який був одружений з Агрипиною, дочкою Великого литов-
ського князя Ольгерда Гедеміновича (померла в 1393 році). 

1381 року князем городецьким був Дмитро Давидович, який перебував у шлюбі 
з іншою Ольгердовою дочкою Марією. 

В 1390 році великокнязівською грамотою землі за Дніпром (Остер, Світильне, 
Рожни, Ніжин) були надані князю Юрію Івановичу Половцю за заслуги його пред-
ків у битві з татарами на р. Сині Води (1362). У грамоті названі давні поселення, а 
не пусті урочища аж до р. Удай. 

Очевидно, ці землі князь Юрій отримав не тільки для свого добробуту, а й для 
організації оборони, для відновлення стародавньої оборонної лінії по річці Остер 
до Ніжина і по річці Трубіж. Постало удільне середньовічне кня-зівство. Князь по-
ловецького походження став князем Половцем-Рожиновським. Пізніше, після його 
загибелі, Рожиновське князівство перетворилося на Остерське староство.

«Черниговские епархиальные известия» за 1873 рік писали, що Остер заснував 
князь Д. Сокира. Як сказано вище, Остер було надано ще князю Половцю-Рожи-
новському. Д. Сокира, очевидно, зміцнив «после татар город Старый Остер», тобто 
Старогородку – один з нинішніх мікрорайонів міста. 

Про це відомо з декрету короля Казиміра 1491 року, де сказано, що усі церковні, 
боярські й інші володіння належали до маєтності (волості ?) Остра, яку держав 
Мітко Сокира ще за князя Вітовта. 

Це був перший етап створення навколо Києва «воєводських» пригородних зам-
ків. Таких замків дослідники нарахували 8 (Любеч, Остер, Канів…). Постала нова 
державна система оборони і князь Дмитро Сокира був провідником цієї ідеї.
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Князь Дмитро Сокира – один із великих людей нашої землі. Походження (ро-
довід) його невідоме. Проте князями не ставали простолюдини, а отже, Д. Сокира 
мав якісь історичні права. Боярський рід Сокир уперше згадано у княжому Галичі у 
післятатарські часи, куди утікали київські й чернігівські князі. Д. Сокира відродив 
Остер, в Козельці знайшли «клад Сокири», за 15 км на південний схід від міста роз-
ташувалося село Со-кирин, до нашого часу зберігся сільський рід Сокир.

Сокира – це прізвисько. У княжі часи сокирники будували укріплену лі-нію і 
укріплені гради по р. Остер та були захисниками цих градів. Д. Сокира – князь-воїн, 

соратник Великого Литовського князя Вітовта. Він 
родичався з князями Трабськими, Гаштовтами, брав 
участь у походах Вітовта до берегів Чорного моря, у 
міжусобних війнах, був учасником битви з татарами 
на р. Ворскла в 1399 році та Грюнвальдської битви 
1410 року з тевтонами. Ра-зом з Сокирою у походах 
були й воїни з Остра. Не випадково один з перших 
краєзнавців нашого краю Митрофан Александрович 
взяв своїм псевдонімом ім’я Мітко Олелькович, як 
пам’ять про князя Дмитра (Мітка) Сокиру. 

Великий литовський князь Вітовт, можливо, бу-
вав і в Острі. Адже у Міжріччі і сьогодні є урочище 
Вітовтів брід. Вітовт помер 1430 року, а Д. Сокира, за 
деякими даними, – 1440 року.

Призначений 1440 року Київським князем, 
Олелько Володимирович почав роздавати землі на-
вколо Києва місцевим зем’янам, боярам, соколь-ни-
кам, татарам. Може, саме тоді Остерську волость 
отримав князь Андрій Звягельський, котрий прибув 
з м.Звягель на Волині. Василь і Андрій Звя-гельські 
володіли Остром і повітом в 1452 – 1494 роках. Одно-

значно, що у цей час йшло залюднення нашого краю людьми із-за Дніпра. 
В 1481 році видано королівський декрет з приводу суперечок княгині Марії 

Трабської (дочки князя Д. Сокири) і князя А. Звягельського за «маєтність Остер 
разом з Чернином, Виповзом, що тримав Мітко Сокира при Вітовтові та Сігізмунді, 
і села, і селища, що здавна належали до Остра, які роздав князь Олелько».

Навала татар Менглі-Герая 1482 року зумовила короткочасну втечу населення 
в ліси й активне повернення назад на початку XVI ст. Для відновлення Київського 
замку, польський король в 1484 році прислав воєводу Богдана Саковича, 40 тисяч 
кінного війська і 20 тисяч сокир з дніп-ровських сіл. Замок будували до 1505 року. 
Одночасно відновили й менші замки. Проводилася робота з укріплення остерсько-
го замку князя Сокири. В 1494 – 1503 роках, згідно судового рішення, Остерський 
уділ передали княгині Марії Трабській, дочці Дмитра Сокири. 1503 року одним з її 
маєтків був Козелець. 

У матеріалах Литовської Метрики під 1514–1516 роках наведено кілька доку-
ментів, котрі можна визначити як остерські. Мова йде про Остерську волость та її 
намісника Станіслава Скиндиря. 

В 1514 році король надав наміснику Остринського повіту Станіславу Андрі-
йовичу Скиндиру людей Івана Коптевича, Яцька Пашевича, Мацька Трухоновича, 
Солтана Келбича, Євлашка Скеблича, Онанка Мешковича, Микулу Ситьковича, 
Василя Бабича і чотири землі пустовські – Русинівщину, Бакулівщину, Лобосирів-
щину і Колоднину. Не дивлячись на давню форму написання прізвищ (Коптевич-
Копоть, Трухонович-Трухан, Ситькович-Сидько, Бабич-Бабич, Павлович-Павлик) 
збереглися сліди ми-нулого у сьогоденні. 

Станіслав Скиндир того ж року купив у бояр остринських Станіслава, Матвія, 
Миколая Нелюбовичів і їх дітей «землю пашенную з сіножатями, гаями, ставками і 
всім, що вони держать», у т.ч. і частину селища (4 тяглі чоловіки із землями) і «всі-
ма службами дідівськими їх – Богдановщину, Бутвиловиче, які спали на їх, і в за-
писі тих бояр виписано, що землю вони продали на віки. І повідав, що купив у бояр 
Василишських, Андрія і Радивіла Михайловичів, землю отчизную їх в Лядському 
на вічність. І вольно то розширювати, і прибавити, і людьми осадити, і до свого 
ліпшого обернути, так як самі найкраще розуміють». 

Ще одним документом того часу є королівський привілей 1514 року наміснику 
остринському Станіславу Скиндировичу на «70 конюхів наших острянських». Ось 
їх імена: Гринець Осташкович, Семен Логвин, Василь Осипович, Семен Чюрило-
вич, Чурила Манцевич, Михайло Порилич, Онаш-ко Ласкович (сучасне Ліскович), 
Денис Толочкович, Єсько Дем’янович, Влас Липенчич, Рад Лецевич, Іван Крив-
чевич, Хома Ропшевич, Оліфер Петрашевич, Степан Минович, Дробиш Костюш-
кович, Євлаш Гостилович, Олехно Омелянович, Грицко Лещевич, Гаврило Гусич, 
Федько Євдокимо-вич, Сак Ракович, Зуб Гриневич, Радко Сенкевич, Мацько Кон-
дратович, Колка (Микола) Матвієвич, Мацута Мацутович, Ілько Радчич, Василь і 
Онисько Агаповичі (Гапони), Янко Апанасович, Тимох Якимович, Мойсей Тим-
ошкевич, Гонола Оданцович, Мишко Аленцович, Кольник Хомич, Остах Проневич, 
Панас Левонович, Ілько Денисович, Сенко Михович, Лука Станевич, Іван Петра-
шевич, Ігнат Михалкович, Сидір Дроневич, Селівон Сакович, Лук’ян Мартинович, 
Івашко Алтихович, Тимош Василевич, Тарас Храпочевич, Яцута Ортимович, Євлаш 
Василевич, Хома Давидович, Юра Гриневич, Ігнат Лотвинович, Трухан Пилипович, 
Гринь Пилипович, Полу-пан Коптевич, Онисько Сенищевич, Ходко Семенович, Га-
нота Малевич, Івашута Івантевич, Климент Павлович, Карпо Саливонович, Кунц 
Го-ленищевич. У цьому ж документі король Жигимонт (Сігізмунд I) дав Узбеку-
солтану парубків остринських Мисца (Михайла) і Дмитра з жоною і дітьми. 

Це перші списки людей Остерської волості. Людей не простих, а, очевидно, зна-
тних, бо прізвища Коптевич, Василевич, Семенович, Ласький, Денисович (Дени-
сенко) записані до списку остерських бояр 1636 року. Прізвища Толочко, Петраш, 
Гусак, Одинець, Лещ, Гапон (Агафонович), Хряпа, Протченко, Мацуй, Костюкович 
та інші збереглися до нашого часу в селах навколо Остра. Форма прізвищевої назви 

Олелько Володимирович
першим почав відновлювати

укріплення Остерського
городця
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записана за канонами того часу із закінченям на «ич» спотворила природу звучання 
прізвищ. Імена ж конюхів записано автентично і вони мають виразне українське 
звучання.

В 1516 році Станіслав Скиндир мав позов від боярина Івашка Пуза за землю 
тяглу Заховщину. В остерському родоводі Івашко Пузо – засновник роду Пузирних. 

Того ж року Скиндир, згідно указу короля, отримав в 
Остерській волості 13 чоловік ловців на ім’я Клим і 
Ждан Шерепничі, Онд-ран Міцевич, Ганець Вабич, 
Олтух Михайлович, Юрій Несторович, Остапка Ми-
хайлович, Мицута Парфенович, Гурець Іванович, 
Федько Онанич, Олтух Міцевич з братією, Оліфер 
Пилипович, Матвій Михалкович. Професія ловця 
на Остерщині на той час була надзвичайно актуаль-
ною. Прізвища цих людей з огляду на давність запи-
су якось спотворені, але за іменами чітко видно ук-
раїнське походження. 

Особа Остерського намісника Станіслава Скин-
дира добре відома з історичних документів. У 1516 
році його направили королівським послом до Пере-
копської Орди, де він раптово помер. У джерелах 
його названо вихідцем з української шляхти. Під тим 
же роком послами в Орді виступали Іван Горностай 
і Остафій Дашкевич. Переговори вели Ольбрихт Га-
штовт і Ратомський. Усе це персони історії Остра. 

В 1528 році пан Ян Скиндир записаний у списку 
русько-литовського війська разом з 15 вершниками 
(«дав 15 коней»). Під тим же роком у Литовській Ме-
триці (книга 523) згадані остринські бояри Ждано-

вич, Петра-шевич, Селькович та Стас Нелюбович. 
В 1534 – 1536 роках остерські люди під проводом київського воєводи А. Неми-

рича воювали з московитами за Стародуб.
У ті часи Остерська волость перейшла до Ольбрихта Мартиновича Гаш-тольда, 

родича Марії Трабської. Новий господар переніс в 1538 році замок із заплави р. 
Остер на гору і збудував замок на 5 башт з мурованою церк-вою за 2 км від Десни. 
У ті часи саме через Остер йшли водні й сухопутні шляхи з Москви та Литви до 
Києва. Ольбрихт Гаштольд зберіг по собі серед острян добру пам’ять, адже він на 
своїй дідизні (був внуком Д. Сокири) пос-тавив замок на 30 городень із соснового 
дерева. Саме за нього біля Десни постав Новий Остер. Із півночі та заходу місто 
захищала швидка Десна, на сході – озеро з Десни, з якого виходила глибока, без 
броду річка Поповка. Згідно археологічних досліджень, власне Городець займав 
площу 0,75 га. Друга лінія оборони, площею 4,2 га, була оточена валом, що мав 
висоту 4 м, ширину біля основи 25 м та ширину верхнього майданчика 10,5 м, а 

також ровом глибиною 4 м та шириною 16 м. Третя лінія мала площу 25 га і була 
обмежена ровом шириною 20 метрів, четверта огороджувала територію у 60 га.

Детальний опис Остерського замку подала люстрація 1552 року, про яку мова 
йтиме нижче. А тут лише зазначимо, що на той час в Острі налічувалося 120 дво-
рів, у яких проживали 720 ревізьких (чоловічих) душ. Для порівняння: у Києві було 
487 дворів. 

З даної люстрації відомо, що в Острі жили два козацькі сотники – Іван Дерех 
(Даруга?) та Родіон Островський. В історії українського козацтва Ос-терська ко-
зацька сотня – найдавніша організаційна одиниця. Враховуючи сталість історич-
них традицій, початки остерського старожитнього козацтва пішли з війська князя 
Дмитра Сокири. Чернігівський намісник-московит в 1552 року скаржився: «Люди 
остерські, козаки Ігнатка да Іванко, Мисько да Хомка, пришедші у чернігівські ухо-
ди на р. Удай – многії борті видрали».

У другій половині XVI ст. остерське козацтво склало основу військових загонів 
героя Лівонської війни, державці Остерського староства легендарного Філона Кмі-
ти. Бойове хрещення 200 остерських козаків разом з 400 жителями міста отримали 
1562 року. Того року ставленик московсь-кого царя Івана Грозного чернігівський 
воєвода князь Мещерський вирішив захопити Остер і Київ. Остряни не лише роз-
били 2-тисячний загін загарбників, але й, спаливши околиці Чернігова повернулися 
до міста з вели-кою здобиччю. Отримавши підкріплення з Києва, Ф. Кміта на чолі 
загону в тисячу чоловік вирушив у похід на північ, де спочатку розбив під Старо-
дубом військо на чолі з одним московським воєводою, а потім біля Почепа – семи-
тисячне московське військо і повернувся до Остра з великою здобиччю. При цьому 
один воєвода-московит був убитий, а іншого взяли у полон. 

За цей подвиг князь Кирило Острозький видав остерським козакам 200 коп гро-
шей та 8 поставів сукна лунського (лондонського) і 50 поставів вроцлавського (1 
постава дорівнювала 32,48 м) і залишив в Острі постійну козацьку залогу для обо-
рони міста. 

Через 2 роки двохтисячне військо, серед якого були і остерські козаки, під про-
водом Філона Кміти здійснило похід до м. Орша (Білорусь). Там вони розбили 10 
тис. московитів на чолі з князем Серебряним, взяли 2 тисячі возів військових при-
пасів і успішно повернулися до Остра. 1565 року Ф.- Кміта на чолі загону в 1600 
чоловік, кістяк якого складали остряни, пройшов з Остра через усю Сіверщину і 
захопив м. Почеп. За цей успіх він отримав у власність Чорнобильську волость і 
нове прізвище Кміта-Чорнобильський та був призначений Смоленським воєводою.

Коли в 1564 році ротмістр Остра Станіслав Клопоцький наймав козаків для обо-
рони Остерського замку, то вони запросили високу плату і ротмістр найняв деше-
вих солдат-драбів (50 чоловік). Козаки вважали себе боярськими дітьми, лицарями, 
а не простими солдатами. 

20 березня 1566 року Лаврін Ратомський одержав королівський привілей на дер-
жаву Острицьку: «Даємо замок укріплений за заслуги його і отця його», – сказано у 
ньому. Однак це уже наступний період історії. 

Грамота та монети
литовських часів

(з колекції Остерського
краєзнавчого музею)
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Люстрація Остерського замку 1552 року

Перший більш-менш повний перепис (люстрацію) міста здійснив уряд Велико-
го князівства Литовського 1552 року за часів остерського старости Костянтина Ра-
томського. В описі наведено в основному відомості про те, скільки місцеві жителі 
повинні були сплачувати своїм господарям та які відбувати повинності. 

Розпочалася вона з опису власне Остерського замку, який складався з декількох 
розділів. Так у розділах «Замок», «Будування в замку», «Гора замкова» та «Острог» 
наведені дані загального характеру про місто. 

У розділах «Броня замкова», «Залізо», «Порох», «Селітра», «Свинець» та 
«Пушкар» розповідалося про озброєння, що було у замку для оборони міста. Зо-
крема тут налічувалося 38 гаківниць (з них 30 малих, так званих «кіз»), 13 малих 
пищальних рушниць та один аркебуз. Також наводилися дані про запаси ядер, куль, 
пороху та компонентів для їх виготовлення. Окремо розповідалося про пушкаря 
замку Станіслава з Техоновця, який за службу отримував у рік 14 кіп грошей та 5 
ліктів лунського (англійського) сукна. За це він повинен був, крім безпосередніх 
обов’язків гармаша, виго-товляти для замку порох, 2 аркебузи на рік та пристрілю-
вати усю зброю. У розділі «Живність» розповідалося про запаси жита та м’яса для 
потреб замку. 

У розділах «Повинності підданих», «Служба військова», «Робота острогова», 
«Сторожа замкова» та «Сторожа острогова» записані повинності боярські і військо-
ві. Старшими серед бояр були Родіон Островський, Богдан Копоть, Ходор Хомута 
та Федір Обийма. Тут же повідомлялося, що проти ворогів, які з’являлися у між-
річчі Десни і Дніпра бояри повинні були виступати кінно загоном із 27 чоловік, 
що роботи в острозі повинні виконувати і міщани, і бояри, і їх прислуга. Заробітну 
плату оборонцям замку повинні були сплачувати міщани та селяни замкових сіл у 
розмірі 32 копи в рік, а для охорони острогу – бояри у розмірі 2,5 копи. 

Розділи «Рілля замкова» та «Бір» зафіксували, що орні землі знаходилися у 
трьох милях від замку в урочищі «Столпці», але вони не оброблялися через часті 
набіги татар. Тут же говорилося, що дерево для замкового та іншого будівництва 
заготовляли у сосновому лісі за милю від міста у Литовський бік. 

Розділи «Доходи старостини», «Обеліск», «Караван», «Коні з диків і шляхові», 
«Куниці» та «Повіжне і децковане» визначали порядок щорічного оподаткування. 
Так головним джерелом доходів остерського старости була корчма, всі прибутки 
якої зоставалися у нього. Торгові люди, як свої, так і приїжджі, повинні були давати 
старості по грошу з кожного воза, кожної ком’яги, а також за себе і кожного із своїх 
людей. Крім того, проїжджі купецькі каравани повинні були давати старості по-
клон (подарунок) товаром на суму 10 кіп грошей, а підстарості – по грошу з кожної 
людини. За коня з диків належало сплатити 30 грошей, а шляховий кінь залишався 
безкоштовно тому, хто його знайшов. Повіжного і децкованого староста брав по 12 
грошей з платника. Найбільш оригінальним, як на сьогодні, був податок «Куниці». 
Його платили дівчата та удови, які виходили заміж. Тут існувала своєрідна диференціація. 

Коли дівка виходила заміж за місцевого хлопця, то сплачувала старості 6 грошей, а 
якщо за чужого – 12 грошей. Удова – 20 чи 30 грошей відповідно. 

Розділи «Лови», «Порощизна», «Єзи», «Озера уступні» та «Озеро Місцеве» ви-
значали порядок полювання і риболовлі. Згідно них, всі бояри, міщани і волощани 
(селяни) повинні були по першій пороші ходити із старостою на триденне полю-
вання у Слуків заїзд (болотний масив між села-ми Ничогівка, Сокирин і Омелянів 
Козелецького та Калита і Опанасів Броварського районів), Минькові Луки (і сьо-
годні великі урочища між Ничогівкою та Сираями називаються Минчин кружок 
та Минчина долина) чи Яселок (за сім миль від Остра), а також один день у рік 
полювати із ста-ростою на нартах. Хто не хотів брати участі у полюванні, міг від-
купитися, сплативши старості 3 копи грошей. Рибалки віддавали на замок усю зло-
влену в Десні білугу і десятого осетра, а виловлену білу рибу залишали собі. Крім 
того, остерські міщани і євминські селяни один день на рік ловили волоком рибу 
для старости. Остряни також повинні були віддавати на замок по 1 тонні риби у рік. 

У розділах «Міщани, які в острозі сидять», «Міщани, які за Острогом сидять», 
«Бояри, які в острозі сидять» та «Дань з міщан» наведені списки остерських бояр і 
міщан на 1552 рік, а також розміри податків, котрі сплачував кожен з міщан. 

На той час остерським сотником був боярин Іван Дерех. Інші бояри мали такі 
імена та прізвища: Єрмак, Іван Сипа, Пилип, Михайло, Хецке Онискевич, Кулак 
Гаврилович, Мартин Драб, Богданко, Шемет, Білик (предок засновників с. Білики), 
Матвій Пролиза, Трухон (сучасне Трухан), Данило Волошенін, Ходор Обийма, Се-
нюк Потрохін, Стема Трубач, Грушковни, Логвіновни, Богдан Копоть (засновник 
с. Кіпті), Максим (ймовірний засновник с. Максим), Орішко, Василь Літковський, 
Демко Карпович, Ян Рошковський, Станіслав Драб, Двор Сеніївковський, Іван 
Борздий. Із бояр, які жили за острогом, тобто підпорядковувалися старості, а жили 
за межами міста, значився Іван Чорноух. 

Серед міщан, які жили в острозі, були два священики – піп Івановський і піп 
Михайловський. Це, мабуть, настоятелі церков Свято-Михайлівської (Юр’єва бож-
ниця) та святого Іоана Предтечі. На жаль, католицька адміністрація не внесла до 
люстрації їх справжні імена. Війтом (старшим се-ред міщан) був якийсь Антон, 
прізвище якого не вказане. Крім них, в Остерському замку проживали міщани – 
платники податків – Сидір Макарович, Тиміш Крехаївський, Терешко, Василь Во-
ротний, Пилип Крехаївський, Хоцьку Рубенович (вірменин), Санько (Олександр) 
Яхимович, Санько Родковой, Грін Туровець, Єрмак Літковський, Ісак Буденків-
ський, Опанас Москаль, Панкрат Звиповзова, Станіслав Пушкар, Іван Кравець, Се-
лівон, Гнєвош, Грін Слободенін, Семен Заїкін, Сегар Судакович, Оникій, Андрій 
Макарович та міщанка Оксина.

До стану міщан також належали і мешканці міста, які мали в обробітку земельні 
наділи або займалися різними промислами, хоча і жили за межами замку. Це Іван 
Пастух, Канчук Слобочин, Григорій Кошевич, Федір Москаль, Григорій Ханкевич, 
Іван Горбач, Федір Бобруснін, Данило Бурно-сович, Аврам Султанович, Лук’ян 
Протасовий, Іван Кушнір, Мойсей Запеко (сучасне Запека), Сивко, Олексій Суро-
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вешня, Гаврило Сватувінок, Василь Луста, Опанас Рєзовка, Михайло Дуботовк, 
Федір Кушнір, Григорій Цясник (правильно Часник), Іван Рахманний, Ражук Сле-
боженік, Ханько Омелянович, Лапа Єрмак, Матвій Ломир, Данило Побаса, Цемко, 
Олексій Стрілець, Струць Слобощик та міщанка Тумова. 

Ставки данини (податку) для кожного з міщан, незалежно від того проживали 
вони у замку чи жили за його межами, були різними і становили від найбільшої у 
копу грошей і 5 возів сіна з господаря, котру сплачували Санько Санькович, Грін 
Чашкін, Гаврило Рупаскович, до найнижчої у одну восьму гроша, яку платили мі-
щани-куничники Ходор Мокін, Данило Бурносович та Опанас Рєзовка. 

Це далеко не повний виклад фактів, наведених у люстрації. Проте і він достат-
ньо розповів про наше далеке минуле, про заняття, доходи, побут і повинності на-
ших предків за литовських часів. 

Під крилом польського орла

Отримавши після Люблінської унії 1569 року від Литви Київщину і Переяс-
лавщину, у т. ч. й м. Остер, Польща відразу призначила своїх представників у цих 
землях, які були підпорядковані безпосередньо королю. Так під 1570 роком у доку-
ментах значився королівський боярин в Острі Ру-баник (сучасне Рубаненко).

В 1570 році гетьман Б. Ружинський уперше провів військову реформу і створив 
10 полків по 300 козаків (за деякими джерелами – 20 полків). Одним з них став 
Остерський (Острянський) полк. Були введені козацькі однострої із зеленого сукна. 
У журналі «Київська старовина» за 1892 рік надруковано думу про гетьмана Богда-
на Ружинського, складену в Остерському повіті 1575 року.

У квітні 1570 року остерські козаки під замком пограбували турецьких купців-
вірмен, бо останні без відповідного дозволу прямували річкою Десна у московські 
землі.

У 1576 році польський король Стефан Баторій провів реформу, наслідком якої 
стало утворення нової соціально-військової структури – реєстрового козацтва. Ко-
заки були вільними людьми, звільненими від усіля-ких податків і повинностей, що 
було обов’язковою умовою належності до лицарського стану. Сотника обирали усі 
козаки із двох кандидатур. Сотенний прапор знаходився у хаті сотника. 

У реєстрі козаків 1581 року, які ходили з королем на Москву, згадані Іван 
Водоп’ян, Охрім і Пашко з Остра та їх земляк Василь Копеть (Копоть?) – досить 
відома в історії особа через судові й не лише суперечки за землі Виповзова-Лутави 
з Биковськими.

В 1593 році Лаврін Ратомський поступився староством своєму синові Михайлу. 
Як і всі феодали, Ратомські відзначались своєю свавільністю. Упродовж 1596 – 1602 
рр. у місті відбувались бунти міщан і бояр проти старости, який порушував права 

і привілеї жителів. «Місто королівське Остер» опинилося у центрі уваги королів-
ського двору. Збереглось 9 коро-лівських декретів у цій справі. Ось лише перелік 
деяких документів того часу, що стосувалися нашого краю.

