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Пам’ятники Переславщини

(У наших росiйських друзiв по змаганню)

Звернiмо увагу на пам’ятники зодчества, зведенi в Переславлi в епоху феодалiзму та в час
боротьби росiйського народу з татаро-монголами, шведами, тевтонами, польською шляхтою.

Великi феодали — владимирськi i московськi князi боролися з дрiбними володарями, якi
намагалися зберегти роздрiбненiсть Русi i виступали проти її об’єднання. Тенденцiї великих
князiв-феодалiв пiдтримувалися релiгiєю, яка чiпко опутувала свiдомiсть народу. «Почуття
мас вигодуванi були виключно релiгiйними харчами, — писав Фрiдрiх Енгельс про тi часи, —
тому, щоб викликати бурхливий рух, потрiбно було власнi iнтереси цих мас представити їм
в релiгiйному одязi». Тому-то не тiльки пряма боротьба проти ворогiв, але й прояви цiєї
боротьби в мистецтвi, народом здiйснювалися в створеннi пам’ятникiв своєї епохи.

Прикладом може служити шатровий храм в селi Єлiзаровi (1552 р.) Переславського району —
пам’ятник воєнної слави нашого народу «на победу в одолении Казанского царства». Всерединi
шатра зберiгалися iмена полеглих у битвах за пiдкорення Казанi (в серединi минулого столiття
вони зникли). Так же був вибудований Федоровський монастир на честь перемоги москвичiв
i переславцiв над тверчанами (1304 рiк). Вiн був дерев’яний i лише в 1557 роцi за наказом
Iвана Грозного в ньому з’явився цегляний собор.

Подiбнi будови створювалися за наказом правлячого класу i представникiв духовенства,
але їх зводили народнi умiльцi. О. М. Горький називав основоположниками мистецтв гончарiв
i ковалiв, мулярiв i теслярiв, рiзьбярiв по дереву, — чиїми руками зробленi артистично речi, що
радують наш погляд, наповнюють музеї. Звiдси i висновок: мистецтво панiвного класу тримав
у руках росiйський, український, бiлоруський та iнший народи.

Церкви були не тiльки культовими спорудами. В них здiйснювалися крупнi полiтичнi акти,
примiром возведення на престол князiв (як це було в Спасс-Преображенському соборi XII
столiття). Бiля них скликалися народнi збори — вiча. В iнших зберiгалися запаси «порохової
казни». Вони служили для оборони мiста вiд ворогiв, як, наприклад, унiкальний Нiкiтський
монастир. (Вiн зведений у 1561—1564 рр.). Невiдомi зодчi вписали в нього красиву i скромну
церквушку 1528 року, пiдпорядкувавши її масиву нового собору, але залишили iндивiдуальнi
риси.

Грандiозний зовнi, собор вражав i своїми внутрiшнiми особливостями. Для посилення
враження простору значно розширена поздовжня частина споруди, роздiлена колонами, якi
видiляють центр iнтер’єру. Такий оптичний обман — єдиний в росiйськiй архiтектурi XVI
столiття. Не мають собi подiбних i конструктивнi завершення перекрить — стрiльчатiсть арок
i зводiв.

Наприкiнцi XVII столiття виникають новi споруди Данилова монастиря. Вони групуються
навколо Троїцького собору (1532 р.), зведеного росiйським зодчим Григориєм Борисовим,
i вважається видатним пам’ятником архiтектури i фрескового живопису. [Здесь рассказ вдруг
переключается на другой монастырь.] Щедрою рукою невiдомий будiвничий декорував стiни
так, що вони нагадують вишивку i мережива полотняних рушникiв, витканих росiйськими
жiнками. З 28 травня 1919 року тут вiдкрився Переславський iсторико-художнiй музей
з картинною галереєю, в якому є меморiальнi кiмнати академiка живопису Д. М. Кардовського
i спiвака Ф. I. Шаляпiна (вiн мав дачу на околицi Переславля).
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