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Морськi традицiї переславцев
(Наши друзi по змаганню)
«Мало знайдеться пiд Москвою мiсць, кращих Ботика: з висоти овалом шiсть на дев’ять
верст стелеться озеро, зовсiм прозоре з найчудовiшим пляжем; праворуч, в серпанку туману,
виступає старовинне мiсто, як невидимий град, налiво — лiси — не дачнi, а дикi, з лосями,
ведмедями», — писав вiдомий письменник М. М. Пришвiн про пiвденний берег Плещеєвого
озера, одного з найбiльших природних водоймищ в центрi Росiї. Озеро це стало колискою
росiйського флоту. Саме тут, на горi Грем’яч, бiля села Веськова, народились першi судна
росiйської флотилiї, i це вiдразу оживило Переславль-Залєський, майже опустiлий пiсля епiдемiї
чуми.
Весною 1688 року юний цар Петро знайшов у сараї пiдмосковного села Iзмайлова невелике
парусне суденце. Вiн захопився ним. I, швидко навчившись керувати парусами, почав плавати
по Москвi-рiцi i її притоцi Яузi. Але неспокiйна натура Петра бажала бiльшого простору. «Мне
объявили Переславское озеро (яко наибольшее), куды я под образом обещания в Троицкий
монастырь у матери выпросился», — писав пiзнiше Петро у передмовi до статуту морського.
Так, обманивши царицю, влiтку того ж року вiн прискакав верхи до Плещеєвого озера. Воно
зачарувало царя своїм простором. В серпнi вiн їде на озеро спецiально будувати судна разом
з iноземними i росiйськими корабелами.
Мати Петра, намагаючись вiдвернути сина вiд захоплення кораблебудуванням, викликала
його з Переславля i оженила на Євдокiї Лопухiнiй. Але й це не допомогло. Вiн знову повертається
на озеро, щоб особисто брати участь у будiвництвi кораблiв. У червнi на воду спустили
два трищоглових судна i двi яхти. Але бунт стрiльцiв i справа царiвни Софiї, яка зробила
спробу захопити престол, припинили роботу. Тiльки з кiнця 1691 року будiвництво флотилiї
розгорнулося у великих масштабах. Петро керував роботами i сам теслярував. У Переславль
потяглись валки пiдвiд з матерiалами, наїхало багато ремiсникiв, помiтно пожвавилась торгiвля,
кiлькiсть мiських жителiв зросла вдвiчi.
Перший парад росiйської флотилiї почався 1 серпня 1692 року i тривав майже мiсяць.
В ньому брали участь понад сотня рiзних кораблiв. Зокрема, великi 30-гарматнi — «Марс»
i «Анна». На святкування приїхали рiднi Петра, московська знать, духовенство, iноземнi посли.
Для участi в маневрах iз Москви привели артилерiйський полк i «потiшних» солдат-пiхотинцiв.
Маневри показали, що дослiди будiвництва кораблiв i керування ними пройшли успiшно.
Минуло 30 рокiв. Пiсля блискучих перемог молодого вiйськово-морського флоту на Балтицi
i укладення миру з Швецiєю Петро Великий, переїжджаючи через Переславль, побачив забутi
напiвзруйнованi судна своєї флотилiї. Розгнiваний таким безпо-рядком, вiн тут же написав
грiзний указ воєводам переславським: «Надлежит вам беречи остатки кораблей, яхт и галеры,
а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегшии сей
указ. Пётр. В Переславле в 7 день февраля 1722». Це перший в Росiї закон про охорону
пам’ятникiв iсторiї. Зберiгається вiн i зараз в Переславському музеї. Але не вберегли воєводи
цих цiнностей. Пожежа 1783 року разом з мiстом знищила 870 кораблiв, якi знаходилися в двох
дерев’яних сараях, споруджених воєводами на виконання указу Петра. Донинi залишились
лише «Фортуна», частини такелажу та iнструментiв.
На початку XIX столiття на Грем’ячiй горi для боту була побудована цегляна споруда.
Так виник один iз найстарiших рйсiйських музеїв — «Музей-садиба Петра I „Ботик“», який
* Васильев, С. Д. Морськi традицiї переславцев / С. Д. Васильев // Заря коммунизма (Чигирин). — 1976. —
4 сентября. — С. 4.
* Чигиринцы и переславцы участвовали в социалистическом соревновании, стремясь обогнать друг друга по объёму
промышленного производства. — Ред.

2

С. Д. Васильев

вiдкрився 1 серпня 1803 року. В ньому зберiгаються також канати i блоки, зброя i якорi,
котли для варки смоли, кiлька палаток, слюдянi вiконця з палацу Петра та iншi корабельнi
предмети. У парку є споруди 1852 року: цегляний палац, дерев’яна ротонда, Трiумфальнi ворота
i пам’ятник Петру.
З тих пiр переславцi тiсно зв’язанi з морем. Сотнi їх служили матросами i офiцерами
вiйськового флоту. Згадаємо лише декого з них. Це — адмiрал Г. А. Спiрiдов, який розгромив
в 1770 роцi турецький флот в Чесменськiй бухтi. В селi Нагiр’я йому поставлено пам’ятник
i його iменем названо головну вулицю села. В тому ж бою брав участь i капiтан першого
рангу С. П. Хметевський. Контр-адмiрал I. А. Повалiшин в 1790 роцi вiдзначився в битвах
з шведським флотом пiд Виборгом i Червоною Гiркою. Серед героїв легендарного «Варяга»
був матрос Г. I. Блiнов, а в Свеаборгському повстаннi проти самодержавства в 1906 роцi брав
участь матрос В. Новосьолов.
Багато матросiв-переславцiв було на фронтах громадянської вiйни, захищаючи завоювання
Жовтневої революцiї. Прославились вiйськовi моряки i у Велику Вiтчизняну. П. Талалаєв
на вiйськовому кораблi захищав Ленiнград, збив з кулемета фашистський лiтак, брав участь
в десантних операцiях. I. Верiн, командир баштової гармати на крейсерi, громив ворога на побе
режжi Фiнської затоки Балтiйського моря. I. Прохоров служив гiдроакустиком на пiдводному
човнi, який потопив 12 транспортiв противника. I. Морєв служив на есмiнцi «Разумный» i брав
участь в 85 бойових операцiях корабля. А старший лейтенант А. Трофимов на суднi «Гроза»
обстрiлював ворожi позицiї на узбережжях пiвнiчних морiв. Це i Герой Радянського Союзу
морський льотчик Н. Нiколаєв, який зробив понад 150 бойових вильотiв i повторив над морем
подвиг капiтана Гастелло.
I в пiслявоєнний час немало переславцiв служать у Вiйськово-Морському Флотi. Не забу
вають флотських традицiй i тi моряки, якi перебувають в запасi.
Влiтку в садибi «Ботик» особливо людно. Тут знаходяться пiонерськi табори, сюди приїж
джають численнi туристи на автобусах, автомобiлях, мотоциклах, мопедах...
С. Васильєв.