1593 рік – лист короля Сігізмунда II до старости Л. Ратомського про передачу 
староства сину на довічне володіння: «Староство зо всеми приналежностями, око-
личностями, пожитки, доходи, замок з містом Острським і волостю, з фільварками, 
селами, селищами, боярами, людьми тяглими і загродниками, з їх повинностями і 
чиншами, роботами, з млинами, ставами, ставищами, ріками, озерами, деревами 
бортними, з ловами пташиними, звіриними, рибними, бобровими гонами і всім».

1594 рік – у Стокгольмі (Швеція) видано королівський декрет про надання 
Остерського староства після смерті старости дворянину господарському Себастяну 
Собеському.

1595 рік – декрет асессорського суду за несплату старостою податків до скарбу 
на суму 5 тис. злотих і в зв’язку з неявкою в суд відповідача ввів інстигатора на 
управління Остерським староством.

1595 рік – рішенням королівського суду остерські бояри і міщани звільнені від 
звинувачення їх у бунтах, через неявку в суд королівських інстигаторів і старости.

1596 рік – суд за позовом бояр і міщан до старости про забрання у них грун-
тів і маєтностей, заборону рибної ловлі, вільного продажу меду. Зокрема, староста 
віднімав общинні грунти, які віддавав новим слугам, що руйнувало боярську вій-
ськову службу, забороняв у лісах палити поташ, забирав млини і проганяв з рибних 
ловів. Старосту тричі викликали у суд, але він не з’явився. Позов на 5 тис. грошей 
литовської лічби і відновлення прав задоволено.

1596 рік – лист короля боярам про підтвердження прав на умовах «здавна конно 
служить» і звільнення від повинностей. Король прислав в Остер своїх дворян Івана 
Хамаздича і Лучку Борздавка.

У березні того ж року в Острі перебував з армадою (артилерією) один з най-
ближчих сподвижників Северина Наливайка козацький отаман Матвій Шавула 
(Шаула).

1597 рік – королівський декрет про знищення попереднього судового рішення. 
М. Ратомський довів своє право на староство.

1597 рік – декрет на скаргу остерських бояр і міщан. Згадувалися бояри Іван 
Коловицький, Григорій та Іван Жукинські (Жуки), Іван Дубровський, Якуб Шкода 
(Штода ?), Ярема Білик, Логвин Гломазда, Хома і Павло Козарини, Ланський.

1599 рік – до Остра відряджено особливих комісарів для розгляду скарги бояр, 
міщан, куничників. Від бояр скаргу підписав Яків Шкода, від міщан – Микита 
Сморчок.

Прізвища багатьох бояр співзвучні з нинішніми назвами сіл Козелецького райо-
ну. Так у ревізії 1602 року записані бояри Іван Пальчик, Сморчок, Берлоза, Тополь, 
Григорій Дашкевич (Дешко), Олексій Горбач, Ярема Білик та ін. Історик М. Косто-
маров вважав, що остерські бояри були не дружинниками, а старійшинами на своїй 
землі.
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Для реалізації королівських декретів до Остра прибув Пісочинський. Він кон-
статував, що староста побудував млин на річці і не зробив скрині для вільного про-
ходу риби і бобрів. Проте, за підсумками ревізії, було виправдано відсутність скри-
ні на р. Остер, оскільки, на думку королівських ревізорів, вона там не потрібна.

1604 рік – за бунт Степана Біликовича, Дешуру Бораздича, Івана Гломазду було 
заарештовано і на три місяці кинуто до Житомирської в’язниці. Решту бунтарів, 
серед яких були бояри Ярмола Білик з сином Іваном Біликовичем, сотник Ярмола 
Ходкевич, Макар Куян, Лучко Боргдай (Бородай ?), Іван Пальчик, Богдан Бораздич, 

Микита Сморшок, Василь 
Берлоза, Артем Петелька і 
Максим Тополь, було пе-
редано під «зверхність» 
старости.

Проте відразу після 
королівської ревізії зно-
ву виникла судова справа 
між старостою і боярами 
Ярмолою Біликом, Сам-
соном Саковичем, Іваном 
Богданенком, війтом Кар-
пом Санковичем (Самко-

вичем), Іваном та Максимом Тополями, Олексійом Горбачем і Василем Трусейком. 
Причиною позову стало те, що староста забрав у бояр «маєтності, збоже, бидло, 
бчоли», тобто землю, зерно, худобу і борті. 

Того ж року, Михайло Ратомський зі своїми козаками підтримав похід Лжедми-
трія I на Москву, захопивши московські гарнізони у Моровську і Чернігові.

Згідно люстрації 1616 року лише в Острі налічувалися 322 двори, у т. ч. 40 ко-
зацьких та 98 боярських дворів.

У ті часи жителі міста займалися різними ремеслами й промислами (мислив-
ством, рибальством, бортництвом, тримали боброві гони). Остерські бояри та мі-
щани володіли землею далеко за межами міста. Саме ними були засновані на ру-
бежі XVI – XVII cт. більшість сучасних сіл району на Лівобережжі Десни, у т. ч. 
й навколо Козельця. Уже на початку XVII ст. на р. Остер були збудовані греблі, на 
яких працювали 4 водяні млини. 

З гетьманом П. Конашевичем-Сагайдачним остряни ходили на Москву. У мос-
ковський полон 1619 року потрапили 5 козаків з Остра. До речі, за цього гетьмана 
Остер обнесли валом. У місті функціонували кам’яні костьоли. У польській лю-
страції 1622 року записано, що в Острі налічува-лося 40 козацьких дворів. Люстра-
ція лише повідомляла, що поселилися козаки і що податків вони не платили.

Олександр Яблоновський писав, що на 1625 рік у Києві проживало 20 тисяч 
жителів, а в Острі – 3 тисячі. У місті функціонувала одна корчма, де шинкували 

медом, пивом, горілкою. Ціна відра горілки (каді меду) становила 180 коп грошей 
литовської лічби, тоді як за Литви – 80 копійок грошей. 

1627 року Остер отримав від короля право на вільну торгівлю (де факто Магде-
бурське право). Щорічно місто сплачувало до королівської казни 225 злотих. Про-
водилися чотири ярмарки на рік.

Найбільш повний список остерських бояр наведено у люстрації 1636 року. 
Тут вказано імена 70 боярських родин, котрі проживали на території Остерського 
староства. Наводимо повністю цей список: Ярмола Ласка, Фурс Гарбуза, Матвій 

і Данило Гарбузенки, Оврам і Богдан Беремецькі, 
Ничипір та Ярош Єрченки, Ігнат Біловик, Федір 
Денисенко, Ян Хохович, Федір Бурди, Степан, Іван, 
Михайло Білики та Іван Білик Стуша (Штома?), Гор-
дій, Остап, Влоко, Ясько Гломазди, Степан, Артем, 
Федір, Андрій, Микита Гиря (нащадки Гюрі, тіуна 
князя Всеволода Велике Гніздо, який відбудовував 
Остер в 1195 р.), Терешко і Максим Козороги, Се-
мен, Григорій, Олександр і Ждан Лапи, Конон Горо-
хович, Федір Гришко, Федір Мишко, Іван Самсоно-
вич, Ларько Пайнетка, Войко і Семен Барановські, 
Василь і Семен Пальчики, Семен Денисенко, Семен 
Попович, Григорій, Роман і Сахно Василевичі (Васи-
ленки), Єшко, Павло і Терешко Тетері, Яцько, Карпо, 
Хома і Федір Семіковичі (Самковичі ?), Овдій Сер-
гійчук, Нестор Сергієнко, Семен Романенко, Федір 
Сирай, Яцько і Сава Сираєнки, Петро Міщенко, Іван 

і Куца Лосі, Омелян Купченко, Федір Мітченко (від нього пішли роди Митьків та 
Миткевичів), Семен Курило, Ян Гришкевич, Гаврило Шеметенко, Петро Розток, 
Дорошко Міховець.

Найбільш відомими остерські козаки стали під час козацько-польських воєн 
під проводом Павла Бута (Павлюка) та Яцька (Якова) Острянина (Ост-ряниці). Під 
час першого з них, в 1637 році, активну участь брали остерські повстанці, яких 
очолювали отамани Носко і Мурко. Носко, ймовірно, походив з того ж роду, що 
і сподвижник Богдана Хмельницького, остерський полковник Тимофій Носач. Це 
повстання поляки жорстоко при-душили, а його учасників за наказом Миколи По-
тоцького через кожні 100 м посадили на палі або розіп’яли уздовж дороги від Остра 
до Ніжина. Як пи-сав очевидець, що «брали козаків на палю» німецькі найманці, 
які служили у польському війську. 

Наприкінці березня наступного року спалахнула нова козацька війна з ляхами, 
яку очолив уродженець Остра гетьман Яків Острянин (1595 – 1641). Для цього в 
Остряниці були й особисті мотиви. У своєму універсалі від 20 березня 1638 року, у 
якому закликав народ до повстання, він писав: «Якийсь Геродовський, квартирую-
чись у Острі, наказав моєму семидесятилітньому батьку доставляти кожний місяць 

Ключ від міської брами XVII ст.
(з колекції Остерського краєзнавчого музею)

Запорозький гетьман Яцько
Остряниця – ватажок війни

з поляками
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для своїх собак по три відра сиру (у ті часи місткість відра становила 25 літрів) і 
відро масла…, увірвався до батька і ви-магав угорського вина, відрізав бороду і по-
бив до смерті». 

Королівським указом 1638 року київські міщани були звільнені від податків на 
сім років у зв’язку з пожежею під час боротьби за місто загонів Остряниці. 

Хто такий Остряниця? Яке його справжнє прізвище? Відомо, що він по-ходив 
з остерських бояр, був освіченою людиною (навчався у Києві). Учасник походів 
гетьмана П. Сагайдачного на Москву, битви під Хотином. Це був досвідчений воїн. 
Остряниця, очевидно, мав якесь боярське язич-ницьке прізвище. На Запорожжі по-
бутувала традиція зміни прізвища при хрещенні у Січовій церкві. Як правило, нове 
прізвище надавали за назвою місцевості, звідки прибув новий козак. Отже, Остря-
ниця – це прізвище січо-вого козака, запорожця.

Існують дві версії загибелі гетьмана Остряниці. За першою, поляки підступно 
схопили його з товаришами після укладення мирної угоди на те-риторії Канівсько-
го монастиря. Козаків прилюдно стратили у Варшаві: спа-лили у череві мідного 
бика. Проте, авторитетні джерела завжди указували, що ця версія хоч і популярна, 
але хибна. Хоча Канівський монастир довгий час шанувався прихожанами як святе 
місце, пов’язане із загибеллю козаків Остряниці.

Тарас Шевченко у поемі «Гайдамаки» запитував: «Де Остряницина стоїть хоч 
би убогая могила?». В авторській примітці до поеми є запис: «Івана Остряницю і 

30 козацьких старшин поляки у Варшаві після страш-
них тортур розчетвертували і розвезли їх тіла по всій 
Україні». Ці відомості Коб-зар узяв з «Історії Русів». 
Цей запис є тотожним загибелі Остапа, сина Тараса 
Бульби. 

За другою версією, після поразки Я. Острянин з 
авангардом свого війська (1023 козаки, 10 сотників) 
відійшов на Слобожанщину, яка на той час не належа-
ла Польщі, де заснував м. Чугуїв. Відомі імена сотни-
ків Богдана Матющенка і Філона Юр’їва (Юрченка). 
Це типово остерські пріз-вища. Остряниця започатку-
вав для остерських родин другу, слобожанську, бать-
ківщину, формував Слобожанський козицький полк. 
Проте у травні 1641 року козаки підняли бунт проти 
московського гарнізону і пішли на Полтавщину. Під 
час цих подій і загинув Яцько Остряниця.

Саме Острянинову війну з ляхами названо перед-
вісником визвольної війни під проводом Б. Хмель-
ницького. Особистість гетьмана Яцька Остряниці ста-
ла такою ж легендарною, як Петра Сагайдачного чи 
Богдана Хмельницького. Микола Гоголь, який уважно 
вивчав історичні матеріали, у фіналі повісті «Тарас 

Бульба» писав: «Віднайшовся слід Тарасів. 120 тисячами козаків керував молодий, 
але сильний духом гетьман Остряниця. Він вів 8 полків по 20 тисяч. Одним з до-
бірних був полк Тараса».

Гетьман Остряниця – великий острянин. Особистість, яка заслужила на 
пам’ятник борцеві за незалежну Україну у рідному Острі. Цікаво, що під час ні-
мецької окупації міста в 1941 – 1943 років центральну площу міста було перейме-
новано у майдан Яцька Остряниці.

Твердження радянської історіографії про важкий соціальний, національний, 
релігійний польсько-шляхетський гніт, експлуатацію трудящих мас недоречне. По-
ляків у нашому краї фактично не було. Ті польські чиновники, які перебували в 
краї, походили з Волині (Соколовські, Велігорські, Завадські, Сачки та ін.). З часом 
вони швидко стали невід’ємною частиною місцевої спільноти. Не помітно суттєвих 
впливів польського елементу на життя краю у ті часи. Навпаки, перебування у скла-
ді польської держави відкрило європейські ринки для збуту українських товарів 
і сирови-ни, відкрило шлях до європейської торгівлі. Численні скарби пруських, 
шведських, польських, литовських, брауншвейських, ризьких монет – незаперечне 
підтвердження цього факту. У середині XVII ст. проходив процес формування укра-
їнської нації, національного самоусвідомлення на базі багатої історичної спадщини 
Київської Русі. Відбувалося формування молодої ранньобуржуазної держави. Це і 
стало причиною військового конфлікту з оточуючими імперськими державами – 
Польщею, Московією, Туреччиною. 

Напередодні визвольної війни українського народу 1648 – 1654 років колись 
могутній остерський боярський стан, котрим так гордилися, зник. Згодом багато 
остерських бояр, у т. ч. й королівські бояри Іван і Михайло Біликовичі, стали реє-
стровими козаками у війську Богдана Хмельницького. 

Остерська сотня

Після «десятиліття золотого спокою» 1638 – 1648 років почалася українська на-
ціональна революція. Остерський замок відразу перейшов до повстанців. Усі підня-
лися проти поляків. Знову було сформовано Остерський полк, який налічував 1959 
козаків (територіально до його складу входили 73 села і 13 хуторів). Що не село – то 
сотня. Остерський полк був чисельнішим за Чернігівський і Ніжинський. Першим 
полковником став Григорій Дубина. Після нього Тиміш Носач.

В 1649 році, згідно умов Зборівського договору між гетьманом і коро-лем Яном 
II Казимиром, козацький реєстр обмежили 40 тисячами чоловік. Це було профе-
сійне козацьке військо, котре отримувало платню з королівської скарбниці. Козаки 
мали право не сплачувати податки і повин-ності. Також було визначено і територію, 
на яку безпосередньо по-ширювалася гетьманська влада. Це спонукало Б. Хмель-
ницького провести військово-адміністративну реформу. Остерський полк розфор-
мували, а полкова Остерська сотня увійшла до складу Переяславського полку. 

Козацька зброя
(з колекції Остерського

краєзнавчого музею)
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Козаки з реєстру 1649 року провели у жорстоких боях і походах більше 6 років. 
Щонайменше половина з них загинула. Це були справжні борці за волю України! 
В Острі повинен стояти монумент на честь наших славних і героїчних предків. 
Це справа нашої честі й совісті. Адже наші земляки були не останніми людьми 
серед провідників козацького руху. 1654 року остерських козаків було включено до 
Київського полку. Після цього Остер деякий час претендував на статус полкового 
центру. 1662 року гетьман Яким Сомко поновив Остерський полк та призначив на-
казним полковником Бог-дана Смоловика-Білика. Проте це був тимчасовий полк 
воєнної пори. 

Після Переяславської угоди нашою землею почав розпоряджатися московський 
цар. У 1654 році цар Олексій Михайлович видав грамоту генеральному писарю 
Івану Виговському на володіння містом Остер з селами. 

Почало налагоджуватись господарське життя. Відновилась торгівля з Поль-
щею. Сіті з Остра продавались у Москві. В 1655 році лише остерський купець 
Яків Іванович за одну поїздку привіз з Могильова тисячу золотих литовської лічби, 
двадцять п’ять саф’янових та десять пар ялових чобіт, сорок ліктів серм’яжного та 
п’ятдесят ліктів простого сукна, сорок п’ять пар панчох, три фунти оливи, п’ять 

фунтів міді, чотири кожухи, два серм’яги, шкатулку, 
чвертку гвоздики, фунт імбиру, дві книги, убрання та 
інше. А Ми-хайло Попович, який був разом з Яко-
вом Івановичем, привіз човном п’ятнадцять козиних 
шкір, сто кварт олії, сто п’ятдесят золотих грошима, 
п’ятдесят золотих гапликів, чоботи та інще. 

Проте війна не закінчилась. Навпаки, охопила 
райони Лівобережжя, що раніше не були розорені ві-
йною. Московити поставили у стратегічно важливих 
містах Києві, Переяславі, Ніжині, Острі, Чернігові 
свої військові гарнізони. Ратні московські люди від-
разу ж виявили свої наміри. Раби свого царя, вони 
вільних козаків і міщан трактували як своїх рабів. 
Через чотири роки невдоволення населення вилило-
ся у війну українців з московитами 1658 – 1659 років, 
яку в народі назвали війною Першого Шеремета (за 

прізвищем київського воєводи Шереметьєва). Іван Виговський розбив мос-ковське 
військо під Конотопом, а у його тилу київський гарнізон розорив навколишні міс-
течка. Служиві люди Шеремета пішли під Остер, де понесли великі втрати, але 
захопити міста не змогли. Настрої населення Остра зміни-лися на користь поляків, 
і за їх підтримки остерці напали на московський гарнізон.

З приходом війська «трьох королів» (діючого Яна II Казиміра та май-бутніх 
Станіслава Потоцького і Яна III Собеського) на рубежі 1663 – 1664 років остерці 
присягли полякам. За це король 26 грудня 1663 року надав Остру Магдебурзьке 
право. Власне Ян II Казимір цим актом підтвердив «давні права і свободи від ко-

ролів польських магістрату надані». А 
московити серед зими утекли. Пізні-
ше «за зраду» москалі побили острян 
палицями. Для московитів ми завжди 
були зрадниками! В окупантів своя 
правда і мораль! Проте не було в нас 
єдності. 

1667 року до царської казни Остер 
платив сто рублів. Для порівняння, 
Чернігів платив двісті, а Київ – вісім-
сот рублів.

Московити за всяку ціну держалися за Остер, бо через нього йшов вод-ний 
шлях по Десні з Путивля до Києва. І без Остра було важко й Київському гарнізону 
москалів. У 1666 році у місті розквартирувалися 266 солдат, яких повинні були 
годувати міщани. Гарнізон знаходився у Городку. Між Городком і Поповкою зна-

ходилася пуста Казєєва слобода. Рови по 
вал зали-вала вода. Московський воєвода 
Дмитро Рогозін відразу повідомив царя, 
що у Городку може розміститися 700 чо-
ловік війська. 1667 року із жителів міста 
було сформовано охочекомонний полк 
Івана Московки. 

Остерський сотник Яцько Святовець, 
не захотівши перебувати поряд з воєво-
дою-українофобом Дмитром Рогозіним, 
переніс адміністративний центр сотні до 
Булахова, де сотенна старшина перебува-
ла дев’яносто років; і лише за сотника Іва-
на Михайловича Солонини Остер знову 
став сотенним містом. До речі, воєвода-
московит за допомогою сили привласнив 
декілька млинів, які належали остерським 
козакам та міщанам. 

Війна за Остер між козаками та моско-
витами, відома як війна Другого Шереме-
та, розпочалася в 1668 році. Московський 
воєвода Рогозін доносив, що на 1669 рік 
хліба ратникам залишилося до квітня мі-
сяця. Вони голі й босі. Суходолом до Ки-
єва доїхати неможливо. На Десні козаки 
побудували на островах міцні городки. 

Зображення герба, наданого
Остру польським королем

Яном II Казиміром

Козацька гармата другої половини XVII ст.

Козацькі люльки та порохівниця
(з колекції Остерського

краєзнавчого музею)
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Остер зміцнили великими фортецями. «Черкасы желают ратникам в городах не 
быть», – писав він. За його словами, козаки вимагали, щоб московські гарнізони 
покинули українські міста.

Бій за Остер. Жорстокий бій. Загинули два сотники – Роман Таран і Роман Сав-
ченко. У листопаді 1668 року місто було блоковане земляними городками, шлях 
по Десні також блоковано земляними городками на островах. Селяни, описані для 
оподаткування під час ревізії 1666 року, грошей і хліба у казну государя не платили 
і масово записувалися у козаки. 

У червні 1669 року московські ратні люди безперестанно поодинці тікали з Ост-
ра від голоду. У той час проявився ще один аспект війни. Пра-вославні єдиновірці-
московити під час втечі грабували остерські церкви. Зі сторони українців це була ві-
йна за волю і церковні святині. Московитам до-велося повернути забране церковне 
начиння – дев’ять ікон-образів та сорок малих коштовних ікон. 

Глухівські статті 1669 року серед інших підписав остерський сотник Максим 
Степанов. Згідно них москалі повинні були передати гармати і пищалі Ігнатовичу. 
Проте, як доносив Рогозін, остерська козацька старшина у Глухові не була і до при-
сяги не приведена. Тому зброю він не віддав (шість гармат і шістдесят дві пищалі), 
а пропонував виселити міщан і козаків з Остра до Козельця.

Потрібно відзначити ще одну подію, що відбулася в Острі трагічного 1669 року. 
Це візит до міста Александрійського патріарха Паїсія, який слідував Десною з Чер-
нігова до Києва.

Проте й Рогозіна перевершив новий воєвода Норов, якого призначили в Остер 
наприкінці 1670 року. Він відновив у місті феодальні звички, призабуті з часів ста-
ростування Михайла Ратомського у кінці XVI ст. Вчинки воєводи викликали не-
вдоволення серед остерських міщан та козаків, котрі час від часу влаштовували 
«бунти», про які Норов відразу повідомляв свого начальника – київського воєводу. 
Останній у свою чергу доносив про це у Москву, не забувши при цьому наголосити, 
що гарнізон в Острі потрібно тримати й надалі.

Одним з найвідоміших був виступ міщан та козаків проти воєводи Юхима Но-
рова у листопаді 1675 року, який очолив київський полковник Костянтин Солони-
на. «Воєводо, ти в моїх руках», – це до Юхима Норова. Сотник Іван Дворецький 
зміцнив «великий город Остер». «У прежний бунт у Поповки была срублена вежа 
– высокая башня. На нее взволокли пушки». З вежі козаки успішно розстрілювали 
Малий Городок з московським гарнізо-ном. К. Солонина заборонив москалям ходи-
ти до церкви, забрав млин, роз-порядився не давати їм хліба і харчів. Як говорили 
очевидці: «Хоче заморити їх голодом».

Причиною бунту стало те, що воєвода-московит відібрав у старців Моровської 
пустині, які поверталися додому з Києва, «золоченные часы», вартість яких була 
три рублі – значні на той час гроші. При цьому він їх побив, обізвав злодіями й ки-
нув до в’язниці за те, що не захотіли добровіль-но віддати своє майно. Про «бунт» 
Норов відразу сповістив київського воєводу князя Голіцина. 

Поведінка Норова у повній мірі виявила ставлення московитів до корінних жи-
телів українських міст. Їх постійні сутички з козацькою старшиною в ті часи були 
дуже поширеним явищем. Московити використовували кожний випадок, щоб міц-
ніше укріпитися в містах, у котрих вони перебували. Усе це було державною полі-
тикою московських царів за зміцнення своєї влади на українських землях.

Перманентна боротьба остерських козаків з гарнізоном остерського воєводи, 
що тривала упродовж двадцяти років, завершилась за гетьмана Івана Самойловича. 
У 1678 році до Остра було направлено генерального писаря Мелентія Вуяхевича 
для «прийому тамтешнього города» від мос-ковського воєводи.

Цей період української історії відомий під назвою Руїна. Руїну започаткувала 
Москва, уклавши з Польщею «вічний» Андрусівський мир. Було зрадницьки пору-
шено Переяславську угоду, автономію України, знищено її політичну єдність.

Починаючи з 1688 року, гетьмани Іван Мазепа та Іван Скоропадський значну 
частину земель навколо міста разом із селами своїми універсалами передали у влас-
ність київським Видубицькому та Михайлівському Золотоверхому монастирям. 

В архівах зберігся запис, де сказано, що 1690 року церква Воскресіння Христо-
вого стояла на торговому майдані перед Козелецькою брамою. Відомо, що у ті часи 
базарна площа була на території нинішнього центрального міського парку. Отже, 
або церква була не там, де сьогодні, або був ще один торговий майдан, там, де нині 
розташований парк біля міського Будинку культури. 

Вигідне географічне та стратегічне положення Остра сприяло тому, що тут, по-
чинаючи з XVIII ст., стали селитися представники знатних родин козацької стар-
шини. Уже на початку століття трьома коморами, половиною млина на Борковській 
греблі, ставками і озерами, дворами і хатами в Острі володів бобровицький сотник 
Київського полку Михайло Хенцинський. В 1729 році київський полковник Антін 
Танський, який мешкав у Козельці, придбав в Острі двір за шістсот золотих та кіль-
ка ставків і озер. На той час йому на ранг полковника уже належали у місті двадцять 
п’ять дворів поспо-литих. Під тим же 1729 роком зазначено, що значним власником 
нерухомого майна в Острі був компанійський полковник Захарій Забіла.

