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Вiсiм вiкiв слави
«Зоря комунiзму» починає друкувати матерiали про iсторичне минуле i сьогоднiшнi звершен
ня наших друзiв по змаганню з Ярославщини. Їх пiдготував один з найстарiших позаштатних
московських кореспондентiв газети «Коммунар», член ученої ради Переславль-Залiського
iсторико-художнього музею Сергiй Дмитрович Васильєв.
Московсько-Ярославське шосе врiзається в лiс. Воно вибiгає на узгiр’я, то круто спадає
вниз. Починається Залiський край. Тут здавна суцiльною стiною стояв лiс, иадiйно захищаючи
володiння великого Кнївського князя. Сучасне шосе майже спiвпадає з старою дорогою.
Неподалiк вiд Переславля-Залiського серед соснового бору немовби вибiгає на дорогу
дивовижна споруда: старовинне шатро, складене з цегли на глечикопо-дiбних колонах. Це —
каплиця «Федорiвська» або «Хрест» — пам’ятник зодчества кiнця XVII столiття. Перекази
пов’язують її спорудження з народженням на цьому мiсцi сина Iвана Грозного — Федора в травнi
1557 року.
Багато пережила стара каплиця за три столiття свого iснування. Бачила вона ополченцiв
1812 року i буремний 1905-й, коли в цих мiсцях збирались переславськi робiтники на мiтинги.
Пам’ятним для каплицi днем стало 18 липня 1963 року. Тут зустрiчали ярославцi свою землячку,
першу в свiтi жiнку-космонавта Валентину Терешкову. Людно бiля каплицi й зараз. У будь-яку
пору бiля неї зупиняються десятки автобусiв з туристами.
«За двi верстви вiд Переславля з гори вiдкривається найчарiвнiший вид на мiсто, на озе
ро...» — писав великий росiйський драматург О. Островський в щоденнику 1848 року. Пейзаж,
який вразив письменннка, не змiнився й до цього часу. В глибокiй низовинi по берегах рiчки
Трубiж м Плещеєвого озера — краси i гордостi Переславського краю — по обидва боки шосе
розкинувся Переславль. На узвишшях з пiвдня i пiвночi стоять мов на сторожi, колишнi
монастирi — Федорiвський, Горицький, Данилiв i Нiкiтський. Минає дев’ятий вiк, як на цьому
мiсцi виник Переяславль-Новий, теперiшнiй Переславль-Залiський. У XV столiттi через пiвнiчну
вимову вiн втратив середню букву «я».
Юрiй Долгорукий, ставши князем Пiвнiчно-Схiдної Русi, яка вже була обжита i мала кiлька
мiст, став запрошувати до себе переселенцiв з пiвдня, розширював торгiвлю з сусiдами, будував
новi мiста. Пiд його вплив потрапили землi, якi належали Великому Новгороду. Новгородськi
бояри, бачачи посилення Ростово-Суздальського князiвства, вирiшують зупинити зростання
сусiда вiйськовою силою. В сiчнi 1135 року вони вторглися на землi князiвства, але бiля
Ждан-гори за 25 кiлометрiв на пiвденний захiд вiд Плещеєвого озера зазнали жорстокоїпоразки.
В оборонних цiлях Юрiй Долгорукий спорудив 8 мiст-фортець на кордонах свого князiвства.
На пiвнiчному березi озера стояло невелике мiстечко Клiщин. Але воно було мале i не вiдповi
дало розвитковi краю. В 1152 роцi Юрiй Володимирович перенiс мiсто вiд Клiщина на нове
мiсце «и создал больше старого и церковь в нем поставил каменную святого Спаса», — свiдчить
лiтопис.
Нове мiсто було велике. Його земляний вал висотою вiд 10 до 18 метрiв, майже два
з половиною кiлометри по довжинi не має собi подiбних в середнiй смузi європейської частини
СРСР.
На ньому пiднялись дерев’янi стiни з вежами — надiйнi сторожi пристанi, звiдки йшло
зерно в росiйськi мiста, якi не мали свого хлiба. Водний шлях по Клязьмi, Кiржачу, Тру
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бежу, по Плещеєвому озеру i волзькiй Нерлi на Новгород i Псков був найкоротшим в цi
мiста-республiки.
Переславль був столицею великого князiвства з 1175 по 1302 рiк. Ним володiли Всеволод
Велике Гнiздо i його прямi нащадки: Ярослав, знаменитой ратоборець Олександр Невський,
уроженець мiста, де йому в кiнцi 1958 року поставлено пам’ятник роботи скульптора С. Орлова.
Коли полiтичне життя сконцентрувалося на пiвнiчному сходi Русi, Переславль разом
з Владимиром затьмарили старовиннi мiста — Ростов i Суздаль. Вiн став першим мiстом
i першою фортецею в полiтицi владимирських князiв. Переславськi дружини брали участь
в походах на Новгород, Київ, Пронськ, волзьких Булгар, Литву.
Бiля мiста знаходились солянi промисли. Озеро славилось багатством риби, серед якої перше
мiсце займала ряпушка — «переславський оселедець». На територiї князiвства було багато
лiсiв. Край вiдзначався запасами будiвельних матерiалiв, дичини, пушнини, меду, горiхiв, ягiд,
сировиною для виготовлення шкiр i фарбування тканин. Земля давала добрi врожаї зерна
i льону, бiля рiчок i озер розкинулись прекрасни пасовища. Багате князiвство не раз служило
ареною мiжусобних битв за володiння ним. Мiсто сiм разов руйнувалося татарами i литовцями.
Однiєю з блискучих сторiнок iсторiї князiвства була битва за Переславль пiсля смертi князя
Iвана Дмитровича. За його заповiтом володiння перейшли до молодшого дядька — Данила
Московського. Цьому супротивились Андрiй Городецький i Михайло Тверський. Велике вiйсько
пiшло на мiсто. 8 червня 1304 року з’єднанi полки переславцiв i москвичiв наголову розбили
його.
Iз Переславля двiчi, в 1240 i 1242 роках вiдправлявся Олександр Невський на битви
зi шведами i «псами-рицарями». На його Краснiй площi переславцi збирались пiд знамена
воєводи Серкiза на Куликiвську битву 1380 року. Багато разiв у мiстi бував Iван Грозний. Тут
зупинялось народне ополчения Мiнiна i Пожарського перед походом за звiльнення Москви вiд
польських iнтервентiв. Загарбники залишили пiсля себе важкi слiди: Переславль був спалений
i напiвзруйнований, ближнi села обезлюдiли. Але до другої половини XVII столiття Переславль
знову поправився вiд всiх лих, в ньому проживало понад 4,5 тисячi мешканцiв.
В цей час в iсторiї нашої Батькiвщини вiдбулася видатна подiя — возз’єднання України
з Росiєю, що об’єднало два великих народи в єдину державу. Свiдком цiєї подiї є дзвiн, що
висить в Переславському музеї з таким написом: «За позволением его милости пана Богдана
Хмельницкого гетьмана войска запорожского за старанием братства храма рождества пресвятой
богородицы нового места чудново, року 1649, месяца июля, дня 21, Андрей Савич Людвистр».
Невiдомо, як опинився дзвiн iз мiста-тезки Переяслава Пiвденного у Переславль-Залiському.
Очевидно, вiн опинився тут не випадково. I хто знає, може, саме в цей дзвiн дзвонили, щоб
скликати українцiв на Переяславську Раду i ствердити на нiй возз’єднання народiв-братiв.
С. Васильєв.