Згідно ревізії 1723 року, у місті функціонували тринадцять шинків, найбільше з 
усіх населених пунктів, котрі були занесені до ревізької книги. Наприклад, у того-
часному полковому місті Козельці налічувалися лише чотири шинки. Із остерських 
шинків дев’ять належали козацькій старшині та по одному – остерській ратуші, 
місцевому цеху шевців, Переяславському кафедральному та Києво-Межигірському 
монастирям. 

В Острі, крім сотенного, існувало й магістрацьке управління. Проводилися 
вибори бургомістрів та райців. Працювала міська дума з управами – кравецькою, 
ткацькою, різницькою.

Ревізія 1726 року зафіксувала, що остерській ратуші належали сто дев’яносто 
два двори, з яких безпосередньо у місті – сто шістнадцять дворів. Інші знаходилися 
у селах Одинці, Булахів, Савин, Волевачі, Вовча Гора (ни-ні Поліське), Упирі (Жу-
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ківщина) та Старогородка (нині у межах міста). Потрібно зазначити, що кількість 
сіл, у яких були володіння магістрату зменшилася порівняно з 1716 року, коли, крім 
вищеназваних, Остру належа-ли землі та двори з підданими у селах Олбин, Дешки, 
Тарасів, Пісоцьке та Шуляки. 

Ремісничі цехи Остра берегли свої вікові традиції побратимства, рівнос-ті, спра-
ведливості. Церкви були під патронатом цехів. Тогочасна церква поєднувала у собі 
своєрідний ансамбль будівель, до котрого входили власне храм, шпиталь та школа. 
У цехових статутах було записано: «Цеховики були з собою в єдиному братстві та в 
єдиному цеху і порядки межи собою заховували, повинні пильно дбати про церкву 
Божу, про убраннє її. Стараннє про вчинки добрі і милосердя незанедбаннє». Існу-
вали братська казна і братський суд. По містах і селах були союзи братської молоді 
– па-рубоцькі громади. Так в Острі існувала громада «парубків сапожного діла».

У передмісті Остра Татарівщині створили «родове гніздо» та побудували Свято-
Успенську церкву, яка стала їх родовою усипальницею, козацькі старшини, а згодом 
дворяни Солонини. Церкву, а з нею й поховання видатних острян знищено безбож-
ною комуністичною владою у XX ст. Засновником цього старшинсько-дворянсько-
го роду був брац-лавський полковник Дмитро Солонина.

З другої половини XVIII ст. нерухомість у місті почали активно скуповувати 
родичі Розумовських. Так, під 1763 роком була укладена купча, у якій записано, 
що капітан Преображенського гвардійського полку (чин, який прирівнювався до 
армійського полковника) К. Г. Стрешенцов (двоюрідний брат Розумовських) купив 
у І. Л. Соболінова за двісті рублів шинковий двір з будівлями, комори, «винокурний 
подворник з винокурнею и со всъмъ винничнимъ посудомъ и другимъ хорошимъ 
строениемъ» та інше майно. 

Значні володіння у місті були також у сестри Розумовських Віри Дараган, яка 
мешкала у Козельці, та їх зятя – абшитованого (відставного) генерального обозного 
Йосипа Закревського, який жив у с. Бірки. Останній навіть почав спродувати части-
ну свого остерського майна. Зокрема, він 1764 року продав компанійському полков-
нику Захарію Забілі за двісті рублів борошномельне та вступне з фундушем колеса 
у млині біля м. Остер. А роком раніше той же З. Забіла купив у Степана Маркевича 
за 300 рублів земельну ділянку в Острі з садком та плецом (ставком) і винокурний 
та шин-ковий двори з будівлями.

У тогочасному Острі жили такі визначні майстри, як Я. Подлєський, який 1758 
року за допомоги шести помічників виготовив семиярусний іконостас для Успен-
ського собору м. Брянська. У переписі вперше були вказані міські вулиці Бонда-
рівська (нині ім.Т. Шевченка), Різницька (Черво-ноармійська), Рибацька (ім. Кона). 
Як і у польські часи, влаштовувалися чотири ярмарки на рік. Крім того, з XVIII ст.. 
щонеділі стали відбуватися торги-базари, на яких місцеві ремісники продавали свої 
вироби, а селяни сільськогосподарські продукти. Саме у ці часи в Острі зародилася 
постійна торгівля. За даними перепису, у місці працювали двадцять дві лавки, що 
тор-гували хлібом, м’ясом, олією, салом, крупою, дьогтем, сіллю, рибою, вином, 
«красним товаром». 

Свої духовні потреби остряни задовольняли під 
час богослужінь у 6 православних церквах: Воскре-
сіння Христового, яку побудував близько 1678 року 
київський полковник Костянтин Солонина, Успіння 
Пресвятої Богородиці, будівничим котрої був Сергій 
Солонина, Воздвиженській, свя-тих Петра й Павла, 
св.Миколи Чудотворця та Івана Предтечі, що побудо-
вана 1745 року на місці старої церкви, що згадана у 
литовській люстрації 1552 року. 

Вважаємо, що на закінчення розділу доцільно на-
вести повний список старшини Остерської сотні за 
увесь період її існування з 1648 до 1782 року, а також 
відомих керівників Остерського магістрату за той же 
період.

Остерські сотники: Ларко Бутко (Бут) (1648), Яків Кошин (1649), Прокіп Га-
рячка (1649), Василь Шиш (1649 ?), Іван Лук’янович (Ліждвой), (1650), Яким Град-
чаний (1651), Іван Янко (1654–1655), Сидір Корнійович Велігорський (1655, 1661), 
Роман Маркович Таран (1656–1658), Степан Ла-пека (сучасне Лепеха) (1658 – на-
казний, ктитор Воскресенської церкви), Роман Сарченко (Савченко чи Старченко 
?), до речі, Лапека і Сарченко загинули під час подій, які у народі назвали війною 
Першого Шеремета), Іван Батіг (1664), Нечипір Плоский (1664–1666), Іван Васи-
льович Дворець-кий (1666, 1671–1677, 1680, 1682–1684, 1689–1690), Іван Янко 
(1666), Яків (Яцько) Святовець (1668), Яків Сахнович Шафран (1669, 1698–1699, 
1701–1707), Максим Степанович Жученко (Жук ?) (1669), Василь Губа (Губар ?) 
(1669), Трохим Якович Підтереб (1670, 1688, уродженець Карпилівки), Гнат Кизи-
мовський (Проскурненко) (1677), Іван Лук’янович Прохор (Прохо-ренко ?) (1681), 
Павло Васильович Дворецький (1682), Йосип Слюзко (1686 – наказний), Петро 
Максимович (1687, наказний), Сергій Васильович Солонина (1687, 1709–1727), 
Іван Решетильський (1688 – наказний), Потап Харченко (1689), Федір Миронович 
Єлець (1692), Василь Бобруйко (1693–1695), Петро Кисіль (1696), Яків Вербиць-
кий (1704 – наказний), Яків Слюзко (1727 – наказний), Іван Сергійович Солонина 
(1727), Михайло Сергійович Солонина (1729–1757), Василь Цибульський (1731 – 
наказний), Роман (прізвище не вказане,1736 – наказний), Гнат Вербицький (1740 
– наказний, родом із с. Дешки), Яків Смоловик (1740 – наказний, родом із містечка 
Семиполки), Іван Михайлович Солонина (1757–1759), Іван Пенський (1774–1777), 
Михайло Григорович Псьол-Дяченко (1778–1784). 

Остерська сотенна та міська старшина: отаман городовий Андрій Моска-
ленко (1648), війт Іван Гладкий (1648–1656), бурмістр Сидір Велігорський (1656), 
війт Бриневич (1668), війт Василь Губа (сучасне Губар) (1668), отаман городовий 
Андрій Комаренко (1669), війт Герасим Козловсь-кий (1671–1682, 1684–1690), ота-
ман городовий Гнат Кизимовський (Проскурненко) (1672), отаман городовий Іван 
Сидько (1682–1684), бурмістр і війт Блажкевич (1682–1684), писар гродський Мак-

Сотник С. В. Солонина
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сим Максимович Вертелевич (Вертай ?), писар гродський Семен Плоский (1692), 
війт Василь Жданович (1701–1707), возний остерської сотні Василь Боб-руйко 
(1764–1780), возний повітового підкоморського суду Василь Іванович Дворець-
кий (1764–1776), сотенний писар Іван Пенський (1766–1769), сотенний канцеля-
рист Йосип Комарецький (1766–1772), міський голова Іван Михайлович Солонина 
(1767–1773), сотенний писар Петро Кивула (1770–1778, у 1778–1782 – повітовий 
возний, у 1782–1783 – бургомістр м. Остер), секретар Остерської верхньої розправи 
Сава Малиновський (1773–1787), отаман сотенний Йосип Михайлович Солонина 
(1774–1782, у 1765 – війт м. -Остер, у 1783 – остерський міський голова), сотен-
ний хорунжий Іван Дем’я-нович Кононович (1780), сотенний писар Олександр 
Горбачевський (1780–1781, у 1775–1779 – сотенний канцелярист), сотенний отаман 
Степан Степа-нович Богаєвський (1780–1782, у 1765–1767 – писар Остерського ма-
гіст-рату), сотенний отаман Петро Смоловик (1781–1783, у 1758–1764 – сотен-ний 
канцелярист, 1764–1769 – писар комісарського правління, 1769–1770 – повітовий 
писар, 1771–1781 – писар магістрату, 1782–1783 – ратман магістрату), сотенний 
отаман Іван Гавриленко (1782).

Перший московський перепис

1666 року за гетьмана Івана Брюховецького була проведена так звана «ревизия 
для ведения», тобто перший московський перепис населення Гетьманської України. 
Царські переписувачі переписали посполитих, міщан, купців та визначили розміри 
податку у грошовій і натуральній (хлібом) фор-мі. На зміну польським люстраціям 
прийшли московські (пізніше російські) ревізії («сказки», «описания»). Московити 
провели перепис більш ретельно, ніж поляки. Хоча він теж не був повним. Місцеве 
населення, за звичкою, ухи-лялося від оподаткування: записувалось до козацького 
стану, бо козаки не платили податків, приховували робочу скотину (коні, воли), від 
кількості якої залежала сума оподаткування. Та хай і не у повному вигляді, однак 
проведена московитами ревізія дала нам цікаві дані про кількість господарів – плат-
ників податків, їх соціальний та майновий стан. До перепису потрапили глави дво-
рів (у одному дворі могли бути декілька хат), які володіли нерухомим (земля) чи 
рухомим (коні, воли) майном, купці, ремісники, міщани, ті, хто займався різними 
промислами, бобилі та підсусідки.

На час ревізії в м. Остер у 471 дворі проживали 477 господарів – купців, міщан, 
ремісників. І це не рахуючи козаків, яких було не менше, ніж посполитих та міщан, 
шляхти та духовенства. Загалом у їх власності налічувалося 55 волів та 21 кінь. 

Історична цінність перепису 1666 року в тому, що в багатьох випадках це була 
перша письмова згадка про початки міських родоводів. Потрібно звернути увагу на 
те, що записи прізвищ наших предків московські переписувачі проводили зі зна-
чними помилками, а інколи на московський манер записували посполитих без їх 

українських прізвищ. Адже за московсь-кими правилами простолюдини не мали 
прізвищ і свій рід починали з батька, до того ж ім’я записували у зменшувальній 
формі. Так з’явилися у документах перепису Сидорко Васильєв, Лесько Семенов, 
Васька Ісаков і т.д. Наприклад, прізвище Приходько записували як Захожей. Загалом 
з по-милками записано багато прізвищ, котрі необхідно відтворити по-українськи. 
Звичайно, не всі нащадки острян того часу сьогодні живуть у місті. Проте багато 
сучасних родів ведуть свій родовід як мініум з середини XVII ст.

До посполитих та міщан, які зазначені у переписі, належали предки сучасних 
родів нашого краю на прізвища Авраменко, Афанасьєв, Бабарико, Барбарич, Без-
бородько, Богданенко, Бокач, Бондар, Боровик, Брагинець (Бригинець), Булах, Ва-
силенко, Велігорський, Власенко, Вовк, Волошин, Воробей, Ворона, Гавер, Голод, 
Голуб, Горячко, Грищенко, Гулий, Давиденко, Даниленко, Демченко, Дем’яненко, 
Дещенко, Дроб’язко, Дуля, Дяченко, Жила, Жук, Заєць, Закревський, Іваненко, Іл-
лєнко, Карась, Карпенко, Кириленко, Клименко, Кислий, Коваленко, Коваль, Козей, 
Коз-лов, Колесниченко, Коломієць, Конопацький, Конопля, Котляр, Кощій, Крав-
ченко, Красний, Красножон, Кривицький, Круглик, Кудря, Кулик, Лавриненко, Лав-
ров, Ластовець, Лєбєдєв, Лемеш, Лисенко, Литвин, Литош, Лобан, Лоза, Луценко, 
Луцик, Максимов, Маруга, Масол, Марченко, Матю-щенко, Мельник, Метла, Ми-
хайленко, Мірошник, Міщенко, Мовчан, Мороз, Морозенко, Москаленко, Музика, 
Нагорний, Нагула, Найдьон, Наливайко, Науменко, Нестеренко, Носенко, Олек-
сієнко, Олешко, Олійник, Ольховик, Омеляненко, Остапенко, Отрох, Пакришень, 
Петренко, Петров, Пивовар, Пиженко, Пилипенко, Пінчук, Пономаренко, Прима, 
Примак, Приходько, Прищепа, Протченко, Птуха, Пузік, Редькін, Резніченко, Ри-
балка, Роговенко, Рубан, Руденко, Рябець, Рябуха, Савченко, Самодєлок, Санченко, 
Семистрок, Сенченко, Сергієнко, Сидоренко, Сльозко, Смоляр, Сорока, Старченко, 
Степаненко, Сугоняко, Сулим, Суховець, Татарин, Терещенко, Титенко, Тишковець, 
Тищенко, Ткаченко, Томилець, Тоцький, Тукало, Туровець, Угнивий, Федченко, Фе-
доренко, Чередник, Чорнокнижець, Швець, Шевчик, Шелест, Шенгерей, Шеремет, 
Шестак, Шидловський, Шовкун, Шуляк, Шульга, Щербина, Юрченко, Янченко та 
інших. Деякі з цих родів належали не лише до посполитих, але й були представлені 
серед козаків й навіть шляхти. 

Названо у переписі й деяких керівників міських, та ремісничих громад. До скла-
ду Остерського магістрату входили райці Федір Сергієнко і Степан Титович Тата-
рин (одні з 6 найбагатших жителів міста, представники 1 статі, котрі сплачували по 
3 руб. податку на рік) та писар Андрій Павлов (належав до 3 статі, котра сплачувала 
по 1 руб. на рік). Ремісничими цехмістрами були небагатий ремісник Корній Федо-
рович Каменюк (платив по 10 алтин) та Герасим Шутнеминець, який жив неподалік 
від міста у с. Кошани. 

А хто був найбагатшим? В Острі до першої статі міщан належали вищеназ-
вані райці Федір Сергієнко та Степан Титович Татарин, купці Федір Владичка та 
Іван Федорович Чешуйка, міщани Іван Олексійович Войнич та Богдан Осипо-
вич Тишкович (Тишковець). Кожен з них сплачував по три руб. податку щороку. 
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Одними з найбагатших були остерські міщани Іван Богданович Баглай та Іван 
Яценко, які тримали перевоз на Десні й за це сплачували сорок руб. на рік. Серед 
острян, які мали землі по навколишніх хуторах найбільш заможними були Юхим 
Братина (власник 3 волів і 3 коней), Тимофій Бобарика (власник двох волів і двох 
коней) та Тимофій Хар-ченко (власник чотриьох волів та коня). 

Однією з найприбутковіших видів господарювання у ті часи було зайняття бо-
рошномельною справою. Так уже згадувані остряни Іван Богданович Баглай та Іван 
Яценко за спільне володіння млином одних лише податків сплачували сто сорок ру-
блів на рік. У переписі досить детально представлені всі власники млинів, а також 
наведено продуктивність кожного млина. 

В Острі працювали двадцять два водяні млини, що знаходилися на чотирьох 
греблях на річці Остер. Власниками їх були не лише місцеві козаки та міщани, але 
й жителі м. Києва. Два млини належали міщанину Івану Богдановичу Баглаю. На 
Великій греблі він спільно з міщанином Іваном Ященком володів млином на два 
колеса жорнові та колесо ступне з двома ступами просяними й двома суконними. 
А на Єськовій греблі йому належав млин на одне колесо жорнове. Іван Ященко у 
свою чергу був власником ще одного млина на Великій греблі – на одне колесо жор-
нове та одне колесо ступне з двома ступами просяними й однією суконною. Двома 
млинами володіла й удова Остерського сотника Степана Лапеки (Лепехи) Марія. Їй 
належав млин на два колеса жорнові, одне ступне з чотирма ступами просяними й 
двома суконними на Великій греблі, а також млин на два колеса жорнові на Кривій 
греблі. Господарем двох млинів на Кривій греблі, один з яких мав одне колесо жор-
нове, а інший – одне жорнове, одне ступне з чотирма ступами просяними, двома су-
конними, був міщанин Тимофій Ільїн (Іллєнко). На тій же Кривій греблі один млин 
на одне колесо жорнове і ділян-ка землі під будівництво млина належали міщанину 
Матюшку Філонову. 

Власниками інших млинів в м. Остер були:
на Великій греблі
• міщанин Харко Тимофіїв володів млином на одне колесо жорнове;
• значковий товариш Степан Андрійович Жук – на два колеса жорнові, одне 

ступне з чотирма ступами просяними та двома суконними;
• козак Федір Григоревський – на два колеса жорнові, одне ступне з чотирма 

ступами просяними, двома суконними;
• козак Федосій Дмитрович Шацький – на одне колесо жорнове, одне ступне 

з чотирма ступами просяними, двома суконними.
на греблі Бурчак
• міщанин Федір Васильович Пєтухов – на одне колесо жорнове, одне ступне 

з двома ступами просяними, однією суконною;
• козачка Марина Підтеребиха (дружина майбутнього полкового обозного та 

осавула Київського полку Трохима Яковича Підтереба, уродженця с. Кар-
пилівка) – на одне колесо жорнове, одне ступне з двома ступами просяними 
та однією суконною;

• міщани Андрій Григорович Вергуненко та Юхим Кирилов – на одне колесо 
жорнове (спільне володіння);

• козак Микита Обозний – на одне колесо жорнове.
на Єськовій греблі
• міщанин Іван Єрмоленко – на одне колесо жорнове, одне ступне з двома 

ступами просяними, однією суконною;
• міщанин Остап Алексєєв – на одне колесо жорнове, одне ступне з двома 

ступами просяними, однією суконною;
• міщанин з Києва Купріян Філіпов (Пилипенко ?) – на два колеса жорнові;
• міщанин Василь Бірківський (виходець з с. Бірки) – на два колеса жорнові, 

одне колесо ступне з чотирма ступами просяними, двома суконними;
• міщанин з Києва Богдан Войнич – на два колеса жорнові, одне ступне з 

чотирма ступами просяними, двома суконними;
• козак Іван Сергієнко – на одне колесо жорнове. 
Крім вищеназваних купців, які записані торговими, у місті була й значна кіль-

кість дрібних торговців. Серед восьми остерських прасолів, котрі торгували сіллю 
та бакалеєю, шість чоловік були представниками три статі й сплачували по одному 
руб. у рік податків. До четвертої статі (п’ятдесят коп. у рік) належав Іван Бакун-
Слободський, а Богдан Будниченко не мав звання й платив у рік по десять алтин 
(тридцять коп.). З чотирьох остерських різників (торгували м’ясом) до другої статі 
(два руб. на рік) належав Тимофій Євжик, а до четвертої статі – Костянтин Орша-
ниця. 

В Острі проживало багато ремісників, більшість з яких були об’єднані в цехи. 
До речі, остерський цех кравців налічував двадцять одну людину. Найзаможнішим 
з них був Сергій Гавриленко, який належав до другої статі. Шість чоловік належали 
по чотири статі. Усі інші не входили до ремісничої еліти. З них одиннадцять чоло-
вік платили щороку по десять алтин (тридцять коп.) податків, а три кравці-бобилі 
платили до казни тільки по чотири денги (дві коп.) на рік. 

Найбільшим були цехи шевців. До нього входили двадцять чотири ремісники. 
Усі його представники мали середні та низькі статки. До третьої статі належав Фе-
дір Дробниця (Дроб’язко ?). Чотири чол. відносилися до четвертої статі, два – до 
бобилів. Найбільше (сімнадцять чол.) було дрібних чоботарів, які платили по де-
сять алтин. До останніх належав і Тихін Халява, на якого працював підсусідок Яків 
Задніпрянин, який переселився до Остра з м. Горностайполь. 

Остерський цех перепечаїв (займалися виготовленням хлібобулочних та кон-
дитерських виробів) налічував вісімнадцять чол. Доходи ремісників цієї професії 
були середніми та низькими. Троє з них – Андрій Бакун, Андрій Борисенко, Мартин 
Мартинович Оршаниця – належали до третьої статі, дванадцять були дрібними ви-
робниками й сплачували по десять алтин, а три – бобилями. 

Із семи гончарів м. Остер до третьої статі належали Лук’ян Пилипенко та Даска 
Фітченко, до четвертої – Мартин Михайленко, два чоловіки вважалися дрібними 
ремісниками, які платили по десять алтин у рік, а два були бобилями. 
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Середні статки мали п’ять остерських кожум’яків (обробляли шкіри тварин). 
Три з них, у т.ч. предок моєї дружини Світлани Володимирівни Пенської, Михайло 
Войтех, належали до третьої статі, а два чол. – до другої статі.

В Острі жили різники, котрі торгували м’ясом. Вони мали різні доходи. До дру-
гої статі належав Тимофій Йовжик. Один належав до четвертої статі, а два були 
дрібними ремісниками й платили по десять алтин податків у рік. 

Кушніри (виготовляли головні убори) представлені ремісником четвертої статі 
Хомою Гвоздовичем, який працював разом із сином Василем та двома майстрами, 
котрі сплачували до казни по десять алтин.

Ковальське ремесло у місті над Десною не було дуже шанованим. Ним займали-
ся сім дрібних ремісників, котрі платили по десять алтин податку, та один бобиль. 

Центром бондарського ремесла були монастирські володіння навколо містечка 
Морівськ, що до перепису не потрапили. В Острі ж ним займалися три дрібні реміс-
ники (платили по десять алтин на рік) та два бобилі. 

Не мали значного поширення й деякі інші ремесла, якими займалися дрібні май-
стри, котрі сплачували по десять алтин (тридцять коп.) податків. Так у місті пра-
цювали слюсарі Яків Андрієнко та Тимофій, шаповал Макар Перевозний. Усі вони 
мали незначні доходи, а тому платили лише по десять алтин на рік. В Острі був 
лише один тесля Хома Степаненко, який належав до категорії бобилів, то сплачував 
лише чотири денги (дві коп.) на рік. 

Торгівля спиртним на той час знаходилася у віданні виборних козаків, шляхти 
та духовенства. Остерським міщанам належали у місті лише два невеликі шинки, 
власниками котрих були міщанин четвертої статі Тишка (Тихін, прізвище не вка-
зане) та дрібний шинкар Яків Ляшок (єврей, виходець з Польщі), що сплачував до 
казни десять алтин за рік. Дрібним виробником був й остерський винник Семен 
Холявин, який теж сплачував лише десять алтин.

В Острі працював золотар (прибирав відхідні місця) Богдан Федоренко. Судячи 
з того, що він належав до третьої статі, ця професія була у ті часи не лише шанова-
ною, а й прибутковою. Адже він щороку сплачував один руб. податків. 

Значне поширення мали й промисли. У місті професійними рибалками записані 
сімнадцять осіб, у т.ч. три бобилі. чотири остерські рибалки належали до четвертої 
статі, а десять мали незначні доходи й сплачували по десять алтин на рік. 

Окрему категорію промисловців становили бобровники. В Острі цим промис-
лом займалася двадцять одна людина, серед них й брати Пахом Іванович та Йосип 
Іванович Кузьміни-Хоткови. Бобровники сплачували до казни половину виручки 
від реалізації шкір упольованих бобрів, куниць та інших хутряних звірів, тобто пла-
тили найбільші у місті податки.

Власниками земель названі двадцять два господарі, у т.ч. власник пари волів і 
пари коней Тимофій Бабарико й власник пари волів та коня Кирило Бабарико, які, 
ймовірно, були засновниками нинішнього с. Бабарики, де ма-ли землю; власник 

пари волів і коня Лучка (Лук’ян) та власник трьох волів Юхим володіли землею 
на території с. Олбин; земля Кирила Берляса, який мав пару волів і коня, була на 
території нинішнього с. Берлози; власник пари волів і коня Богдан Пушкаренков 
був ймовірним засновником нинішнього с. Пушкарі, де володів землями. Однією 
з дванадцяти власників земельних угідь, які проживали в Остерській слободі, була 
удова Івана Осу-ховця (Суховця) Марія, яка тримала пару волів. 

Скільки на той час було в Острі козацьких та шляхетських дворів, точних даних 
немає, але відсоток козацького населення міста був таким же, як і міщан. Отже, 
Остер був велелюдним поселенням!

Проведення перепису посилило фінансову та адміністративну залежність геть-
мансько-старшинської адміністрації від царизму. Московські воєводи на території 
Гетьманщини з того часу не лише опікувалися військовими справами, але й збира-
ли до царської казни податки з посполитих, міщан та торгових людей.

І все ж переписні книги 1666 року відіграли свою позитивну роль в історії. За-
вдяки їм ми зберегли важливі демографічні відомості про населення та його май-
новий стан, розвиток сільськогосподарського виробництва, ремесел і промислів, 
торгівлі того часу на наших землях. Дані проведеного московитами перепису – це 
важливе джерело для вивчення історії Лівобережної України другої половини XVII 
ст. в цілому й міста Остер зокрема.

Остер у матеріалах Рум’янцевського перепису

За даними Рум’янцевського перепи-
су 1766 року, в Острі налічувалися 384 
двори, у яких проживали 2007 ревізьких 
(чоловічих) душ. За соціальним станом 
вони поділялися на 1086 козаків (54,1%), 
391 міщанина (19,5%), 393 посполитих та 
підданих (15,8%), 137 підсусідків (6,8%) 
та 74 володіль-чеських людей (3,8%). Це 
не враховуючи шляхтичів, козацької стар-
шини та духовенства, яких до перепису не 
включали. Отже, загальна кількість жите-
лів була близько 5000 осіб. 

Згідно перепису, 228 родин козаків 
проживали в Острі у 196 дворах. У серед-
ньому в одному козацькому дворі проживали 5,56 душ, а одна родина складалася 
із 4,76 душ. У дворах козаків було доволі будівель. Усього у переписі зафіксовані 
223 хати, 193 комори, 167 сараїв, 15 стаєнь, тобто за-гальна кількість будівель була 
598, або по три на один двір. Козацькі родини тримали достатньо живності. Усьо-
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го записано 615 голів, з яких 287 гол. великої 
худоби (20 волів, 142 коні, 125 корів), 162 гол. 
робочої худоби (20 волів, 142 коні), 113 гол. 
неробочої худоби (16 молодих бичків, 21 тіль-
на телиця, 76 телят) та 215 гол. дрібної худоби 
(15 овець, 195 свиней, 5 кіз).

Частина козаків займалася різними ремес-
лами, причому переважна більшість з них була 
записана до різних цехів. Серед остерських 
козаків-ремісників 20 осіб були кравцями, 19 
чоботарями, 15 бондарями, 13 ковалями, 8 
ткачами, по 5 кушнірами й котлярами, 2 шин-
карями, ще 2 купу-вали дьоготь та продавали 
його вроздріб бочками й квартами. У місті та-
кож жили колісник, іконописець та гончар, які 
були козаками. Крім того, один козак торгував 
по селах, а ще один купував рогату худобу, яку 
забивав й продавав. 

У власності козаків було 11 гуралень та 6 
млинів. Із гуралень лише одна була на два ка-
зани, інші – на один казан. У переписі вказана 
продуктивність трьох гуралень, які виробляли 
775 відер (1 відро – 25 л) горілки. Ще одна 
гуральня не працювала через неврожай хліба. 
Прибуток власників млинів становив у серед-
ньому до 10% від кількості перемеленого на 
борошно зерна. Загалом кожен двір остерських козаків щороку сплачував до казни 
від 1 рубля до 2 рублів 20 коп. Найбільш поширеною сумою податку була 1,02 руб., 
котру сплачували 145 дворів з 196. Усього до казни козаки вносили щороку 197 
руб. 13 коп. 

Збереглися повні дані про склад тогочасної Остерської сотенної кан-целярії до 
якої входили сотник Іван Солонина, отаман Йосип Солонина, писар Іван Пенський, 
осавул Іван Ясенко та хорунжий Осип Головач. Козаки домінували в усіх міських 
справах, оскільки їх було більше, ніж представни-ків інших груп населення. Так на 
виборах до Катерининської комісії 1767 року вони завдяки більшості провели до 
складу комісії свого ставленика – писаря Остерської сотні Івана Пенського. 

Перепис зафіксував, що в 1766 році магістрат міста складався з війта, 4 бурмі-
стрів та 4 райців. Війтом був військовий товариш Михайло Хенцінський, а бурмі-
страми – Яків Барташ, Григорій Синиця, Федір Артюх та Яків Копиляс. Кількість 
дворів, що перебували у володінні магістрату, по-рівняно з 1726 роком зменшилася 
у 4,5 рази. На час ревізії ратуші належали лише 43 двори у селах Старогородка, Со-
кирин, Савин, Булахів, Волевачі, Вовча Гора та хуторі Набільських.

Безпосередньо в Острі 
85 родин міщан жили в 72 
дворах. Усього до цієї кате-
горії належала в місті 391 
ревізька (чоловіча) душа, 
тобто у середньому на 
один двір припадало 5,43 
ревізьких душ, а на одну 
родину – 4,6 душ. 

У їх власності було 225 
будівель, з яких 80 хат, 73 
комори, 64 повітки та 8 
стаєнь. Міщани тримали 
175 голів худоби, з якої ве-
ликої худоби було 78 гол. 
(3 воли, 44 коні, 31 коро-
ва), 47 гол. робочої худоби 
(3 воли, 44 коні), 33 гол. 

Неробочої худоби (3 молоді бички, 7 тільних телиць, 23 телят) та 64 гол. дрібної 
худоби (57 свиней та 7 кіз). Основними статтями доходів даної категорії населення 
було заняття ремеслами та торгівлею. Ті, хто займався шевським, чоботарським, 
ткацьким, бондарським та кравецьким ремеслами, були об’єднані у цехи. Крім них, 
у місті проживав один міщанин, який був гончаром. Із решти 4 чол. пекли й про-
давали білий хліб. По одному чо-ловіку записано тих, хто продавав м’ясо на базарі, 
торгував різними товарами, дьогтем по різних містах, шпагатом та олією, червоним 
крамом, салом та сіллю. У міщан-майстрів були у навчанні 7 учнів, які освоювали 
гончарське, кравецьке, чоботарське, шевське, ткацьке та бондарське (2 учні) ремес-
ла. Міщанам також належав один водяний млин на одне коло. 

Лише 19 осіб з числа міщан працювали за наймом. Вони перебували повністю 
на харчах господаря, за безпечувалися одягом і, крім того, отримували за рік 4-5 
руб. грошима, тобто 12-18 тис. грн. (1000-1500 за місяць) за нинішнім курсом. Зага-
лом кожен двір остерських міщан щороку сплачував до казни від 50 коп. до 2 рублів 
20 коп. Найбільш поширеною сумою податку була 1,02 руб., котру сплачували 39 з 
72 дворів. Усього до казни міщани щороку вносили 77 руб. 50 коп.

Наступною за кількістю дворів та населення йшла категорія підданих та поспо-
литих, яких у 57 дворах налічувалося 316 ревізьких (чоловічих) душ із 66 родин. У 
серед.ньому в одному дворі проживало 5,54 душ, а в одній родині – 4,6 душі. 

Кожен з них належав окремому господарю. По 16 дворів разом з людьми були 
у власності остерського сотника Івана Солонини та на ранг київського полковни-
цтва, 5 – абшитованого генерального обозного Йосипа Закревського, по 2 – ком-
панійського полковника Захарія Забіли та бунчуко-вого товариша Герасима Стре-
шенцова, по 1 – у сестри братів Розумовських Віри Дараган, гусарського капітана 
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Танського, возного Остерської сотні Василя Дворецького та Переяславського кафе-
дерального собору. Власники 12 дворів у переписі не зазначені.

Піддані та посполиті мали 164 власні будівлі, котрі належали їм, а не їх госпо-
дарям, у т.ч. 63 хати, 54 сараї та 47 повіток. Також вони тримали 129 голів худоби, 
з якої було 53 гол. великої худоби (5 волів, 25 коней, 23 корови), 30 гол. робочої (5 
волів, 25 коней), 30 гол. неробочої (5 молодих бичків, 6 тільних телиць, 19 телят) та 
46 голів дрібної худоби (43 свині та 3 кози). Більшість представників цієї категорії 
займалися різними ремеслами. Так 6 осіб були кравцями, 5 – шевцями, по 4 – бон-
дарями й гончарами, по 3 – чоботарями та ткачами, по 2 – теслярами й торгівцями 
вином, по 1 – кушнірами, колісниками, римарями. Один чоловік випікав й продавав 
у місті білий хліб.

Загалом кожен двір остерських посполитих та підданих щороку спла-чував до 
казни від 1 руб. 02 коп. до 2 рублів 03 коп. Найбільш поширеною сумою податку 
була 1,02 руб., котру сплачували 34 з 57 дворів. Усього до казни ця категорія на-
селення щороку вносила 55 руб. 75 коп. Крім того, частина з них сплачувала чинш 
власникові або відробляла панщину. Загалом чинш у розмірі від 40 коп. до 1 руб. 40 
коп. платили 12 дворів, а панщину, яка становила 1-3 дні на тиждень, відробляли 
мешканці 9 дворів. Наприклад, посполитий Йосипа Закревського Павло Ковалев-
ський, який входив до цеху бондарів, панщини не відробляв, а сплачував 40 коп. 
чиншу на рік; ранговий підданий Гаврило Чида, який належав до цеху шевців, від-
робляв три дні панщини на тиждень; а ранговий посполитий Гаврило Логвиненко 
з цеху кушнірів, який навчав цьому ремеслу 11-річного учня, відробляв лише один 
день панщини на тиждень.

У 29 дворах жили 36 родин (137 ревізьких душ) підсусідків, тобто у середньо-
му по 4,72 душі на 1 двір або по 3,8 душі на одну родину. Остерські підсусідки 
належали до кількох суспільних груп. По одному двору було міщанських, Києво-
Братського монастиря та церковних підсусідків, 5 дворів козацьких і 20 дворів во-
лодільчеських підсусідків. З останньої категорії 10 дворів належали остерському 
сотнику Івану Солонині, по два – отаманам Остапу та Іллі Росинським і значко-
вому товаришу Жуку, по одному двору було у сотенного писаря Івана Пенського, 
остерського возно-го Василя Дворецького, сотенного хорунжого Василя Головача, 
капітана гвардії Преображенського полку К. Г. Стрешенцова, значкового товариша 
Григорія Паламаренка та бунчуківни Пріськи Стрешенцової.

У власності підсусідків було 96 будівель, у т.ч. 44 хати, 26 комор, 19 стаєнь, 7 
сараїв. Порівняно з іншими міськими соціальними групами вони тримали мало ху-
доби – 47 голів, з якої 21 гол. великої худоби (15 коней, 6 корів), 15 робочих коней, 7 
гол. неробочої худоби (1 молодий бичок, 1 тіль-на телиця та 5 телят), 19 гол. свиней. 
Підсусідки з 7 дворів займалися різними ремеслами: 2 чол. були кравцями, по одно-
му – котлярами, шаповалами, шевцями, бондарями, ще один чоловік одночасно був 
бондарем та столярем. П’ять підсусідків були заробітчанами, які перебивалися тим-
часовими заробітками. Дані про заняття інших представників цієї категорії відсутні.

 Загалом кожен двір остерських підсусідків щороку сплачував до казни від 1 
руб. до 2 рублів 4 коп. Найбільш поширеною сумою податку була 1,02 руб., котру 
сплачували 22 з 29 дворів. Усього до казни ця категорія населення щороку вносила 
54 руб. 00 коп. Панщину два дні на тиждень від-робляв лише один чоловік – підсу-
сідок Києво-Братського монастиря Яків Шаповал, який входив до цеху шаповалів.

У 28 дворах жили 77 душ володільчеських людей. До них були віднесені ті, хто 
служив у козацької старшини, монастирях, духовенства. Найбільше, 22 двори, на-
лежали братам Михайлу та Івану Солонинам. Інші були у власності Івана Пенсько-
го, Івана Яренка та церкви. Умови праці лю-дей цієї категорії були різні. Наприклад, 
у Солонин 3 особи працювали «за воспитаніе», 2 мали за працю лише одяг та харчі. 
Однак переважна більшість працюючих отримувала грошову винагороду. Чоловіки 
у розмірі 1–3 руб. на рік, а жінки – від 60 коп. до двох руб. Крім того, господарі за-
безпечували їх харчами та одягом. Повних даних про кількість будівель та худоби в 
цих дворах нема. Оскільки переписувачі виконували інструкцію П. Рум’янцева про 
те, що володільчеські двори не підлягали такій докладній ревізії, як двори козаків, 
міщан, посполитих та підсусідків, у більшості ви-падків не вносили до переписних 
відомостей даних про рухоме та нерухоме майно, що було у їх власників. Те ж саме 
стосувалося і зайнятості володельчеських людей.

Проте при переписі цих дворів досить повно наведені дані про розвиток гу-
ральництва та млинарства. Отже, на 1766 рік у володільчеських дворах Остра було 
10 гуралень на 25 казанів, котрі за рік виробляли 7016 відер (175,4 тис. літрів) го-
рілки. Найпотужнішими були гуральня Йосипа Зак-ревського на п’ять казанів, де 
вироблялося 2496 відер горілки у рік, та гуральня Захарія Забіли на чотири казани, 
продуктивність якої становила 2400 відер за рік. Гуральня Івана Солонини хоча й 
була на 5 казанів, але її потужність становила лише 1000 відер на рік, а на час пе-
репису вона взагалі не працювала «за неурожаемъ». Ці гуральні використовували 
як власне, так і привозне зерно. Частина виробленої на них горілки продавалася 
безпосередньо в Острі, оскільки у власників їх було у місті декілька шинків. Інші 
гуральні були малопотужні, а деякі взагалі працювали лише для влас-них потреб. 
У володільчеських дворах знаходилися й чотири млини на 6 кіл, з них 2 (на 4 кола) 
були у спільній власності Солонин та козаків Красненків (Красних). 

Загалом, за даними перепису, в Острі налічувалися 1184 будівлі, у т.ч. 458 хат, 
316 комор, 61 стайня, 302 сараї, 47 повіток. Ті категорії жителів міста, котрі були 
включені до перепису, утримували 1013 голів худоби, у т.ч. 460 гол. великої худоби 
(129 волів, 137 коней, 194 корови), 266 гол. ро-бочої (129 волів, 137 коней), 197 гол. 
неробочої (28 молодих бичків, 125 телят, 44 тільні телиці) та 356 гол. дрібної худоби 
(326 свиней, 15 овець, 15 кіз). Тут жили та працювали 190 ремісників, які належали 
до різних соціальних груп. За родом занять найбільше було кравців – 32 особи, чобо-
тарів – 30, бондарів – 24, ткачів – 17, шевців – 15, ковалів – 13, кушнірів, котлярів, 
гончарів та майстрів, які пекли й продавали білий хліб – по 6 осіб. 5 жителів записані 
торговцями вином. В інших галузях працювали від 1 до 3 осіб. Усього остерські 
платники податків сплачували в рік до царської казни 366 руб. 50 коп. податків. 
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Ось де люди наша слава! 

У нашому місті народилися і меш-
кали великі українці-патріоти. На жаль, 
обсяг видання не дає можливості де-
тально розповісти про кожного з них, 
а тому пропонуємо коротенькі біогра-
фічні відомості про найбільш відомих 
з них. 

Одними з перших родові гілки за-
снували полковник Київського полку 
(1669–1687, 1687–1688), наказний гене-
ральний осавул (1670), знатний війсь-
ковий товариш (1689–1692), учасник 
військових походів проти Кримського 
ханства 1687 і 1689 років, дипломат 
Костянтин Дмитрович Солонина 
(?–1696), який 1669 року переніс (як 
виявилося на цілих 113 років) адміні-
стра-тивний центр Київського полку до 
Козельця, та його брат наказний київсь-
кий полковник (1669, 1671), учасник 
військових походів Яків Дмитрович 
Солонина. Уже 1676 року К. Д. Со-
лонина по жалуваній царській грамоті 
отримав у спадкове володіння 25 дворів 
з посполитими в Острі, а також значні 
володіння у селах Бірки, Виповзів, Вов-
чок, Євминка, Карпилівка, Косачівка, 
Котів, Крехаїв та Лутава. 

У передмісті Остра Татарівщині (нині у межах міста) першим у середині XVIII 
ст. поселився остерський сотник (1729–1757), наказний київський полковник 
(1733) Сергій Васильович Солонина (1701– 5 квітня 1779). З того часу Татарів-
щина отримала неофіційну назву Солонинівщина. Він вис-тупив ктитором родової 
Свято-Успенської церкви, у якій і був похований.

Майже усі Солонини були визначними людьми свого часу, виразниками козаць-
ко-дворянського духу на теренах Остерщини. Ось лише деякі дані про тих з них, 
чия доля пов’зана з Остром.

Василь Андрійович Солонина (26 квітня 1803, с. Татарівщина – ?, с. Кошани) 
– полковий ад’ютант, поручик 19-го єгерського полку. Після ви-ходу у відставку – 
суддя Остерського повітового суду (1832) та предводи-тель дворянства Остерсько-
го повіту (1838–1841, 1851–1857).

Володимир Костянтинович Солонина (23 липня 1851, с. Татарівщина – 29 
вересня 1914, там же) – найвидатніший представник роду, генерал-лей-тенант, ко-
мандир 4-ї піхотної дивізії (1911), тимчасовий генерал-губернатор Курляндії (1905–
1908), кавалер 6-ти російських орденів, у т.ч. ордена св. Станіслава усіх трьох сту-
пенів, а також орденів 5 іноземних держав (Румунії, Болгарії, Сіаму – нині Таїланд, 
Ірану та Чорногорії). Він збудував у родовому маєтку чудовий двоповерховий бу-

динок, який незадовго до смерті подарував місту під 
культурний чи освітній заклад. Уже майже 85 років 
у ньому розташований Остерський краєзнавчий му-
зей, де зберігається фрагмент знищеного комуніста-
ми надгробку з могили генерала. У часи не-залежної 
України фасад музею прикрасила меморіальна дошка 
з барельєфом В. К. Солонини. 

Іван Михайлович Солонина (1731 – 20 верес-
ня 1798, с. Татарівщина) – підполковник, учасник 
російсько-пруської Семилітньої війни (1756–1763), 
остерський сотник (1757–1759), командир з’єднання 
українських козаків у складі діючої армії (1760–
1765), остерський міський голова (1767–1773), пол-
ковий обозний Київського полку (1774–1781), суддя 
Остерського по-вітового суду (1783–1784, 1791). В 
1769–1773 роках командував форпостом на кордоні 
з Польщею, який проходив по річці Дніпро, там де 
нині Київське водосховище. Похований на цвинтарі 
родової Свято-Успенської церкви. 

Ілля Іванович Солонина (1775–1830, с. Тата-
рівщина) корнетом Київського кінноєгерського пол-
ку брат участь у другому поділі Польщі (1792) та 
придушенні Польського повстання 1794 року. Учас-

ник походу російського експедиційного корпусу під проводом О. В. Суворова в 
Швейцарію 1799 року. (корнет Павлоградського гусарського полку). З 1806 року 
титулярний радник, з 1809 жив у с. Татарівщина. Цивільні посади: земський суддя 
Остерського повіту (1812–1814), остерський повітовий предводитель дворянства 
(1819–1822, 1825–1827). 1821 року нагороджений орденом св. Володимира IV ст. 
Похований на цвинтарі родової Свято-Ус-пенської церкви.

Йосип Михайлович Солонина (1734 – ?, с.Татарівщина) – військовий това-
риш, сотенний отаман Київського полку (1774–1783), Остерський місь-кий голова 
(1783). Похований на цвинтарі родової Свято-Успенської церкви.

Михайло Ілліч Солонина (26 жовтня 1804, с. Татарівщина – 1854, там же) 
– штабс-капітан Київського драгунського полку. Після виходу у відставку був за-
сідателем Остерських земського (1827–1838) та повітового (1838–1840) судів. По-
хований на цвинтарі родової Успенської церкви.

З Остром також пов’язали свою долю:

Родовий гобелен часів
Гетьманщини із зображенням

полковника Солонини в оточенні
жінок з колекції Остерського

краєзнавчого музею

Дворянин, бойовий генерал
та меценат В. К. Солонина

подарував рідному місту 
поміщицьку садибу –

архітектурну пам’ятку
рубежа XIX–XX ст.
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Петро Симоновський (1710–1809) навчався у Києво-Могилянській академії та 
Франції. Земський суддя Остерського повіту. В 1765 році написав «Короткий опис 
про козацький малоросійський народ» (більш відомий як «Літопис Розумовсько-
го»), у якому виступав проти заходів Російської ім-перії на знищення української 
автономії.

Олександр Безбородько (1747–1799) закінчив Києво-Могилянську академію, 
полковник Київського полку, князь, віце-канцлер Російської імперії за часів Кате-
рини II та канцлер за правління Павла I, володів с. Ста-рогородка (нині в межах м. 
Остер) та землями навколо Остра.

Антон Федорович Туманський (1771–1838, м. Остер) навчався в Геттінгсько-
му університеті, ротмістр Катеринославського кірасирського полку (1795–1797); 
після виходу у відставку – статський радник, директор Державного позичкового 
банку, остерський предводитель дворянства (1832–1838), у 1806–1838 роках воло-
дів с. Туманська Гута, де збудував дім, мав 220 душ підданих та 800 десятин землі.

Федір Антонович Туманський (1802, с. Туманська Гута – ?, м. Остер) закінчив 
Московський університет, статський радник, консул у Молдавії, де потаришував з 
О. С. Пушкіним, та Сербії, в Остерському повіті мав 400 десятин землі.

Петро Олександрович Трубаєвський (1812–4 вересня 1896, м. Остер) – під-
полковник 33 Кавказького лінійного батальйону, за участь у бойових діях проти 
кавказьких народів 1847 року (придушення повстання Шаміля) нагороджений ор-
деном св. Анни III ст. з бантом та IV ст. з написом «За храбрость». Кавалер орденів 
св. Анни II ст, св. Станіслава II ст, св.Володимира IV ст. З 1863 року жив в м. Остер. 
Похований на центральному кладовищі.

Костянтин Іванович Каменєв (1815 – 29 листопада 1876) – полковник 129-го 
Бесарабського піхотного полку, кавалер орденів св. Анни III ст. та св. Станіслава 
III ст, відзнаки за 15 років бездоганної служби. В Острі з 1868 року Похований на 
центральному кладовищі.

Михайло Миколайович Александрович (1821 – 13 травня 1896, м. Остер) – 
відставний підпоручик, який з 1844 року жив і працював в Острі, брат історика й 
письменника Митрофана Александровича. В 1844–1851 роках суддя Остерського 
межового суду, у 1857–1863 та 1884–1885 – пред-водитель дворянства Остерсько-
го повіту. Під час перебування на останній посаді обирався членом Чернігівського 
губернського комітету зі складання положення про поліпшення та облаштування по-
буту поміщицьких селян (1858), очолював комісію з поділу Остерського повіту на 
волості (1861–1863). В 1863–1871 роках – Остерський повітовий ісправник, в 1882–
1884 роках – мировий суддя Остерського повіту. Нагороджений орденами св. Ста-
ніслава II ст., св. Анни III ст., срібною медаллю за участь у заходах щодо скасування 
кріпосного права, відзнакою Червоного Хреста від То-вариства опіки пораненими 
та хворими воїнами, а також неодноразово отри-мував «височайшие благоволения». 
Похований на цвинтарі Остерської церкви св. Іоанна Предтечі. Могила разом з церк-
вою та іншими похованнями була знищена комуністичною владою у 1960-ті роки. 
Нині на цьому місці розташований міський торговий центр з рестораном.

Василь Степанович Губаревський (1825, м. Остер – 26 липня 1883, там же) 
– надвірний радник (підполковник медичної служби), військовий лікар, ординатор 
Варшавського військового шпиталю.

Іван Іванович Девілерс (1825 – 1 серпня 1897, м. Остер) – під-полковник 34-го 
Севського піхотного полку, кавалер орденів св. Анни III ст. та св. Станіслава III ст. 
В Острі жив з 1870 року. Похований на цент-ральному кладовищі.

Олександр Миколайович Фірсов (1832 – 11 березня 1889, с. Татарів-щина) 
– підполковник 5-го Калузького піхотного полку, учасник Кримської війни 1853–
1856 років, за хоробрість нагороджений орденами св.Анни IV ступеню з написом 
«За храбрость» та св. Станіслава III ступеню з мечами. Крім того, кавалер орденів 
св. Анни III ступеню, св. Володимира IV ст. з бантом та пруського ордена Корони 
II ступеню. В 1885–1889 роках Остерський повітовий військовий начальник. По-
хований на цвинтарі Свято-Успенської церкви.

Володимир Олександрович Бец (1834, м. 
Остер – 1894, м. Київ) – видатний український ана-
том і гістолог, учений зі світовим ім’ям, професор, 
в 1868–1889 роках завідуючий кафедрою Київсько-
го університету ім. св. Володимира, основополож-
ник вчення про центральну нервову систему. Від-
крив рухову зону кори головного мозку, в 1874 році 
описав велетенські пірамідальні нервові клітини, 
названі «клітинами Беца». Ім’я В.О. Беца носить 
одна з вулиць м. Остер.

Норберт Домінікович Івашкевич (1837 – 6 
вересня 1904, м. Остер) – підполковник 50-го Бі-
лостоцького піхотного полку, молодшим офіцером 
брав участь у російсько-турецькій війні 1877–1878 
років, кавалер орденів св. Анни III ст. та св. Станіс-
лава III ст. В Острі жив з 1885 року. Похований на 
центральному кладовищі.

Микола Францович Хоржевський (1843 – 8 
січня 1908, м. Остер) – капітан 7-го військового те-
леграфного парку, учасник придушення Польсько-
го повстання 1863–1864 років, кавалер орденів св. 
Станіслава II і III ступенів та св. Анни II і III ступенів. З 1879 року жив у Козельці 
та Острі, де обіймав ряд цивільних посад. Зокрема в 1900 році обирався земським 
начальником Остерського повіту й одночасно був членом Остерського повітового 
училищного комітету. Похований на цвинтарі Воскресенської церкви. 

Костянтин Іванович Пономаренко (1848, м. Козелець – 3 вересня 1899, м. 
Остер) – підполковник 17-го Архангелогородського полку, учасник російського-ту-
рецької війни 1877–1878 років, кавалер офіцерського Георгієвського хреста IV ст., 
орденів св. Анни II ст. і III ст. з мечами та бантом, св. Станіслава II ст., св. Воло-
димира IV ст. Похований на цвинтарі Воскресенської церкви. Зберігся надгробок з 

Професор В. О. Бец – один із
найвидатніших уродженців
Остра за всю історію міста
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епітафією.
Микола Миколайович Рігельман (1850 

– 10 липня 1897, м. Остер) – підполковник 24-
го Симбірського піхотного полку, за участь у 
російсько-турецької війни 1877–1878-го років 
нагороджений орденами св. Анни II ступеню з 
мечами, св. Анни III ступеню з мечами і бан-
том, св. Станіслава III ст. з мечами і бантом. 
Похований на центральному кладовищі. На-
щадок знаменитого історика і топографа О. І. 
Рігельмана.

Семен Семенович Дядик (1851 – 5 лю-
того 1912, с. Старогородка) – генерал-майор, 
помічник командира Новобрежської прикор-
донної бригади, кавалер ордена св. Володими-
ра IV ст. В Острі жив з 1908 року. Похований 
на цвинтарі Троїцької церкви с. Старогородка.

Володимир Володимирович Кочержев-
ський (4 вересня 1851 – 6 липня 1910, м. 
Остер) – полковник 15-го Східно-Сибірського піхотного полку. У чині підполков-
ника брав участь у російсько-японській війні 1904–1905 років, за що нагороджений 
орденом св. Станіслава II ст. з мечами. Та-кож кавалер ордена св. Анни III ст. В 
Острі з 1907 року. Похований на центральному кладовищі. 

Володимир Олексійович Файницький (22 грудня 1858 – 13 серпня 1913, с. 
Татарівщина) – підполковник 157-го Імеретинського піхотного полку, учасник ро-
сійсько-японської війни 1904–1905 років. За хоробрість удостоєний чина підпол-
ковника та нагороджений орденом св. Станіслава II ст. з мечами. Крім того, кавалер 
ордена св. Анни III ст. Остерський повітовий військовий начальник (1913). Похова-
ний на кладовищі с. Татарівщина (знищене за радянських часів).

У пазурах двоголового орла

Після скасування полкового устрою України Остер у 1782 році став повітовим 
містом Київського намісництва. У 1797 – заштатним містом Малоросійської губер-
нії, а 1803 – повітовим містом Чернігівської губернії. Того ж, 1782 року Катерина II 
затвердила новий уніфікований герб міста, що дещо відрізнявся від наданого поль-
ським королем.

1782 року відбувалась чергова ревізія («сказка») населення України. В архівах 
зберігся повний перелік тогочасних родин. Це був посімейний пере-пис для того, 
щоб податки сплачували уже не з двору, а від кожної чоловічої («ревізької») душі. 

На той час повністю сформувалися наші родоводи, а, отже, кожен зможе знайти 
свого далекого предка. З ліквідацією полкового устрою Лівобережної України місто 
Остер отримало новий уніфікований на російський манер герб, затверджений імпе-
ратрицею Катериною II.

Згідно табеля ревізьких душ, складеного на основі ревізії 1784 року, на терито-
рії міста проживали 1173 жителі чоловічої статі, у т.ч. 26 священиків, 254 мі-
щанина, 44 виборні козаки, 435 підпомічних козаків та 112 володільчеських селян. 

Ліквідація автономного устрою України привела до припинення економічного 
розвитку, занепаду української торгівлі. Завдяки протекції держави у торгівлі до-
мінували російські купці. Це підкреслював ще у XIX ст. О. Шафонський. Зникли 
ремісничі цехи та цехові ремісничі товариства Остра. Із введенням кріпацтва зни-
зився внутрішній ринок споживання.

Натомість отримали розвиток інші промисли. Остер з навколишніми селами 
став центром виробництва рибацьких сіток. Прадавній промисел, у якому було за-
йнято 1,5 тис. чоловік, приносив до 100 тис. рублів прибутку. Сировинну базу про-
мислу складало культивування коноплі. Плетінням зай-малися переважно у зимо-
вий період жінки і діти. Продукція продавалася по всій імперії (у Москву, на Дон, 
до Чорного моря). Такий же загальний характер становило виробництво плетених 
меблів та кошиків.

На кінець XVIII століття до міської казни значні кошти поступали лише від од-
нієї статті. Це 2150 руб., котрі щороку сплачував до казни як «откупъ» за горілчаний 
промисел купець Листовничий, з яким магістрат уклав 1798 року чотирирічний до-
говір. Великого розголосу набула 1801 року пропо-зиція магістрату про можливість 
взяти «на откупъ плотини, називаемой Кривая Гребля съ мелничними амбарами». 
Про своє бажання взяти її у власність заявили капітан Микола Солонина, поручик 
Михайло Солонина, дружина секунд-майора Олександра Момбеллі, хорунжий Ко-
зелецького повіту Михайло Псьол та інші. У підсумку це місце дісталося Олексан-
дрі Момбеллі, яка мешкала у Козельці.

1 лютого 1798 року Сенат Російської імперії видав наказ про виселення помі-
щицької людності за межі міст. Наступного року, спираючись на нього, генерал-
губернатор Малоросійської губернії М. Миклашевський видав указ, у котрому 
запропонував органам міського самоврядування очистити міста від поміщицьких 
селян. На це рішення відгукнувся і дехто з остерських дворян. Першим з них був 
прапорщик Олексій Закревський, який жив у Бірках. Крім нього, у той час мали 
посполитих в Острі дворяни А. А. Безбо-родько, Солонини, Галагани, Момбеллі, 
Міщенки, Хенцінські, Росинські, Арщаниці, Бараненки, Дроздовські, протоколіст 
Федір Дворецький, абшито-ваний військовий товариш Григорій Ярош та інші. Усі 
вони хоча й задекларували, що готові переселити своїх селян з Остра, а землі від-
дати у власність магістрату, проте на практиці виконували розпорядження генерал-
губернатора надзвичайно повільно. 

Уніфікований герб м. Остер
зразка 1782 року
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Велика французька буржуазна революція 1789 року налякала феодальні сили 
Європи. Розпочалась війна 1812 року з Наполеоном, і до військової служби серед 
інших залучили остерське козацтво. Було сформовано Остерський полк (з козаків 
міста), що налічував 795 осіб. Одним з визначних діячів ополчення став Тимофій 
Карпович Бобруйко, який командиром сотні брав участь як у Вітчизняній війні, 
так і у європейських походах 1813–1814 років. Був нагороджений золотою медал-
лю за участь в організації ополчення. Хоробро воював проти французів прапор-
щик Тобольського піхотного полку острянин Іван Іванович Василенко (1780 – 9 
травня 1876, м. Остер), якого нагороджено орденом св. Анни IV ст. з написом «За 
храбрость» та золотою зброєю. У 1855–1862 роках відставний капітан, надвірний 
радник І. І. Василенко був городничим м. Остер. В Острі закінчився життєвий шлях 
обер-провіантмейстра французької армії Віктора Паріса (1762 – 2 травня 1814), 
який 1812 року потрапив у полон.

Згідно даних 1825 року, в Острі налічувався 421 двір, у т. ч. 181 дворі жили 
козаки, у 151 – міщани, по 30 дворів належали місцевим урядовцям (з магістрату 
та повітової адміністрації) та поміщицьким селянам, 10 – державним селянам, по 5 
дворів – представникам духівництва та військовим. Власники 10 дворів не названі. 
Цікаво, що хоч і пройшло 27 років з часу видання 
наказу М. Миклашевського про виселення з міст 
поміщицьких селян, проте в Острі продовжували 
жити піддані дворян Кошелєва-Безбородька, За-
кревського та княгині Хованської.

Цікаві дані про доходну частину бюджету міс-
та наведені в окладній книжці м. Остер за 1829 
рік. Усього за рік до міської казни надійшли 2492 
руб. Найбільші суми поступили від оренди за яр-
марковий майдан 793 руб., за міську переправу 
через Десну біля м.Остер – 503 руб., за 2 млини 
на Кри-вій Греблі під Остром – 500 руб. Там же 
записано, що ці прибуткові місця знаходилися у 
руках козельчан – купців третьої гільдії, міщан та 
євреїв. Набагато меншими були прибутки від здачі 
в оренду трактирів (152 руб.) та сіножатей і став-
ків біля Остра (160 руб.). Окрему статтю доходів 
складав оброк з 362 душ магістрацьких селян, які 
жили у навколишніх селах. 130 жителів Соколів-
ки, 102 – Савина, 73 – Осетчини, 29 – Волевачів, 
18 – Булахова, 3 – Скрипчина та 7 селян, які мешкали в Острі разом сплатили до 
казни 384 руб. 

У першій половині XIX ст. у місті функціонували 5 церков, лікарня на 25 ліжко-
місць, а також Олександрівське вище повітове (відкрите 1815 року) та приходське 

початкове (1839) училища. При першому з навчальних закла-дів працювала біблі-
отека з фондон 1,5 тис. примірників. Олександрівське вище повітове училище за-
кінчили багато острян, імена яких сьогодні відомі далеко поза межами України. 

Реформи 1860-х років дали значний поштовх для інтенсивного розвитку ре-
месел та торгівлі. На 1860 рік структура населення міста зазнала значних змін. Із 
4597 жителів Остра найбільше налічувалося міщан – 2197 осіб, далі йшли козаки 
– 989, відставні військові – 662, поміщицькі селяни – 354, купці – 207, дворяни 

– 170 та представники духовенства – 
37 осіб. Триста міських майстрів по 
дереву виробляли ободи, полози, дуги, 
оглоблі, вісі, колеса, вози, діжки, кад-
ки, дерев’яні відра, посуд, вулики. Їх 
продукція користу-валася великим 
попитом не лише на Чернігівщині, 
але й у Полтавській губер-нії, Ново-
російському краї та на землях Війська 
Донського. Серед ремісників найбіль-
ше (48% від загальної кількості) було 
кравців та шевців. Щоденну торгівлю 
здійснювали 47 лавок, щонеділі відбу-
валися торги-базари, а това-рообіг чо-
тирьох міських традиційних ярмарок 
у 1860 році складав 8,5 тис. рублів, 
тобто більше 6 млн. грн. за нинішнім 
курсом.

19-го лютого (ст. ст.) 1861 р. імпе-
ратор Олександр II підписав маніфест 
про «Положення…», яким скасував 
кріпацтво. Проте запроваджені ре-
форми, як і все нове, йшли непросто. 

Паралельно із земельною йшла і реформа місцевого самоврядування. Замість ста-
ровинної української системи сільських отаманів і старост запровадили загально-
імперську систему земської влади. Капіталізація життя заклала початки утворення 
соціального стану українського заможного селянина. У системі земського само-
управління Остра усі посади займали не чужі люди, а свої, місцеві.

Пам’ятна книга 1862 року назвала поіменно представників місцевих адміні-
страцій. В Острі владу представляли предводитель дворянства Михайло Алексан-
дрович, городничий надвірний радник І. І. Василенко, квартальні наглядачі поліції 
– губернський секретар Ілля Савич Вершковсь-кий та Петро Семенович Сладков-
ський. У судах, опіці, казначействі працювали титулярний радник відставний капі-
тан Бразуль-Брушковський, поручик Порфирій Семенович Березовський, колезь-
кі секретарі – Семен Кіндратович Артюхов (Артюх), Григорій Грищенко, Трохим 

Одяг остерських міщан
середини XIX століття

Посуд острян середини XIX ст.
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Дасюков. Місь-кою думою керували купецький син Петро Цилюрик (голова) та 
Андрій Ліждвой (гласний). Бурмістрами міської ратуші були купець Матвій Жван-
ський та купецький син Микола Сорока, а ратманами – козак Тимофій Матвійович 
Пенський і міщани Григорій Динник, Федір Близнюк та Петро Ліждвой. На той час 
в Острі проживали 4654 жителі, працювали чотири церкви. 

Дрібні справи (крадіжки, суперечки, бійки, несплата податків, цивільні позо-
ви до 100 рублів) став розглядати новостворений волосний суд. Остерська земська 
управа придбала для перевезень по Десні власний пароплав «Остер».

З 1864 року почалося політичне «обрусение земледелия», вийшов указ про 
заборону продавати землю полякам і євреям. Указ 1867 року надав московсько-
му православ’ю широкі права у церковно-будівничий справі. Було ліквідовано 
церковноприходські школи, замість яких запроваджені земські школи та училища 
російської системи навчання. У нових храмах і церквах, котрі перебудовувалися, 
службу правили церковнослов’янською мовою. Священиків призначали рішенням 
церковної ієрархії, а не запрошували церковні громади, як було раніше. Вийшли 
Валуєвський цир-куляр 1863 року та Емський указ (1876) «царя-освободителя» про 
заборону української мови.

За даними ревізії 1866 року, 
в Острі налічувалося 498 дворів, 
у яких проживали 4846 жителів. 
Працювали три цегельні заводи, 
поштова станція, лікарня, два 
училища. Діяли церкви Івана 
Предтечі, св. Архангела Михаї-
ла (збудована 1814 року, перебу-
дована – 1859), Успіння Пресвя-
тої Богородиці та Воскресіння 
Христового. В останньої було 
два приміщення. Перше, дерев’яне, збудував ще у XVII ст. київський полковник 
Костянтин Солонина, а ктитором другого, мурованого, збудованого 1845 року, що 
існує й нині, став остерський купець, новонавернений у православ’я єврей Цилю-
рик. Церковними старостами були (дані 1863-го року) купці Цилюрик (Воскре-
сенської), Матвій Жванський (Михайлівської) та міщани Кимониця (Успенської), 
Черняк і Сорока.

У звіті земської управи Остра за 1868 рік зафіксовано стан господарства повіту, 
що сформувався з часу скасування кріпосного права. У повіті налічувалися 731 (!) 
вітряк, 219 лодейних млинів, 24 млини при греблях, 10 поромів, 200 риболовецьких 
озер, 61 кузня, 59 постоялих дворів, 365 шин-кових і заїжджих дворів.

В 1869 році в Острі квартирував 17-й Архангелогородський піхотний полк. З 
1874 року рекрутські набори замінили 6-річною загальною військовою повинністю 
як для бідних, так і для багатих.

1874 року ті господарі, котрі мали по 10 і 
більше десятин землі отримали виборче право. 
Таких виявилося досить багато – дворяни, коза-
ки, селяни. До списку виборців Остра увійшли 
купці Цилюрик, Микола Радзивіл, Марко Ме-
ланченко, Семен Артюхов (Артюх), козаки Ми-
кола Лазаревич, Опанас і Володимир Пенські та 
інші. 

1877 року розпочалася російсько-турецька 
війна на Балканах. У кожного покоління була 
своя війна. З кожного населеного пункту на ві-
йну призивали новобранців. Лише з Остра взято 
400 ополченців. 

16 вересня 1878 року в Острі сталася вели-
ка пожежа, що охопила територію від ниніш-
нього центру міста вниз до Десни. У вогні за-
гинуло багато будівель та майна острян, у т.ч. 
й дерев’яні Воскресенська та Предтечинська 
церкви. Останню через сім років було відбудо-

вано заново. Також згоріли 2 церкви, аптека, пристань, 60 будинків, стоги сіна на 
луках. Допомогали рятувати майно і людей від пожежі полонені турки. 

З другої половини XIX ст. розпочався великий інтерес суспільства до минувши-
ни нашого краю. В 1881 році Митрофан Александрович видав першу краєзнавчу 
книгу «Остерский уезд». Ті часи пов’язані з початком історико-археологічних до-
сліджень, які проводили В. Беренштам, М. Конс-тантинович, А. Домонтович, А. 
Розанов.

У другій половині XIX ст. Остер перетворився на один з центрів із виробництва 
риболовецьких снастей в Україні. Цим ремеслом займалися понад 1,5 тисяч осіб. 
Спільно вони виробляли продукції на на 70–100 тисяч рублів у рік. У місті разом 
з навколишніми селами 
було сконцентровано 83% 
губернського виробицтва 
корзин та плетених ме-
блів, котрі реалізовували у 
Києві, Катеринославі (Дні-
пропетровську), Харкові, 
Одесі. Остерські купці пе-
ретворили місто на один з 
центрів хлібної торгівлі на 
Лівобережній Україні. Від 
Остерської пристані від-
правлялися судна, наван-

Рибацька сітка та дерев’яна
домашня утвір другої половини
XIX ст. з колекцій Козелецького

та Остерського музеїв

Млини на остерській греблі рубежу XIX–ХХ ст.
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тажені лісом, дерев’яними вироба-
ми, цеглою, овочами, салом. Усе 
це сприяло швидкій забудові міста 
та зростанню кількості населення. 
Всеросійський перепис 1897 року 
зафіксував, що в Острі налічувало-
ся 827 дворів, у яких проживав 5481 
житель.

Створені у ті часи дворянські 
будинки, парки і сади й нині є архі-
тектурними прикрасами міста. Архі-
тектурне обличчя Остра сформува-
лось у кінці XIX століття, а будинки, 
зведені у ті часи, стоять і сьогодні. 
Люди у них пережили і війни, і ра-
дянську владу. 

Окрема тема – єврейське населення. Єврейська община жила своїм замкнутим 
релігійним, освітнім життям. Змішані шлюби практично не укладалися. З цих при-
чин є мало архівних матеріалів про життя єврейських громад. Згідно даних Все-
російського перепису 1897 року, в м. Остер з 5370 мешканців 1596 (29,7%) були 
євреями.

1898 року у пресі представлені списки шанованих уродженців Чернігівської гу-
бернії, серед них і особистості, життя і діяльність яких пов’язані з містом: історик 
та письменник Митрофан Александрович, гетьман Яцько Острянин, інокиня-ігу-
менія Єфросинія (княжна Суздальська), професор Київського університету Воло-
димир Бец та інші. 

На початку XX століття в Острі працювали цегель-
ний і лісопильний заводи, канатна й тютюнова фабри-
ки та декілька дрібних підприємств. Місто корис-
тувалося славою курорта. Улітку його наповнювали 
чисельні відпочиваючі з різних куточків імперії. Після 
виходу у відставку в Острі ку-пували будинки й до-
живали віку відомі військові. Багато з них працювали 
в різних міських та повітових установах. Після смерті 
їх поховали на міських кладовищах.

1901 року було засновано міську земську бібліо-
теку, фонд якої, згідно звіту за 1913 рік, нараховував 
5,2 тисяч книг.

Під час подій 1905–1907 років у місті проводилися 
заходи переважно мирного характеру: читання на зі-
браннях ремісників, переважно кравців, антисамодер-
жавних прокламацій, мітинги, демонстрації. Однією 

найбільш значимих подій того часу в радянських виданнях названо страйк остер-
ських кравців у вересні 1905-го року. Цікаво проти якої «експлуатації» вони могли 
страйкувати, якщо були приватними ремісниками. Пік Остерських революційних 
подій 1905 року припав на три дні другої половини жовтня:

19 жовтня – мітинг на базарній площі (нині територія центрального міського 
парку) проти царського маніфесту про призначення виборів до першої Державної 
думи Росії та хода його учасників вулицями міста;

20 жовтня – єврейський погром, влаштований місцевими чорносотенцями (ра-
дикальними прихильниками російської монархії);

21 жовтня – розгін кінною поліцією та пожежними із застосуванням брандспой-
тів демонстрації протесту на вул. Вознесенській (нині 1 Травня), учасники якої ви-
ступали проти єврейських погромів.

З інших подій слід виокремити арешт у жовтні 1907 року кравця Г. А. Сверд-
лова, у якого при обшуку вилучили 17 примірників листівок, котрі поширювали 
соціал-демократи.

1912 року, у будинку, який подарував місту генерал-лейтенант Володи-мир Кос-
тянтинович Солонина відкрили педагогічний музей, який 1924 року реорганізували 
у краєзнавчий. Першим директором цього закладу призначили уродженця Козельця 
А. Г. Розанова.

Анатолій Григорович Розанов (1883, м. Козелець – 1950, м. Київ) – україн-
ський історик, археолог, краєзнавець, педагог. Один з ініціаторів створення та пер-
ший директор Остерського краєзнавчого музею. У першій чверті XX ст., працюючи 
в Острі, провів ряд археологічних досліджень, під час яких виявив багато цінних 
експонатів, котрі сьогодні демонструються в Остерському та інших музеях України. 
З 1926 року жив і працював у Києві. 

В 1912 році остряни зустрічали хлібом-сіллю російського імператора Миколу 
II, який із почтом плив на 3 пароплавах по Десні з Києва до Чернігова. У серпні 
наступного року в житті жителів міста сталася не менш значна подія. На базар-
ному майдані приземлився літак, котрий пілотував штабс-капітан Петро Нестеров 
– майбутній зачинатель вищого пілотажу (першим в історії авіації виконав «мертву 
петлю» названу його іменем) та авіатор, який першим у світі здійснив повітряний 
таран. А того разу він очо-лював переліт за маршрутом Київ-Остер-Ніжин-Київ. Це 
був перший літак, який побачили власними очима остряни. 

Напередодні першої світової війни в Острі налічувалося 799 будинків, у яких 
проживали 8,6 тисяч жителів (дані 1910 року). У місті працювала лікарня на 44 
ліжко-місця, у котрій працювали 3 лікарі та 6 фельдшерів. Функціонували 2 чоло-
вічі початкові училища (у т.ч. одне вище), де навчали-ся 132 учні. Така ж кількість 
дівчаток навчалася у жіночому початковому училищі. Крім того, працювали при-
ватний учбовий заклад третього розряду (навчалися 10 хлопчиків і одна дівчинка) 
та приватна жіноча чотирикласна прогімназія (32 учениці).

Будинок генерал-лейтенанта В. К. Солонини,
нині Остерський краєзнавчий музей 

Український учений,
краєзнавець, перший

директор Остерського
музею А.Г. Розанов
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Роки «червоного терору»

«Історія міст і сіл УРСР. Чернігівська область» (видання 1972, 1983 років) де-
тально розписала події «першої буржуазної революції 1905 року» в Острі. З вуст 
нинішніх комуністів звучать заклики не переписувати написану ними історію – 
тенденційну й неточну, з великою кількістю «білих плям». Хі-ба можна серйозно 
ставитися до того, що «керівником остерських соціал-де-мократів» був В. В. Птуха, 
якому під час подій 1905 року виповнилося 11 (!) років. 

У південних селах Остерського повіту була створена сітка підпільних органі-
зацій Революційної української партії, заснованої 1900 року С. Петлюрою та М. 
Міхновським. Їх організатором був відомий український діяч Микола Галаган. У 
великих селах – Требухові, Броварах, Семиполках пройшли багатолюдні мітинги 

проти царської влади, з вимо-
гами вирішення земельного і 
національного питань. Шіс-
тьох членів РУПу на чолі з 
відомим українським поетом 
Григорієм Чупринкою було 
засуджено, і вони відбували 
покарання в Остерській тюр-
мі.

1918 рік. Тисячі озбро-
єних дезертирів покинули 
фронт і розігнали та обез-
зброїли місцеву владу. Від-

бувалась стихійна демобілізація. В Острі безлад і анархія. Газета «Чернігівський 
край» писала, що розпочалася братовбивча війна. Банди найманих людей, які на-
зивалися червоногвардій-цями, грабували і безчестили. Більшовики обеззброїли 
місцеву міліцію. У населення панічний страх перед новою холерою – «іспанкою». 
«Панську» хворобу, як звали цю різновидність грипу, лікували соком часника.

Демагогічні лозунги більшовиків: «Землю селянам!», «Геть війну!», «Грабуй 
награбоване!» – на першому етапі знайшли підтримку. В Острі сильна єврейська 
община підтримала нову владу. Зокрема, острянин Зиновій Фалькович (1894–1938, 
репресований) був членом БУНДу.

Місцеві активісти створили Раду остерських комісарів, ревком і збройний загін. 
Очолив раду А. Ячник з Гоголева, якого за бунт було заарештовано у 1905 році. До 
складу ради увійшли О. Одинцов, В. Птуха, Г. Одинець (два останні за царя були 
арештантами). Чи були вони більшови-ками? Ячник був близьким до Революційної 
української партії, Г. Одинець – член Центральної Ради.

Хто ж тоді були перші більшовики? «Гвардійці» виявилися звичайними люм-
пенами. На місцеве населення було накладено контрибуцію, почалися єврейські 
погроми і два місяці пиятики. «Хто проти Рад, – говорили новоспечені керівники, – 

під військовий трибунал!». 
Це було і в Чернігові, і в 
Острі.

Цивільне населення 
міста однаково страждало 
від представників усіх то-
дішніх влад, починаючи з 
першого насильницького 
встановлення радянської 
влади у лютому 1918 року. 
Такою ж чужою для міщан 
були й німецька оку-пація 
часів гетьмана Павла Ско-

ропадського та окупація міста військами гене-рала Антона Денікіна. Усі вони при-
несли острянам ріки крові та море сліз за розстріляними рідними та друзями. 

Після виведення у листопаді 1918 року німецьких військ, більшовики організу-
вали другий зимовий похід на Україну. Раду народних комісарів Остерського повіту 
скасували. Уся повнота радянської влади стала належати воєнкому Дмитрієву та на-
чальнику повітової міліції росіянину Сахарову. В Острі розквартирувався гарнізон 
із 130 червоноармійців та 30 більшовиків. Уже 1 березня 1919 року оголосили про 
розстріл «в порядку «червоного терору» Бориса Цилюрика (купці Цилюрики були 
ктиторами Остерської Свято-Воскресенської церкви), Івана Рекуна, Петра Артюха, 
Івана Бабарика, Сергія Титенка. Керували розстрілом син попа О. В. Одинцов, ім’я 
котрого і сьогодні носить одна з вулиць міста, і член Остерської ЧК (1919), партій-
ний активіст Тихін Гайдук. 

10 травня 1919 року начальник Остерської ЧК Андрій Демшевський на чолі 
групи з 15 чекістів без пояснення причин і відома начальника в’язниці розстріляв у 
тюремному дворі 15 в’язнів: Данила Петькуна, Миколу Долобка, Леоніда Сперан-
ського, Сруля Случевського, Якова Піцика, Андрія Геймака, Сергія Малаха, Йосипа 
Козла, Олександра Олійника, Степана Крола, Федора Ужву, Івана Рековця, Степа-
на Патука, Федора Орла, Мину Бородавка. Рішення про розстріл затвердив Остер-
ський комітет комуністів-більшовиків. На той час остерськими більшовиками були 
М. Василенко, В. Птуха, Л. Грабовський, А. Ліждвой, К. Волевач, С. Чорноус. 

Розстріляний гвардії полковник Леонід Сперанський за гетьмана Павла Ско-
ропадського був Остерським повітовим начальником. Можливо, що й решта роз-
стріляних теж гетьманці. Михайло Булгаков у повісті «Біла гвардія» писав про ті 
часи: «Неорганізовані погроми петлюрівців, скромні звірства денікінців і чудово 
продуманий «червоний терор». 

Уже в першій половині 1919 року органи ЧК в Острі створили концта-бір для 
примусових робіт, до якого вони кинули близько 600 осіб за звину-ваченнями у 
«співпраці з повстанцями, агітації проти радянської влади, організації мітингів, не-
підкорення владі». Частина жителів, щоб не потра-пити «за колючку», сплатила 

Перша Остерська рада 1917 року

Приміщення колишньої остерської тюрми
(сучасний вигляд).У цьому дворі місцеві

більшовики розстрілювали всіх незгодних з їх владою
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штраф у розмірі десяти тисяч руб. (на той час за ці 
гроші можна було купити 5 цнт. хліба). Одним з голо-
вних організаторів концтабору був місцевий більшо-
вик О. В. Одинцов.

О. В. Одинцов (1895, м. Остер – 1937) – син свя-
щеника, закінчив Київський комерційний інститут 
(1916), секретар Остерського комітету РСДРП (б) 
(1917), нарком землеробства УРСР. Розстріляний. 

Придніпровські села і всю північ Київщини 
контролювали загони Струка. Ілько Струк народився 
1896 року у селянській родині. Учасник першої світо-
вої війни, унтер-офіцер, кавалер Георгіївського хрес-
та (за деякими даними, нагороджений Георгіївськими хрестами усіх 4-х ступенів). 
Селянські загони самооборони того часу діяли стихійно. За певних обстанин вони 
ставали то «червоними партизанами», то «петлюрівськими бандами». На їх базі й 
сформувався великий загін Струка.

Навесні 1919 року у Струка налічувалося 300 бійців, 22 кулемети. Загін діяв у 
Чорнобильському повіті, контролював рух суден по Дніпру. Весною загін Струка 
зайняв с. Пічки та Окунинівський міст (нині затоплені водами Київського водо-
сховища). З Остра на його ліквідацію виступив гарнізонний загін ЧОП (160 чоло-
вік) на чолі з начальником губміліції євреєм Караває-вим, воєнкомом Дмитрієвим, 
начальником повітової міліції Сахаровим. Піс-ля бою червоні відступили (краще 
сказати, утекли), втративши 2 поранених і 8 полонених. У пораненого Караваєва 
виявили 8 тис. рублів. Бійці спецзаго-ну воювали за добру платню. 

Травень 1920 року. Поляки та петлюрівські частини зайняли Київ. На Лівобе-
режжі їх війська вийшли на Броварські позиції й несподівано припи-нили наступ. 
Остерський повіт переповнений військами. Сюди стягнули частини 12 армії, Баш-
кирську бригаду, 25 Чапаєвську дивізію (розквартиру-валася в Острі). Радянської 
влади у повіті не було, лише ревкоми. 

1921 року ліквідовано Остерський постанком, що мав зв’язок з С. Петлюрою. 
Уродженець Остра, секретар Чернігівського губкому КПУ, О. Одинцов доносив, 
що в 1921 року ліквідовано велику змову в Остерському повіті, де планувалося 
повстання у 50 селах.

Лише після підписання мирного договору між Росією та Польщею клітку 1920 
року, місто поступово стало повертатися до мирного життя. Нарешті склав свої 
повноваження кривавий остерський ревком, котрий передав владу призначеному 
більшовиками повітовому комітету. З початком проведення нової економічної по-
літики (НЕП) відновили роботу цегельний і шкіряний заводи та млини. Поступово 
відродилися традиційні міські ремісничі професії – сітков’язання, кравецтво, чобо-
тарство, рибальство, з’явилися приватні візники.

Місцеві більшовики ще улітку 1920 року створили комнезам, члени якого відра-
зу зайнялися ревізією навколишніх сільськогосподарських угідь та експропріацією 

хліба у селян Остерщини. Усього було вивезено у Поволжжя хліба та коштів на суму 
6100 тис. руб., хоча місцеве населення теж голодувало. А тих, хто не поділяв погля-
дів нової влади арештовували. Потрапив під репресії й священик Свято-Успенської 

церкви Григорій Рома-нович Михайловський (1855 
року народження), якого заарештовали 17 жовтня 
1920 року. На жаль, його подальша доля невідома. 
Серед репресова-них 1920 року був і 24-річний жи-
тель міста Володимир Степанович Зубаков, якого 
посмертно реабілітовали лише 1994 року.

Особливо, активізувалася робота з вилучення 
зерна та цінностей у місцевих жителів узимку та на-
весні 1922 року, коли до Остра, рятуючись від голо-
ду, дістався чуваський комуніст Михайло Кузьмін, 
який більш відомий під іменем Мішші Сеспеля.

Мішші Сеспель (справжнє Кузьмін Михайло 
Кузьмич, 1899, Чувашія – 1922, Остер) – чуваський 
комуніст і поет, якого вважають зачинателем чувась-
кої радянської поезії. Під час громадянської війни 
був начальником Чебоксарського ЧК. Написав неве-
лику збірку віршів, котрі підписував псев-донімом 
Сеспель (у перекладі з чуваської – пролісок), пер-
шим переклав на чуваську мову «Кобзар» Т. Г. Шев-
ченка. Під час лікування у санаторії м.Єв-паторія 

потоваришував з головою Вовчегірського комнезаму Федором Пак-ришнем. 1921 
року служив у Червоній армії у м. Києві. Після демобілізації наприкінці того ж 
року за станом здоров’я прийшов у с. Вовча Гора до Ф. Пакришня. За протекції 
останнього влаштувався на роботу до Ос-терського повітового земвідділу, де разом 
з місцевими більшовиками зай-мався вилученням зерна у селян та відправки хліба 
до Чувашії. 15 червня 1922 року його знайшли повішеним на дереві неподалік від 
будинку в с. Ста-рогородка, де він мешкав. 

До сьогодні ніхто достеменно не знає, чи його повісили, чи це був акт суїциду. 
Як нема правди й про те, як поховали Михайла Кузьміна. Місцеві сеспелезнавці, 
спираючись на спогади старих остерських більшовиків, ствер-джують, що його 
поховав у Старогородці Федір Пакришень, який спорудив на могилі надгробок з 
епітафією. Натомість жителі цього колишнього села (а нині мікрорайону Остра) 
й сьогодні розповідають, що Сеспеля не поклали у гроб, а просто викопали під 
деревом у тому місці, де висів труп, яму, пере-різали мотузку і, коли тіло упало до 
ями, засипали її землею. А вже потім Ф. Пакришень установив надгробок. Прав-
дою залишається те, що 1954 року прах Сеспеля за ініціативи тодішнього секретаря 
Спілки письменників України Юрія Збанацького урочисто перепоховали у місько-
му парку не-подалік Остерського будинку культури. До речі, українські письменни-
ки-комуністи та тодішні остерські керманичі полінувалися навіть виготовити но-ву 

Надгробок на могилі Мішші
Сеспеля в одному з парків
міста, неподалік Свято-

Воскресенської церкви



62 63

надгробну плиту на його могилу. Вони просто зняли пам’ятний знак з одного із 
надгробків біля розташованої поряд Свято-Воскресенської церкви, збили з нього 
хреста та напис, а замість цього прикріпили червону зірку, фото М. Сеспеля та ви-
били новий напис. 

Безумовно, Михайло Сеспель-Кузьмін для чуваського народу національний ге-
рой. І не лише як один із зачинателів чуваської літератури, але і як людина, котра 
рятувала представників своєї нації від голоду, постачаючи хліб з України. А чи є він 
героєм для сьогоднішніх українців, у предків яких вилучав зерно, хоча в Україні 
тоді теж був голод? Це запитання до тих, хто сьогодні вважає, що заради дружніх 
україно-чуваських зв’язків потрібно забути про ті кривди, що чинили українським 
сім’ям на нашій землі Михайло Кузьмін та йому подібні.

У травні 1923 року в Україні провели адміністративну реформу, під час якої 
ліквідовали губернії, повіти та волості. Замість них утворили округи, райони та 
сільради. Остер – одне з найстаріших міст України – віднесли до селищ міського 
типу. Цю помилку виправили лише через 40 років, коли йому повернули статус 
міста. Остер став центром нового, значно меншого за повіт, району, який віднесли 
до Ніжинського округу. У грудні 1924 року Остерський район вивели зі складу Ні-
жинського і включили до складу Черні-гівського округу.

Вивільнена НЕПом приватна ініціатива сприялала економічному зростанню 
міста. З’явилися кооперативні підприємства. 1924 року на базі кустарної майстерні 
була утворена промислова артіль сітков’язальниць, до якої вступили кустарі-на-
домники не лише з Остра, але й із Булахова, Вовчої Гори (Поліське), Євминки, Кре-
хаєва, Савина та сіл Міжріччя. Артіль спеціалізувалася на виготовленні рибаць-
ких сіток та волоків. Наступного року в місті запрацювали артіль ковалів, артіль 

«Рекорд», у яку об’єдналися остерські вишивалиниці, та 
артіль інвалідів, котра складалася з пекарні, кондитер-
ського і лозовомебельного цехів та цеху з виробництва 
газованої води. Нарощували потужності торгові заклади 
системи споживчої кооперації. 1926 року у місті працю-
вали 4 магазини споживспілки, пайщиками яких були 
474 особи. 1928 року дала перший струм міська елек-
тростанція.

Медичну допомогу населенню надавали лікарня на 
40 ліжко-місць та амбулаторія, у яких працювали 2 лі-
карі, 2 фельдшери та акушерка. Проте для боротьби з 
епідеміями, що час від часу спалахували у районі, цьо-
го бу-ло явно замало. 1927 року терапевтом Остерської 
райлікарні призначили К. Г. Тарашкевича.

Костянтин Гнатович Тарашкевич (1875, Волин-
ська обл. – 15 серпня 1964, м. Остер) – заслужений лікар 
України. В 1903–1927 роках працював лікарем Моров-
ської лікарні, один з організаторів відділення «Просві-

ти» у цьому населеному пункті. Переїхавши, понад 30 років очолював терапев-тич-
ну службу в Острі. 

Відбулися зміни й у системі освіти. Працювали 7-річна, три початкові та зраз-
кова школи, де 32 педагоги навчали близько 900 учнів. В 1926–1928 роках готував 
спеціалістів Остерський педтехнікум. 105 дітей здобували освіту в професійно-тех-
нічній школі, де їх навчали 12 викладачів. 1931 року цей заклад перевели до м. 
Полтава. 

1930-ті роки. Початок репресій. Усю правду про події тих часів ми зна-тимемо 
невідомо коли, якщо взагалі дізнаємося про страшні речі, що відбувалися під час 
розгулу сталінізму. Одним з перших потрапив під «чист-ку» студент Чернігівського 
інституту народної освіти Г. З. Свистельник. У Державному архіві Чернігівської 
області зберігся протокол засідання бюро Старогородського осередку ЛКСМУ, на 
якому його виключили з комсомолу «за невиконання статуту КСМ, прикриття хулі-
ганів і злодіїв». Після виключення з комсомолу Григорія Свистьольника оперативно 
відрахували й з числа студентів інституту.

1930 року безпідставно заарештовали старшого рахівника Остерського відді-
лення «Союзхліб» Василя Макаровича Сластіонова та його брата Юхима, а через 
два роки померла від голоду 11-річна донька останнього – Олена. 

Влада увела інститут уповноважених. Закрито сотні вітряків і водяних млинів, 
заборонена ціла борошномельна галузь сільського промислу. Молоти нема чого, 
дозволено молоти зерно тільки на десятку суворо визначених підконтрольних кол-
госпних вітряках. Закривали церкви. Виявле-но «кубло контрреволюціонерів» в 
Остерській церкві. По району бродили ченці, попи, старці, а офіційну газету «Без-
божник» майже не перед-плачували. 

Голо-босо-мотузяна радянська влада. У лютому 1931 року на черговому з’їзді 
Рад виступала делегат із с. Старогородка (нині у межах м. -Остер) Катерина Гончар, 
яка сказала наступне: «Робітники голі й босі, а партійці добре оплачуються, можуть 
утримувати сім’ї. Про яку рівність і братство йде мова?» Її виступ делегати засуди-
ли: підпала під вплив куркуля, вона євангелістка, висловлює чужі думки. Катерина 
не здалася і у повторному виступі заявила: «Що про рівність і братство вона чула 
ще тоді, як малою пасла худобу, а на сьогодні сам голова сільради Старогородки 
працює босий». 

Землю у селян можна було відібрати тільки при неправовому кривавому перево-
роті. В Остерському районі «передано селянам» 2 тис. га поміщицьких і 10 тисяч га 
куркульських земель. Комуністичні теоретики твердили, що усі будуть рівні і усього 
буде достатньо, блага розподіляти-муся справедливо. Проте, не так вийшло. Людей 
залучили до примусової праці, створили систему наглядачів. Наглядачам жилося до-
бре. До війни робітник отримував 15 руб. за місяць, шофер – 25 руб., колгоспник 
– тру-додні-палички або 20-30 копійок. Проте голова колгоспу отримував реально 
350 руб., народний слідчий – 750, командир роти – 950, політрук – 1200, оперуповно-
важений НКВС – 1200, «двадцятип’ятитисячник» – 1200 руб. Співробітники НКВС 
отримували до 3000 рублів. 1931 року в Острі почала працювати «закрита» їдальня 
для працівників міліції, військкомату, чекістів ДПУ, суддів і прокуратури. 

К. Г. Тарашкевича 
вдячні жителі Остра 

називали лікарем від Бога



64 65

У жовтні 1931 р. позбавили прав Никифора Неводовського (був поліцейським), 
Петра Пташивського (купець I гільдії), Лейбу Вітебського (мав підприємства), Ми-
хайла Рожченка (був приставом) і Данилe Глухень-кого (крамар), жителів Остра, та 
мешканців Старогородки Івана Гончара і Улияна Красника (поміщик). 

Перші випадки смерті від голоду зафіксовано ще 1931 року, хоча продовольства 
вистачало. Але його звезли на базарну площу, закагатували й виставили озброєних 
вартових, які мали наказ стріляти в усіх, хто наближався до буртів. Як засвідчив у 
листі до голови ВУЦВК Г. І. Петровського крехаївський селянин М. М. Тавлуй, в 
Острі на базарі лише узимку 1931 року зогнило більше тисячі тонн картоплі, проте 
жодного кілограма не видали голодним людям.

За неповними архівними даними, в Острі та селах Новобудова (дані лише за сі-
чень-липень 1932 року), Старогородка, Шидловська (дані лише за січень-листопад 
1932 року) та Юськова (дані лише за березень-червень 1932 року) Греблі, що нині 
входять до складу міста, померли 179 осіб, з них від голоду – 46 осіб (25,70%), від 
старості у віці 61–92 роки – 43 (24,02%), від хвороб – 75 (41,90%), з інших причин 
– 15 осіб. Надзвичайно високою була дитяча смерність. За вказаний період померли 
42 хлопчики та дівчинки віком до 14 років, тобто 23,46% від загальної кількості, з 
них від голоду – 23 особи. Визначити точну картину, ким були померлі від голоду за 
соціальним станом, неможливо, оскільки рід занять 12 осіб та їх дітей не вказаний. 
Серед тих, чиє заняття відоме, найбільше хліборобів-одноосібників та їх дітей – 13 
чол. і колгоспників та їх дітей – 8 чол. Серед інших соціальних груп по 3 чол. реміс-
ників-кустарів і їх дітей та домогосподарок, по 2 чол. – різноро-бочих, членів артілі 
сітков’язальниць та рибалок, а також син службовця лікарні.

Це, звичайно, не всі загиблі від голоду. Справжню причину смерті приховали за 
різними діагнозами, котрі зрозуміти людина зі здоровим глуздом та елементарними 
знаннями у галузі мединини не може. Наприклад, у заключенні про смерть 50-річ-
ного селянина-бідняка Ігната Парфеновича Приходька від 4 травня 1932 року запи-
сано, що він помер від завороту кишок внаслідок переїдання. Мабуть, цей чоловік 
певний період голодував не по своїй волі, а коли до нього потрапили якісь харчі, то 
їв, доки не стало зле. Ще більш дивний діагноз, що був поставлений 82-річній же-
брачці Марії Титівні Онищенко – міокардит. Невже, коли стало зле, то її госпіталі-
зували?! У заключенні про смерть Левка Яковича Ващенка від 19 березня 1933 року 
та Павла Павловича Бородавка записано, що померли від старості, однак не вказано 
їх вік. Також сумнівно, що саме від старості помер колишній 61-річний священик 
Євгеній Васильович Еланський, якого позбавли засобів існування. 

У місті була прямо таки епідемія серцево-судинних захворювань, яких зафіксо-
вано 28 випадків, тобто 37,33% від загальної кількості померлих від хвороб. При-
чому, згідно офіційних даних, 13 осіб, з них у віці від 30 до 84 років, померли від 
пороку серця, а 10 осіб (у т.ч. 4-річна дитина та 17-тирічний юнак) – від серцевої 
недостатності. На другому місці смертність від захворювань органів дихання – 27 
випадків, з яких 14 осіб – від туберкульозу (у т.ч. 2 дітей у віці 2 і 3 роки) та 9 осіб 
– від запалення легенів. 

Згідно норм Всесвітньої організації охорони здоров’я осередок епідемії тубер-
кульозу реєстррується у випадку, коли є 75 чол. хворих (саме хворих, а не помер-
лих!) на 100 тис. населення. То як тоді назвати ситуацію в Острі початку 1930-х 
років, коли лише помирало близько 300 (!) осіб на 100 тис. населення. Ось такими 
були «досягнення» радянської медицини у галузі боротьби з туберкульозом.

Від інфекційних хвороб (кір, скарлатина, дифтерія) померли 6 дітей у віці від 
11 місяців до 5 років. Від запалення мозку – 6 осіб, у т.ч. 5 дітей віком від 5 місяців 
до 14 років. Випадки смерті від інших хвороб поодинокі. Від постійного п’янства 
помер 25 травня 1933 року 44-річний Матвій Фе-дорович Левошко.

Зафіксовані й трагічні випадки. Так? роздрібник артілі інвалідів 61-річний Ми-
хайло Федорович Пукалов 23 січня 1932 року, приревнувавши, спочатку убив, роз-
дробивши череп, свою 51-річну дружину Олену Василівну, а потім того ж дня і сам 
повісився. Залишається і сьогодні неві-домим, від чого повісилися у жовтні 1932 
– червні 1933 років остерські службовці: 48-річний Федір Тарасович Фрол, 65-річ-
ний Олександр Степанович Хоменко та 40-річний Трохим Юхимович Щербак. Чи 
то боялися, що їх заарештують, чи то не могли більше дивитися на злодіяння ко-
муністичної влади. Так само, як залишилося лише гадати, що сталося з 23-річним 
агрономом Павлом Лукичем Болейком, якого знайшли мертвим 13 травня 1933 
року. Мабуть, не витримавши тиску колгоспних активістів, повісився 7 грудня 1933 
року хлібороб-одноосібник зі Старогородки 72-річ-ний Йосип Кузьмич Бородав-
ко. 36-річного колгоспника з тієї ж Ста-рогородки Лавріна Степановича Петькуна 
убили 25 жовтня 1933 року, а його колега 28-річний Степан Степанович Авраменко 
потонув під час купання у Десні. 

Двоє дітей у віці 14 місяців загинули через недогляд батьків. Тоня Мальцева, до-
чка члена старогородської комуни Улити Грищенко, утопилася у відрі з водою, а до-
чку хліборобів-одноосібників Катю Чепуру з Шидловської Греблі забили коні. Про-
те, мабуть, найстрашнішою була кон-чина 9-річного Гриші Бабенка, якого розчавив 
гусеницями радянський танк. «Броня крепка и танки наши быстры…», – співали 
радянські танкісти. Цікаво, а чи понесли яке-небудь покарання ті, хто позбавили 
життя хлопчика із Старогородки. Про це ми, мабуть, ніколи не дізнаємося.

З доповіді у середині 1933 року обласним вождям Маркітану і Голуб’ятнікову: 
«Остер завершив план хлібоздач в нещадній боротьбі з класовим ворогом». План 
хлібоздачі серед одноосібників виконано на 206 %. Ось імена організаторів-ви-
конавців голоду на Остерщині – секретар райкому Черевко, голова райвиконкому 
Йоффе, уповноважений Масанов. 

В 1930 роки в Острі побудували маслозавод, харчокомбінат, крохмальний завод, 
промкомбінат, ковбасний цех, пекарню. Майже у центрі міста, на території колиш-
нього с. Татарівщина, знесли Свято-Успенську церкву, збудовану у XVIII ст. ко-
зацько-старшинською родиною Солонин, та церковний цвинтар, де було поховано 
не одне покоління видатних острян. Саме на цій та прилеглій до неї території й 
розташувалася частина промислових споруд. Про екологію у ті часи не говорили. 
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Для того, щоб не заважали нищити православні святині (храми та кладовища), 
уже 20 червня 1935 року заарештували за контрреволюційні дії священиків Бориса 
Тихоновича Квасицького (1887 року народження), який хоч і народився на терито-
рії Польщі, але після навчання у духовній академії жив і служив в Острі, та Іллю 
Матвійовича Корейшу. Їх засудили до 10 років таборів. Через два роки, 10 вересня 
1937 року, заарештували священика Свято-Успенської церкви Володимира Павло-
вича Оклицького, якого за рішенням «трійки», 28 листопада 1937 року розстріляли. 

Голодомор змінили сталінські репресії. 1937 рік. В Острі знято з посади секре-
таря райкому Тягнієнка за втрату пильності: видавав партквитки троць-кістам. Се-
кретар РК ЛКСМУ Теленкова – недобиток. Та що там секретарі райкомів, коли сам 
вождь чернігівських комуністів Маркітан, іменем якого називали колгоспи, школи, 
літаки, виявився… українським буржуазним націоналістом, ворогом народу, який 
розставляв скрізь троцькістів. Лише з 5 серпня до грудня 1937 року по лінії «трій-
ки» ОУ НКВС було засуджено в Острі 76 осіб. Патологічні вбивці з НКВС. До такої 
характеристики додати нема чого. 

Розстрілювали й прокурорів. В 1937 році заарештовано прокурора Остерсько-
го району Мирона Марамаша, як «учасника контрреволюційної галицької (!) ор-
ганізації». Розстріляно також уродженця Остра, учителя Костянтина Омельковича 
Волевача (1898–1937), який в 1930-ті роки пра-цював прокурором (1934–1937) та 
головою Луганської міськради. 

В Острі голова райвиконкому Шахрай і агроном Гавриш – шкідники колгоспно-
го руху. Виявлено ворогів (агентуру фашизму) і в Остерському райвідділі народної 
освіти: знайшли зошити з контрреволюційними малюнками. На директора Остер-
ської школи І. Масола якийсь комсомолець написав донос про те, що той троцькіст. 
Після розгрому райосвіти її керівником призначили комсомольця Юрія Збанацько-
го. Комуністи й комсомольці винюхували і доносили про те, чи не ведуться десь 
антирадянські розмови. 

Лише згідно списків реабілітованих, в 1930-ті роки безпідставно репре-сували 
36 осіб. Потрібно зазначити, що реабілітували після 1956 та 1988 ро-ків і у часи 
незалежної Української держави лише тих, чиї родичі подавали відповідну заяву. 
А скільки загинуло тих, за кого нікому було написати заяву до органів реабілітації? 
Хоча й минуло майже 20 років після проголо-шення незалежності України, однак 
усієї правди про цей злочин біль-шовицького режиму ми не знаємо. 

Як бачимо, «вороги народу» були скрізь: у райвиконкомі та його службах, на 
підприємствах, в установах та організаціях міста, у колгоспі й, звичайно ж, серед 
хліборобів-одноосібників. Останніх, як і осіб без певних знанять, знищували як 
представників українського дрібнобуржуазного спо-собу життя, тобто як соціаль-
ний клас, котрого не повинно бути при соціалізмі. Нехай не вводить в оману читача 
вираз «без певних занять». До цієї категорії потрапили або розкуркулені, або звіль-
нені з роботи за рік-два до арешту за надуманими політичними звинуваченнями. 
Їх просто нікуди не брали на роботу, й люди вимушені були виживати за рахунок 
тимчасових підробітків.

Відома й невідома війна

Напередодні радянсько-німецької війни під Остром стояла (з 10 червня 1941 
року) відмобілізована 127 стрілецька дивізія, а також Остерська бригада протипові-
тряної оборони. З початком війни дивізію перекинули на московський напрямок, де 
вона стала 2-ою гвардійською Таманською диві-зією.

З початком війни Остерський райвійськкомат мобілізував до Червоної армії 2,5 
тисяч жителів району. Багатьох жителів міста мобілізовали рити окопи. Під час 
оборонних боїв за Київ неподалік Остра базувався 80-тий авіаполк, яким команду-
вав Герой Радянського Союзу Красноюрченко.

Через два місяці після початку війни, 23 серпня 1941 року, передовий загін 
штурмових гармат (їх прийняли за танки) 111-ої піхотної дивізії німців (командир 
загону майор Шенберн) захопив трьохкілометровий Пєчкінський (Окунинівський) 
міст і створив перший плацдарм на лівому березі Дніпра. Німці встигли переправи-
ти по мосту 6 батальйонів піхоти, і вже 23–24 серпня 1941 року силами одного ба-
тальйону зайняли Карпилівку, Короп’є, Виповзів. Міст через Десну радянські сапе-
ри встигли знищити. Захопити з ходу Остер німцям не вдалося. Майора Шенберна 
було нагороджено Хрестом з Дубовим листям. Пізніше він став генерал-майором. 

Не знайшло свого підтвердження і знищення 25 серпня 1941 року на підступах 
до Остра 3 танки і 160 фашистів. Німецькі джерела таких втрат не зафіксували, а 
танків у Міжріччі взагалі не було. Були лише самохідні штурмові гармати.

Остер німці зайняли 9 вересня 1941 року. Радянська влада прикладала величезні 
зусилля, щоб евакуювати матеріальні цінності (худобу, техніку, реманент). Проте, 
нічого не робила для евакуації населення. Евакуйовано було лише сім’ї компартій-
ної еліти. Постанова ЦК ВКП (б) наказувала па-лити хліб у полі і скиртах. Але на-
каз не виконували. Селяни говорили: «А що наші діти будуть їсти?». Люди самі, без 
понукань, зібрали урожай 1941 року. Населення було покинуте. Постало питання: 
як вижити? На свободу вийшли карні злочинці. Чоловіки на війні, на місцях зали-
шилися літні люди, жінки, діти.

Остер знаходився у сфері управління німецької військової адміністрації. Оку-
паційна влада дозволила відновити місцеве самоврядування. У місті була створена 
райуправа з відділами охорони здоров’я, соціального забезпечення, народної освіти 
і культури, фінансовим і земельним управлін-ням. Головою Остерської управи став 
агроном Лосевич, якого Ю. Збанацький називав «дворянчиком» і «лютим змієм». 
Після нього – учи-тель Грабовський (з «попів»). Начальником поліції міста був 
Дрюмма, який перед війною працював бухгалтером у райвно під керівництвом Ю. 
Зба-нацького. Дрюмма був знайомий з ідеями Стецька і Мельника. 

У місті поховані 9 жителів с. Вовча Гора (нині Поліське), які 9 вересня 1941 
року потрапили під бомбардування й загинули, з них майже усі були підлітково-
го віку. Невідомо: від німецької чи радянської авіабомби це сталося. Адже на той 
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час в Острі уже знаходилися німці й, за логікою, 
ні-мецька авіація не повинна була бомбардувати 
місто. Хоча можливо, що пі-лоти Люфтваффе 
сприйняли групу людей за відступаючих черво-
ноармійців. Це питання до сьогодні залишається 
відкритим. 

У радянському академічному виданні «Істо-
рія міст і сіл Української РСР. Чернігівська об-
ласть» за 1983 рік сказано, що за час окупації 
німці зни-щили в Острі 301 мирного жителя. На-
томість у «Книзі скорботи» за 2002 рік наведено 
прізвища 439 жителів міста, які загинули в 1941–
1943 роках. Хто ж були ці люди? 279 осіб з чис-
ла розстріляних – євреї. Уже в жовтні 1941 року 
до Остра прибула зондеркоманда із завданням 
фізичного знищення єврейсь-кого населення. 
Першими потрапили під розстріл 5 осіб родини 
Рабичевих з Крехаєва, яких привезли до міста і 7 
жовтня публічно стратили. А 27–29 жовтня було 
влаштовано масовий розстріл євреїв, коли по-
збавили життя 259 осіб. Такий собі остерський 

Бабин яр, про який, на відміну від київського, за всі 65 років, які пройшли після 
війни, регулярно у чергову річницю трагедії згадували хіба що представники єв-
рейської громади міста, до яких мало хто дослухався. Деяким єврейським родинам 
вдалося уникнути арешту під час перебування у місті зондеркоманди. Але уже в 
грудні 1941 року були вияв-лені й розстріляні 5 осіб з родин Милиних та Рицліних. 
Сім’ї Парташнікових та Рубєйкіних (усього 10 осіб) переховувалися до квітня 1943 
року. Їх прию-тили педагоги-українці Грабовські, Клименки, Ліждвої та Шахраї, 
які працювали в Остерській гімназії. Проте у другій половині квітня німці вияви-
ли євреїв і розстріляли разом з українськими сім’ями. Усього 25 квітня 1943 року 
загинуло 30 осіб.

Відразу після окупації чернігівське гестапо за списками, котрі надав їм колиш-
ній оперуповноважений НКВС по Остерському району Тураш, заарештувало й ки-
нуло до Чернігівської тюрми майже усіх членів Остерського підпілля. Дев’ятьох з 
них у березні 1942 року стратили у в’яз-ниці. Наступна каральна акція відбулась 
у грудні 1942 – лютому 1943 років після утечі з Чернігівської тюрми Юрія Зба-
нацького. Як заложників розстріляли 11 острян у Чернігові та 5 чоловік в Острі за 
підозрою, що вони могли переховувати утікача. Після нападу партизан, які діяли у 
міжріч-чі Десни й Дніпра, на Великдень (24 квітня 1943 року) на райцентр Пірново 
Київської області мадярська 105-та піхотна дивізія разом з поліцаями провели у на-
шому краї каральну акцію, під час котрої стратили у травні-червні 23 мирні жителі 
в Острі та 8 острян у Чернігівській в’язниці. І, нареш-ті, уже перед звільненням 

міста у вересні 1943 року розстріляли 9 осіб з числа остерських швачок та членів їх 
сімей, у т. ч. 4-х представників родини Скомаровських.

Але був й інший бік окупації міста – відродження національної самосвідомості 
українців. У вересні 1941 року в місті побував емісар ОУН Олексюк. За його за-
вданням Степан Килимник став директором відкритої німцями Остерської гімназії, 
у якій навчальний курс, розрахований на сім років, викладався українською мовою. 
С. І. Килимник з університетською ос-вітою, якого Ю. Збанацький називав «ши-
зофреніком», також очолював «розбишацьку німецько-українську націоналістичну 
газетку» «Остерські вісті», накладом у 3000 примірників 
та дитячу газету «Школяр», котрі вида-валися україн-
ською мовою. До речі, остання поширювалася не лише 
на тери-торії Остерського, але й у сусідніх Козелецькому, 
Бобровицькому, Новоба-санському районах Чернігівської 
та Вищедубечанському і Броварському ра-йонах Київської 
областей. 

Степан Іванович Килимник (5 січня 1890, Вінницька 
обл. – 9 травня 1963, м. Торонто, Канада) – український 
історик, етнограф, педагог. Профе-сор, дійсний член На-
укового товариства імені Шевченка та Української віль-ної 
академії наук. Закінчив Вінницький педагогічний інститут 
та Харківський університет. З 1922 року на викладацькій 
роботі. Працював у Народному комісаріаті освіти України. 
В 1941–1943 роках жив і працював в Острі. У післявоєнний 
час жив в Австрії та Канаді. Займався науковою творчістю. 
За 17 років життя в еміграції видав близько 150 наукових 
публікацій, тобто кожні півтора місяця з’являлася на світ 
одна наукова праця. Головною з них стало 5-томне видання книги «Український рік 
у народних звичаях в історичному освітленні», над якою працював декілька років, 
взявши за основу етнографічні матеріали, зібрані під час роботи в Острі. На жаль, 
6 том залишився у рукописній формі. Визначною була й праця «Король Данило 
Галицький. В обороні віри». 

Остерська окупаційна влада ухвалила шкільну програму для учнів 1-4 класів, у 
якій було передбачено, що українську мову вивчали учні 1-4 класів, німецьку мову, 
арифметику, каліграфію, малювання, співи та фізкультуру – 2-4 класів, природо-
знавство – 3-4 класів, географію – 4 класу. До речі, нав-чальна програма предмету 
«Співи» для четвертокласників складалася з тво-рів Миколи Лисенка, Кирила Сте-
ценка, Якова Степового та українських народних пісень.

У звіті інспектора шкіл Остерської райуправи за 1941–1942 навчальний рік за-
значено, що на Остерщині у 42 загальних школах працювали 192 учителі, з яких 
154 класоводи та 34 учителі німецької мови. За списками, складеними завідувачами 
шкіл, у них налічувалося 4728 учнів, хоча фактич-но відвідували шкільні заняття 
3927 учнів. Було зазначено, що закінчили курс навчання 627 учнів, переведені до 

Пам’ятник на братській
могилі масового розстрілу
євреїв у жовтні 1941 року

С. І. Килимник два роки
очолював остерську
гімназію та газету
«Остерські вісті»
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наступних класів 2343 та залишено на другий рік 927 учнів. Тут же сказано, що у 
районі працювали 15 православних церков, у яких служили 14 священиків.

Були зроблені й інші кроки, спрямовані на відродження українства. 15 січня 
1942 року поновив роботу українською мовою Остерський радіовузол. Передачі 
транслювалися щодня з 6.15 год. до 7.30 год. і з 17.30 год. до 20.15 год. У корис-

туванні жителів, щоб приймати місцеве 
радіо, налічува-лося 215 радіоточок. 

А через 9 днів Остерська райу-
права видала наказ № 22 «Про пере-
йменування вулиць м. Остер». Уже за 
два тижні таблички з новими назвами 
українською та німецькою мовами були 
вивішені на початку і в кінці кожної 
вулиці. Майже усі вони носили імена 
українських історичних діячів та мит-
ців. Так вулиця Кірова отримала ім’я 
Володимира Великого, Горького – Ле-
оніда Глібова, Комінтерну – Квітки-

Основ’яненка, Червоноармійська – Євгена Коновальця, Орджонікідзе – Марка Кро-
пивницького, Чапаєва – Миколи Лисенка, Ворошилова – Івана Нечуя-Левицького, 
Леніна – Симона Петлюри, М.Островського – Миколи Саксаганського, Петров-
ського – Михайла Старицького, Революції – Тар-новського, 1 Травня – Лесі Укра-
їнки, Щорса – Івана Франка, Радянська – Богдана Хмельницького, Фрунзе – князя 
Мстислава. Ряду вулиць були дані релігійні чи нейтральні назви: Пролетарська 
стала Воздвиженською, Куйбишева – Магістрацькою, Рози Люксембург – Новотро-
їцькою, Урицького – П’ятницькою, Комсомольська – Ремісничою, Дзержинського 
– Ростиславською. І лише колишня вулиця К. Маркса, перейменована у Гамбурзьку, 
нагадувала, що у місті німецька окупаційна влада.

Виробництво не зазнало змін. Дещо змінився керівний склад підприємств. Про-
довжили роботу торфопідприємство, маслозавод, лісницт-во, млини, друкарня, 
райспоживспілка, крамниці, МТС. Кустарі платили податки, відновилася приватна 
торгівля. В 1941–1942 роках працювала Ос-терська філія господарчого банку Укра-
їни, де зберігалися гроші населення і підприємств.

Була дозволена платна медицина. Поранених по хатах перев’язували медсестри 
К. Зінченко, М. Євтух, М. Колінько, лікували лікарі Тарашкевич, Судьбина, Буя-
ло. Створили комітет Червоного Хреста і Комітет з розшуку військовополонених в 
Острі. Та бідне населення мало переймалося долею військовополонених.

Працював міський театр ім.Т. Шевченка, центральну площу назвали іменем 
гетьмана Остряниці. Відновили роботу церкви. Усе це викликало лють партизан 
– зрадники (!). 

Не все зрозуміло і з наведеними у радянських енциклопедичних виданнях да-
ними про кількість загиблих при визволенні міста 22 вересня 1943 року, де сказа-

но, що у боях за Остер загинули 348 радянських 
воїнів. Але ж боїв за місто фактично не було. 
Боячись, щоб не потрапити в оточення (на той 
час у Червоної армії були плацдарми на правому 
березі Десни у районі сіл Євминка та Короп’є), 
німецькі частини, залишивши ар’єргардні за-
слони, відійшли на правий берег Дніпра. То про-
ти кого воювали воїни 1035 стрілецького полку 
підполковника Г. І. Клименка з 280 стрілецької 
ди-візії генерал-майора Д.М. Голосова, посиле-
ні бронетехнікою 18 мотострі-лецької бригади, 
які першими вступили в Остер. До речі, обидва 
командири звання Героя Радянського Союзу 
отримали за форсування Дніпра, а не за визво-
лення міста. Свого часу полковник у відставці 
В. П. Драгунов, опра-цювавши величезний ма-
сив документів Центрального архіву Збройних 
Сил СРСР у м. Подольськ, на зорі української 
незалежності у п’ятитомній праці поіменно на-
звав солдат і офіцерів, які поховані на Чернігів-
щині. Згідно них, в м. Остер поховані 194 воїни 
Червоної армії, включаючи тих, хто помер від 
ран, отриманих під час форсування Дніпра, у 
хірургічних похідно-польових шпиталях № 4343 та № 380, котрі були розташо-
вані у місті. У цьому скор-ботному списку зафіксовано, що 22 вересня 1943 року 
на території м. Остер загинули рядові Іван Павлович Автайкін, Павло Васильович 
Ізмайлов, Панас Дмитрович Клесов, Семен Дмитрович Мачньов, Яків Миколайо-
вич Сафонов та Сергій Павлович Сичкін. То скільки ж насправді воїнів загинуло 
у боях за Остер: 6 чи 348? Якщо за істинне взяти останнє число, то хто були 342 
невідомі воїни? Невже і в 1943 році в СРСР не рахували поіменно загиблих, як це 
було у 1941? А, можливо, Остер звільняли штрафбатівці чи «чорнопід-жачники», 
обліку втрат яких ніхто не вів. Як бачимо, і сьогодні, більш ніж через 65 років 
після закінчення війни, виникає дуже багато питань, правдиву відповідь на які ще 
потрібно буде дати. До речі, усі 8 Героїв Радянського Со-юзу (підполковники Я. А. 
Біренбойм та І. М. Посадський, майор М. Т. Лісо-вий, капітани М. М. Білоножко, 
М. І. Винокуров, Д. А. Воробйов, А. І. Пет-ров та О. В. Рибалко), які поховані у 
міському парку, загинули під час битви за Дніпро, а не при визволенні міста. Імена 
7 з них носять міські вулиці. Ли-ше не знайшлося вулиці, щоб присвоїти їй ім’я 
Героя Радянського Союзу ко-мандира повітряно-десантного полку підполковника 
Якова Біренбойма, єврея за національністю. 

Подив викликало й твердження в УРЕ про те, що партизани захопили 25 пере-
прав (у кого?) і збудували кілька (?) переправ. Переправи біля Євминки, Остра, 

Німецькі війська на баржі біля
Остерської пристані
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Радянського Союзу, воїнів-
визволителів та померлих від ран
у шпиталях на території міста
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Короп’я, Надинівки, Сорокошич, Окунинова збудовали са-
перні частини Червоної армії, а партизани до цього подвигу 
не мали ніякого відношення. Власне жителі Остерщини у за-
гоні ім. Щорса складали половину. У підсумковому списку 
особового складу загону записані лише 2 особи з Остра. 

У вересні 1943 року партизани загону ім. Щорса разом 
з армійським СМЕРШем виловлювали у лісах і селах ко-
лишніх поліцаїв. Усіх не виловили. 18 червня 1945 року при 
виконанні бойового завдання «по боротьбі з охвістям бан-
ди німецько-українських націоналістів» загинули директор 
Остерського лісгоспу Півень і голова Остерської селищної 
ради Полуботок.

У бойових діях Великої Вітчизняної війни брали участь 
1306 жителів міста, з яких 437 чол. загинули. До списку заги-
блих не було занесено Івана Антоновича Лепеху (1913 року на-
родження), якого в 1942 році було заарештовано й розстріляно 
органами НКВС згідно сумнозвісного сталінського наказу № 
227. Державними нагородами СРСР були відзначені 900 з них, 
а генерал-майор О. М. Овчаров та лейтенанти Д. І. Коваль і В. 
Г. Колесник удостоєні звання Героя Радянського Союзу. 

Дмитро Іванович Коваль (1918, м. Остер – 8 серпня 1943, 
станиця Кримська Краснодарського краю) – лейтенант, стар-
ший пілот 45 винищувального полку. Особисто збив 10 німець-

ких літаків. Загинув у бою. Посмертно удостоєний звання Героя Радянського Со-
юзу. Його іменем названа вулиця, на якій він народився й виріс. 

Володимир Григорович Колесник (1911, м. Остер – 1943, м. Хойники, Біло-
русь) – лейтенант, командир взводу танків Т-34 68 танкової бригади. В останньому 
бою екіпаж його танка знищив 4 гармати, 7 кулеметних гнізд, 2 мінометні батареї 
та більше 100 солдатів і офіцерів ворога. Загинув при визволенні с. Богуславка 
Гомельської області. Посмертно удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Його 
іменем названа вулиця, на якій він народився й виріс.

Олександр Михайлович Овчаров (1916, м. Остер – ?) – 
генерал-майор, під час війни полковник, командир 45 Дністров-
ської гвардійської механізованої бригади. Звання Героя Радян-
ського Союзу удостоєний 28 квітня 1945 року за визволення м. 
Бухарест (Румунія).

За радянськими даними, за час окупації було знищено лише 
45 громадських будівель, у т.ч. пологове відділення лікарні, 
контора лісгоспу, приміщення пристані на р. Десна. Після ви-
зволення однією з перших було відновлено пекарню, котра ви-
пускала до 10 т хліба за добу. Уже в листопаді 1943 року ви-
йшли перші номери районної газети «Правда Остерщини».

Навесні 1944 року на поля району 
вийшли 6 уцілілих від терактів пар-
тизан тракторів Остерської МТС. Ліс-
госп та промислова артіль ім. Круп-
ської (так стала називатися артіль 
сітков’язальниць) розпочали випуск 
сільськогосподдарського інвентаря. У 
свою чергу фінінспектори довели до 
кожного жителя план добровільно-при-
мусової здачі грошей та цінностей на 
будівництво танків і літаків, збору про-
дуктів харчування для Червоної армії. 
Лише медпрацівники міста здали 50 
тис. руб.

Не обійшлося й без репресій. За невиконання доведених планів різних зборів на 
оборону була засуджена домогосподарка Марія Августівна Кривець (1892 року на-
родження), яку пізніше реабілітували. Того ж року виявили антирадянську органі-
зацію у торгівлі. Були заарештовані й отримали різні терміни ув’язнення бухгалтер 
райзаготконтори Борис Ілліч Лабута (1913 року народження), службовець Михайло 
Петрович Цукровсь-кий (1905 року народження) та сторож міського споживчого 
товариства Андрій Максимович Зоринець (1885 року народження).

Радянський Остер

Мирний 1945 рік розпочався з репресій. Органи НКВС «викрили» не-легальну 
жіночу організацію на чолі з інструктором РК ЛКСМУ Ольгою Павлівною Шев-
ченко (1921 року народження). Разом з нею репресовали ста-тистика промкомбі-
нату Ольгу Дорофіївну Гамолю (1920 року народження), завідуючу ветеринарною 
аптекою Ганну Федосіївну Щегловську (1900 року народження) та непрацюючу 
Анастасію Андріївну Якименко (1904 року народження). 

Ціною рабської праці жителів міста було майже повністю відновлено всі під-
приємства, зруйновані під час війни. Поновлено роботу МТС пекарні, лікарні, про-
титуберкульозного диспансеру, промартілі ім.Крупської, харчокомбінату, маслоза-
воду, промкомбінату, промартілі «Рекорд», лісо-заводу. Збудовали лісозахисну та 
інкубаторну станції, ввели нові потужності на діючих підприємствах. 

1 вересня 1945 року перші студенти сіли за учбові столи у щойно відкритому 
Остерському будівельному технікумі, що готував кадри фахівців для промислового 
та сільськогосподарського будівництва. За 65 років цей учбовий заклад закінчили 
багато талановитих юнаків і дівчат, які внесли й продовжують вносити значний 
вклад у розвиток будівельної галузі України. Серед них і випускник 1959 року А. 
Я. Михалко.

Д. І. Коваль

В. Г. Колесник

О. М. Овчаров

1944 рік: баржа завантажена зерном для
відправки у «засіки Батьківщини» на

Остерській пристані
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Андрій Якович Михалко (22 червня 1940, с. Лошакова Гута) – зас-лужений 
будівельник України, голова ради засновників Київського підпри-ємства «Ремонт-
ник», член Товариства «Чернігівське земляцтво в м.Києві». Меценат. Надав значну 
фінансову та матеріальну допомогу Остерському краєзнавчому музею, у т.ч. його 
коштом зроблено капітальний ремонт при-міщення та видані кольоровий реклам-
ний буклет про музей та збірка праць працівників закладу.

В 1946–1947 роках Україну накрила нова хвиля голоду. Хоча він й не був таким 
великим, як в 1932–1933 роках. Почалися репресії проти спеціалістів сільськогос-
подарської галузі, які не поділяли точки зору щодо генетики тодішнього всесиль-
ного президента ВАСГНІЛ Лисенка. Наприклад, в Острі 1948 року заарештували 
агронома Остерської МТС Антона Іванови-ча Сергієнка (1912 року народження), 
а через три роки його доля спіткала агронома райвідділу сільського господарства 
Тимофія Лаврентійовича Романенка (1885 року народження).

До ФЗУ м. Краснодон з Остра відправили дві групи: перша – 38 чол., друга – 
100 чол. У серпні 1948 року з Остерщини до ФЗУ Донбасу вивезли сотні дітей. Фе-
зеушники з м. Горлівка на прізвища Панько, Чирик, Рудник, Галаган, мобілізовані з 
Остерського району, хвасталися через газету, що в училищі видавали по 1 кг хліба 
на день. Німецькі остарбайтери отримали за важку працю грошову компенсацію, а 
наші донецькі хлопці – статус «дітей війни». 

На 1950 рік через значну кількість інвалідів війни, які проживали у районі, було 
збільшено до 140 кількість ліжко-місць в Остерській лікарні, а також відкрито по-
ліклінічне відділення. Зважаючи на велику кількість хворих на туберкульоз, в Острі 
запрацював протитуберкульозний диспан-сер. Усього медичну допомогу надава-

ли 78 медпрацівників, 
у т.ч. 36 лікарів. 1115 
учнів здобували освіту 
в двох серед.ніх та по-
чатковій школі, де їх 
навчали 68 педагогів. 
Крім міської бібліо-
теки для дорослих, 
у 1946 році відкрила 
свої фонди для юних 
читачів щойно засно-
вана Остерська дитяча 
бібліотека.

Особливістю піс-
лявоєнного Остра ста-
ло те, що сюди після 
заслання, відсидки у 
сталінських таборах 
приїхали на проживан-

ня діячі науки й культури, 
котрим було заборонено 
жити ближче ніж за 100 
кілометрів від Києва, а та-
кож проживати в обласних 
центрах. «Я живу на 101-
му кіломет-рі…», – писав 
пізніше поет-шістдесят-
ник Микола Холодний, 
котрий на початку 1970-х 
років з тих же причин по-
селився у місті. Були серед 
них і ті, хто сам повернув-
ся сюди після багатьох 
років роботи на чужині. 
Остер перетворився на 
П’ємонт нашого краю. І 
цей дух інтелігентності 
відчуваєть-ся тут й сьогодні. Першими повернулися брати Кожичі, більш відомі за 
межами Остра під псевдонімом Чужой.

Іван Платонович Чужой (справжнє Кожич, 30 липня 
1889, Остер – 19 квітня 1945, Остер) – український та росій-
ський театральний режисер, ак-тор, педагог, заслужений діяч 
мистецтв Російської Федерації. Театральне життя розпочав 
1908 року у трупі Лук’янівського народного дому, далі був 
театр Бергоньє у Києві. 1918 рік – викладач Української те-
атральної акаде-мії. В 1922–1929 роках очолював Київський 
театр студійних постановок, в 1929–1941 – викладач студії 
Київського російського драматичного театру. Під час війни – 
режисер Ленінградського театру ім. Ленінського комсомолу. 
Серед кращих його робіт вистави «Без вини винні», «Одру-
ження Баль-замінова» (за О. Островським) та «Смерть Пазу-
хіна» (за М. Салтиковим-Щедріним). 

Володимир Платонович Чужой (справжнє Кожич, 1896, Остер – 1955, Остер) 
– російський театральний режисер, лауреат Державної премії СРСР. Працював у 
Ленінградському театрі ім. О. Пушкіна. Серед кращих його робіт вистави «Дон 
Кіхот» за М. Сервантесом та «Російський ліс» за Л. Леоновим. 

1952 року в Острі дозволили проживати повернутому із середньоазійсь-кого за-
слання видатному українському мистецтвознавцю, професору історії мистецтв (з 
1924 року) Всеволоду Михайловичу Зуммеру (27 вересня 1885, с. Тальне, нині 
Черкаської області – 16 грудня 1970, м. Остер). Закінчивши 1916 року Київський 
університет св. Володимира, а наступного року Московський археологічний інсти-

Двадцять років потому… Випускники технікуму 1959 року
на ганку нового учбового корпусу альма-матері. У першому 

ряду крайній праворуч А. Я. Михалко

В. М. Зуммер (праворуч) та В. Д. Нефелін (Нагорський)
як колишні «вороги народу» останні роки життя жили

й працювали в Острі

І. П. Чужой (Кожич)



76 77

тут, він усе життя вивчав історію та мистецтво народів Сходу. Також написав ряд 
праць з історії мистецтва, му-зеєзнавства і художньої критики. Найвидатнішими 
його науковими роботами вважаються «Система біблійних композицій О. Іванова» 
(1915), «Стилі східної мініатюри» (1927), «Турецькі музеї» (1929). 1934 року В. М. 
Зумме-ра репресували. Після повернення із заслання жив в Острі, де в 1952 – 1956 
роках працював науковим співробітником краєзнавчого музею. На згадку про себе 
В. М. Зуммер подарував закладу свій автопортрет, який нині прик-рашає один із 
виставкових залів. 

Після розвінчання в 1956 році культу особи Сталіна поселився, відбувши строк 
у ГУЛАЗі та заслання, український письменник Василь Данилович Нефелін 
(справжнє Нагорський, 13 березня 1907, с. Сваром’я Остерського повіту, нині Ки-
ївська обл. – 12 травня 1968, м. Остер). Це була непересічна особистість. В 1920-ті 
роки працював журналістом у черні-гівських газетах. Згодом переїхав на творчу 
роботу до Харкова (тодішньої столиці України). Був членом літературної спілки 
«Плуг», товаришував з визначними українськими поетами та письменниками, се-
ред яких Володимир Сосюра, Євген Плужник, Микола Хвильовий та ін. На початку 
1930-х був заарештований у так званій «справі СВУ». Пройшов усі кола пекла у ста-
лінських таборах. Після повернення до Остра працював учителем української мови 
та літератури місцевої середньої школи № 1 та займався творчою роботою. Автор 
повістей «Будні» та «Ранок його життя», збірок оповідань «Сулонські оповідання» 
та «Із глибини», у яких оспівав красу рідної Остерщини. Трагічно загинув під час 
аварії на паромі, котрим переправлявся через Десну. Похований в Острі. Ім’я пись-
менника носить ра-йонне літературне об’єднання, що працює при районній газеті 
«Новини При-десення». Проте в Острі до цього часу нема вулиці Василя Нефеліна.

Починаючи з 1950-х років у місті жили й працювали українські художники П. 
П. Бурий та В. А. Євдокименко.

Василь Андрійович Євдокименко (1925, с. Грабове Куликівського району – 30 
грудня 2005, м. Остер) – український художник-ілюстратор. Працював у багатьох 
українських видавництвах художньої літератури. Автор ілюстрацій до близько 300 
книжок, у т. ч. багатьох творів для дітей. Серед кращих його робіт книги «Зачаро-
вана Десна» О. Довженка (1957), «Щоб з мене було» А. Тесленка (1961), «Малим 
про Великого Тараса» О. Іваненко (1963), «Талан» С. Васильченка (1970), «Кликали 
маму» П. Грабовського (1976), «Климко» Г. Тютюнника (1981), «Ялинка» М. Коцю-
бинського (1984), «Казки Марко Вовчок» (1988), «Зернятка» Б. Грінченка (1989) 
та ін. Автор великого графічного портрета В.Д. Нефелі-на (Нагорського), який по-
дарував міській бібліотеці для дорослих. 2000 року написав олією велике епічне 
полотно «Остерський городець», котре сьогодні прикрашає один із залів місцевого 
краєзнавчого музею. 

В 1950-ті роки не лише відомі люди селилися в Острі, а й далеко за межами 
України були відомі імена уродженців міста, які працювали у різних кінцях світу. 
Наведемо коротенькі біографічні дані лише деяких з них.

Андрій Іванович 
Барбарич (1903, м. 
Остер – 1979, м.Київ) 
– видатний україн-
ський ботанік, доктор 
біологічних наук, лау-
реат Державної премії 
СРСР. Один з членів 
ред.колегії та укладачів 
«Визначника рослин 
України», настільної 
книги ботаніків усього 
світу – від студентів до 
маститих учених.

Віра Самсонівна Бичко-Бєлова (15 вересня 1928, м. Остер – 2004, м. Київ) – 
український перекладач, член НСПУ. Закінчила філфак Київського університету. 
Працювала у видавництві «Дніпро».

Анатолій Ілліч Коваль (16 липня 1921, м. Остер – 16 грудня 1974, м. Київ) – 
український письменник, перекладач, учасник другої світової війни. Закінчив Київ-
ський університет імені Т. Г. Шевченка. Автор романів «Любов кличе» (1956), «Ди-
пломанти» (1966), повісті «Хрещений кров’ю батьків» (1960). Похований у Києві.

Андрій Іванович Колінько (1894, м. Остер – 1979, там же) – український та 
російський офтальмолог. Доктор медичних наук, професор. Тривалий час працю-
вав у провідних московських клініках. 

Семен Зиновійович Копелєв (1913, м. Остер – ?) – український учений у га-
лузі літакобудування, доктор тех.нічних наук, лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки.

Михайло Васильович Птуха (1884, м. Остер – 1961, м. Київ) – видатний укра-
їнський статистик і демограф, академік НАН України, заслужений діяч науки Укра-
їни (1944). Закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. Один з 
найвидатніших демографів світу. Його іменем названа одна з вулиць Остра.

1957 року місто підключили до державної електромережі. Усі будинки та під-
приємства були електрифіковані.

1960 року на базі промислової артілі ім. Крупської була створена Остерська 
бавовняно-ткацька фабрика, де встановили 65 станків-автоматів, виготовлених у 
м. Душанбе (Таджикистан). Підприємство випускало меблеву плахту та килимові 
доріжки. Продукція фабрики продавалась у багатьох містах України та поза її меж-
ами. 

У ті ж роки користувалися попитом швейні вироби масового вжитку та сітки 
для пакування овочів, котрі виробляв Остерський промкомбінат. 

В 1961 році на базі Козелецької райгазети «Розгорнутим фронтом» було ство-
рено міжрайонну газету «Ленінський шлях», ліквідувавши при цьому Остерську і 

Видатні учені 2-ї половини XX ст., уродженці м. Остер:
А. І. Барбарич, А. І. Колінько, С. З. Копелєв 
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Бобровицьку (через декілька років газету «Маяк комунізму» відновили) районки. 
Частина працівників редакції остерської газети перейшла працювати у Козелець, 
у тому числі Галина Санжара на посаду редактора і Анатолій Коломієць – відпо-
відального секретаря.

Хоча Остерський район офіційно було ліквідовано в 1961 році, проте працівни-
ки райкому та райвиконкому передавали справи близько 2 років, отримуючи від-

повідну заробітну плату, і лише 1963 року остерські 
районні служби перестали існувати. Остер став містом 
районного підпорядкування. На той час у ньому про-
живали 6400 жителів. В 1970 році їх число збільши-
лося до 8500. Це найбільша кількість жителів міста за 
всю його історію. До речі, до складу міщан не врахо-
вані жителі сіл Любечанинів, Беремецьке та Поліське, 
що й нині перебувають у складі Остерської міськра-
ди. А уже з 1979 року розпочався спад: в Острі про-
живали 8400 мешканців.

У жовтні 1961 року Остру повернули статус міста. 
Незадовго до цього була ліквідована Старогородська 
сільська рада. Села Старогородка та Юськова Гребля 
стали частиною міста, а с.Любечанинів, яке зберегло 
статус окремого населеного пункту, увійшло до складу 
Остерської міськради. З того часу колгосп ім. Леніна, 
котрий 1963 року перейменували на «Заповіт Леніна», 
став приміським господарством. Зміна назви сільгосп-
підприємства пов’язана з тим, що після ліквідації у 
тому ж 1963 року Остерського району та входження 

його території до складу Козелецького району, виникла ситуація, за якої остерський 
та данівський колгоспи мали однакові назви. Саме тому й змінили назву госпо-
дарства на «Заповіт Леніна». Колгосп був одним з кращих у районі з виробництва 
зерна, картоплі та продуктів тва-ринництва. Багато його працівників удостоєні на-
город СРСР. Серед них і ланковий механізованої ланки С. М. Авраменко.

Степан Миколайович Авраменко (23 січня 1935, с. Старогородка) – заслу-
жений механізатор України (1986), кавалер орденів Леніна та Трудового Червоно-
го Прапора. Після закінчення курсів механізаторів у с. Мрин Носівського району 
понад 40 років працював механізаторому в Ос-терському колгоспі. Нині живе в м. 
Остер.

В 1970-ті роки в Острі побудовано завод «Радіодеталь», орієнтований на випуск 
обладнання для збройних сил. У ті часи жителі міста механізатор Остерської сіль-
госптехніки А. К. Любенко та викладач будівельного технікуму А. П. Онищенко 
працювали на Кубі, а інженер П. А. Гулий у рес-публіці Гана (Африка). Підприєм-
ства Остра співпрацювали зі своїми колегами з НДР, Болгарії та Італії. 

1972 року до Остра зіслали поета-шістдесятника М. К. Холодного.

Микола Костьович Холодний (30 липня 1939, 
с. Карилівське Коропсь-кого району – лютий 2006, м. 
Остер) – відомий український поет та публі-цист, лау-
реат літературної премії Ватікану, Всеукраїнської пре-
мії «Бла-говіст». У радянські часи друк його творів 
був під забороною. Щоб вижити, працював учителем 
у ряді загальноосвітніх шкіл Козелецького району. 
Ли-ше після проголошення М. С. Горбачовим напри-
кінці 80-х років XX ст. політики гласності твори по-
ета почали друкувати у періодичних виданнях. Хоча 
ще 1969 року за кордоном вийшла його збірка віршів 
«Крик з моги-ли», а через 10 років у Канаді було вида-
но книгу «Про пісню в душі й душу в пісні» (в Україні 
видана 1994 року). Саме за останню він був удостоє-
ний літературної премії Ватикану, котру зміг отрима-
ти уже за часів незалежності України. В 1990-ті роки 
одна за іншою вийшли його збірки віршів «Дорога 

до матері» та «Усмішка Джоконди», ряд літературно-критичних книг, серед яких 
кращою є «Каменюк та Петрарка». На початку нинішнього століття по-бачила світ 
поема «Чорновіл», за яку автор був відзначений премією «Бла-говіст». 

1970 роки – час піднесення Остерського лісгоспу. У ті часи під-приємством 
керував Павло Трохимович Степанченко, а провідні посади обіймали Віталій Ми-
хайлович Литвиненко (головний механік) та Я.І. Лав-ренчук.

Яків Іванович Лавренчук (28 вересня 1929, с. Кістівці Брусилоського району 
Житомирської обл. – 6 грудня 2010, м. Остер), заслужений раціоналізатор СРСР, 
майже сорок років працював у лісовому господарстві України, у т.ч. в Остерському 
лісгоспі з 1965 до 1992 року, де обіймав посади інженера з переробки деревини, 
головного інженера, головного лісничого. 

У другій половині 1970-х – першій половині 1980-х років улітку в Острі було 
багатолюдно. Десна з її мальовничими берегами та чудовими пляжами притягу-
вали відпочивальників не лише з Києва чи Москви, але й мешканців Сибіру та 
Заполяр’я. Лише за 1982 рік у будинку відпочинку Київського військового округу 
та на туристичних базах «Остер», «Десна», «Мрія», «Нептун» відпочили більше 10 
тисяч чоловік. Проте для сільських трудівни-ків та робітників району ці заклади 
були недоступними. Близько 1500 дітей з усіх сіл району відпочивали у піонер-
ських таборах на території Остра, названих іменами космонавтів Юрія Гагаріна 
та Павла Поповича, що були розташовані неподалік від р.Остер і виробничих при-
міщень промислових підприємств міста та колгоспу «Заповіт Леніна», де вони не 
лише оздоровлю-валися, але й проходили перші кроки комуністичного вишколу. 
Крім того, відпочивальники наймали житло на час відпустки у місцевих жителів. 
Гарні прибутки від цього мали не лише міський бюджет та заклади торгівлі спо-
живчої кооперації, але й остряни та мешканці навколишніх сіл. Адже, крім зда-

Поет-шістдесятник
М. К. Холодний понад
тридцять років жив
і працював в Острі

Заслужений раціоналізатор 
СРСР 
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чі житла в оренду, вони продавали дачникам значну 
кількість овочів, фруктів та молокопродукції. Велика 
кількість екскурсантів щороку відві-дувала Остер-
ський краєзнавчий музей, котрий з 1963 року очолю-
вав І. С. Литвиненко.

Іван Степанович Литвиненко (11 жовтня 1924, 
с. Жуківщина – грудень 2010, Остер) – заслужений 
працівник культури України, учасник бо-йових дій 
Великої Вітчизняної війни, кавалер багатьох нагород. 
В 1963–-1987 та 1993–2005 роках, працював дирек-
тором Остерського краєзнавчого музею. За цей час 
було здійснено безліч наукових розвідок, зібрано до 
му-зейної колекції безцінні експонати. Автор бага-
тьох наукових праць, котрі друкувалися на шпальтах 
періодичних видань та у наукових часописах. 

1982 року було збудоване сучасне триповерхове 
приміщення середньої школи. У місті замість трьох 
шкіл стала працювати одна. Проте це тривало недов-
го. Новому молодому директору О. Зосімову не вда-
лося згуртувати колектив. Почалися скарги, а за ними 

перевірки різних інстанцій. Райвідділ освіти прийняв рішення відновити навчання 
у середній школі № 2. Так в Острі знову запрацювали два освітянські заклади. У 
цей час у СШ № 1 пра-цювали заслужені учителі України В. П. Крамар та М. П. 
Нестеренко.

Валентина Петрівна Крамар (28 серпня 1935, м. Остер) – заслужений учи-
тель України (1982). Закінчила Київський університет. З 1963 року й до виходу на 
пенсію працювала учителем географії Остерської середньої школи № 1. Живе в м. 
Остер.

Марія Прокопівна Нестеренко (24 грудня 1924, с. Давидівка Пирятинсько-
го району Полтавської обл.) – заслужений учитель України (1968). Під час війни 
жила у Казахстані, де вступила на навчання до Уральсього педінституту, а після 
визволення Чернігівщини перевелася до Ніжина. Після закінчення в 1946 році Ні-
жинського педінституту за розподі-лом приїхала працювати до Остра. Усе трудове 
життя працювала в Остерській середній школі № 1 учителем. 

Поступальний розвиток міста припинився після 26 квітня 1986 року. Одним з 
наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС стало те, що Остер потрапив до IV 
зони радіактивного забруднення. Були закриті турбази, будинок відпочинку, піо-
нерські табори й навіть тубдиспансер. Потенційні відпочивальники налякані радіо-
фобією, перестали приїздити до міста. Жителі, особливо представники єврейської 
общини та молодь, стали залишати місто. Припинила роботу пристань. Остер пере-
став бути портом.

Перші кроки незалежності

В Україні події кінця 80-х – початку 90-х років минулого століття розвивалися 
більш-менш за мирним сценарієм, хоча вла-
да та комуністи-ор-тодокси всіма засобами 
намагалися перешкоджати національно-ви-
звольному рухові. Газети та інші інформатив-
ні матеріали рухівцям доводилося дру-кувати 
у Прибалтиці й звідти підпільно завозити в 
Україну й поширювати серед людей. В Острі 
цим займалися Володимир Француз та Борис 
Кос-тинський. 

Офіційно у липні 1990 року почала працю-
вати Чернігівська обласна організація НРУ. А 
через два місяці виникла організації Народ-

ного Руху Ук-раїни в Острі, створена інженер-
но-технічним працівником місцевого заводу 
«Радіодеталь» Володимиром Французом, шіст-

десятником Миколою Холод-ним та викладачем Остерського будівельного техні-
куму Юрієм Коржовим. Згодом до них долучилися Борис Костинський, Олександр 
Салівон, Ігор Ткаченко та інші. 

Наступного року відбувся перший розкол у стані українських націонал-де-
мократів. Відомі борці за незалежність Левко Лук’яненко та Степан Хмара віді-
йшли від Руху і створили Українську Республіканську партію. Організацію УРП 
було створено й в Острі, де у ті часи Л. Лук’яненко був значно популярнішим за 
В’ячеслава Чорновола. До її складу увійшли Юрій Коржов, молодий учитель-іс-
торик Петро Лавренчук, Сергій Банько та інші. Лідером рухівців залишився Воло-
димир Француз.

Не зумівши знайти свого місця у конкурентній економіці, зупинили ви-
робництво, а то й припинили існування майже всі підприємства міста, крім Остер-
ського лісгоспу. Їх тодішні очільники, комуністи брежнєвського гарту, звикли пра-
цювати в умовах планової економіки. 

Потрібно було пройти майже п’ятнадцять років для того, щоб економіка міста 
почала поволі відроджуватися. На багатьох підприємствах змінилися власники та 
керівники, котрі перейменували підприємства й при цьому нада-ли їм нового ста-
тусу. Останні п’ять років упевнено набирає ходу ТОВ «Надія», створене на базі 
промкомбіната. Продукція підприємства (матраци, постільна білизна тощо), котра 
реалізується через власний фірмовий магазин, користується великим попитом у 
жителів та гостей міста. 

Дещо раніше знайшло своє місце на ринку ТОВ «Руно», створене на базі бавов-
няно-ткацької фабрики. Швейні вироби, котрі тут виготовляються, підприємство 
реалізує через фірмові магазини в Острі та Козельці.

Заслужений працівник
культури України,

краєзнавець
І. С. Литвиненко

Засновники Остерської
організації НРУ О. П. Салівон,
Б. В. Косинський, В. І. Француз
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Продовжує впевнено плисти 
у ринковому морі ДП «Остер-
ський лісгосп», одне з основних 
бюджетоутворюючих підпри-
ємств району, продукція якого 
реалізується не лише в Україні, 
а й постачається до Туреччини, 
Німеччини та інших країн. Ось 
уже майже тридцять років його 
очолює І.П.Данилець.

Іван Прокопович Данилець 
(13 вересня 1947, с. Вовчок) – 
заслужений працівник лісового 
господарства України. З 1983 
року очолює колектив державно-
го підприємства «Остерське лісо-
ве господарство». Нагороджений 
нагрудним знаком «За 40 років бездоганної служби в державній лісовій охо-роні 
України». 

В останні роки стався приплив інвестицій в економіку міста. Після реконструк-
ції виробляє продукцію, що користується великим попитом, ТОВ «Остратекс».

Щодня збираються великі 
черги біля кіоска остерського 
цеху ТОВ «Козелецький мас-
лозавод». Тут можна купити 
не лише молоко та вершки, 
але й вершкове масло високої 
якості та сир адигейський. 

У місті працює велика 
кількість закладів торгівлі 
та громадського харчування 
коперативної та приватної 
форм власності, функціонує 
критий ринок Козелецької 

райспоживспілки. Тримається на плаву Остерське споживче товариство. Надають 
послуги у різних галузях економіки приватні підприємства. Невеликі автопарки 
приватних підприємців М. В. Красного та М. С. Черняка майже на рівних конкуру-
ють з Козелецьким ВАТ «АТП-17440», що створене на базі колишнього державного 
підприємства.

У першій половині 1990-х років були введені в експлуатацію нові корпуси 
Остерської районної лікарні з поліклінічним відділенням. У місті успішно працю-
ють заклади освіти та культури: коледж будівництва та дизайну, гімназія, загально-

освітня школа I-III ст. № 2, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Будинок 
творчості дітей та юнацтва, ди-тячо-юнацька спортивна школа, дитяча музична 
школа, дві бібліотеки-філії (для дітей та дорослих) Козелецької ЦБС, краєзнавчий 
музей, Будинок куль-тури, дитсадок «Оленка», заклади торгівлі та громадського 
харчування різних форм власності.

Проте найбільщою цінністю Остра в усі часи були люди. Упродовж усієї розпо-
віді наведені коротенькі повідомлення про найвідоміших мешканців, які народили-
ся чи жили тут. Звичайно, межі дослвдження не дозволили напи-сати про всіх ви-
датних острян. Завершуючи опис міста потрібно назвати тих, хто сьогодні у різних 
кінцях України пам’ятає, що він носить горде ім’я ост-рянина.

Анатолій Миколайович Білун (2 червня 1939, м. Остер) – заслужений лікар 
України, депутат Голосіївської в м. Києві райради, головний лікар поліклініки № 2 
Голосіївського району.

Микола Миколайович Вертай (14 вересня 1958, м. Остер) у другій половині 
1980-х – першій половині 1990-х років працював головю правління Бірківського 
колгоспу «Україна». Нині заступник генерального директора підприємства «Черні-
гівнафтогаз». Проживає в м. Києві. 

Лариса Іванівна Корінь (15 листопада 1952, м. Остер) – український худож-
ник-графік, член Національної спілки художників України. Автор багатьох україн-
ських ювілейних і пам’ятних монет, поштових марок та інших філателістичних і 
нумізматичних колекційних експонатів. Серед кра-щих її робіт поштові мініатюри 
присвячені 150-річчю від дня народження М. І. Лисенка, Олімпіаді в Барселоні, 
500-річчю українського козацтва; монети випущені до 5 річниці Конституції Укра-
їни, 60-річчя визволення Києва, 2600-річчя м. Керч та ін. Живе і працює в м. Києві.

Алла Сергіївна Лан (24 вересня 1946, м. Остер) – кандидат медичних наук, про-
відний науковий співробітник Українського центру радіаційної медицини (м. Київ). 

І. П. Данилець (ліворуч) біля 
фінсько-корейського агрегата

Маркет Козелецької райспоживспілки «Циганський» 
- сучасний магазин, що працює по шведському типу

Художник-графік Л. І. Корінь, управлінець Л. О. Мисливець, музика А. В. Щербань  
- одні з кращих остерян рубежу XX–XXI ст.
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Леонід Олексан-
дрович Мисливець 
(19.01.1975, м.Остер) – з 
липня 2007 р. голова Ко-
зелецької районної дер-
жавної адміністрації. 

Володимир Мико-
лайович Пономаренко 
(29.11. 1961, м.Остер) – 
працював головою кол-
госпу «Жовтень» (з 2001 
р. ТОВ «Лан»), головним 
ветеринарним лікарем 
району, з листопада 2010 
– голова Козелецької ра-
йонної ради. 

Сергій Поярков (18.10.1965, м.Остер) – український художник. Працює у жан-
рі реклами, книжкової ілюстрації Сильна Україна)та дизайну. Автор-ілюстратор 
книг, що видавалися у Болгарії, Чехословаччині, Швеції. Володар головного при-
зу міжнародного конкурсу Л. Рона Хаббарда «Ілюстратори майбутнього» у Лос-
Анжелесі (США). Його твори були пред-ставлені на персональних виставках у Ве-
ликобританії, Німеччині, Росії, США та Національному художньому музеї України. 

Надія Макарівна Цикоза (Малей) (10 лютого 1936, м. Остер) – кандидат 
економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського Національного тран-
спортного університету.

Анна Василівна Щербань (24 грудня 1974, м. Остер) – солістка-акордеоністка 
Національної музичної академії України, лауреат міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів. Живе і працює в м. Києві.

Нинішній Остер – одне з найстаріших міст України – сьогодні переживає не 
кращі часи. Продовжується демографічна криза, внаслідок чого кількість населен-
ня щороку зменшується. Проте не 
викликає сумніву, що остряни не-
забаром відродять колишню славу 
міста, перетворять його на один з 
центрів туризму не лише Черні-
гівщини, а й країни в цілому. І по-
всюди звучатимуть слова з пісні, 
написаної Василем Нестеренком 
на слова остерського поета-аматора 
Євгена Улізька, «Чи були ви у нас 
на Десні, на Острі…» як гімн слави 
древньому граду на В’ъстрі, розта-
шованому у місці злиття двох голо-
вних водних артерій нашої землі.
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