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ПЕРШІ ШКОЛИ МІСТА
українсько- 
польсько- 

шляхотського панування, з по
діями якої пов’язане засну
вання Сум, сприяла піднесен
ню творчих сил українського 
народу. До закріпачення селян
ства і козацтва, яке юридично 
було оформлено у 80-ті роки 
XVIII століття, населення від
значалося досить високим рів
нем письменності. Перші шко
ли з'явилися в Сумах невдов
зі після заснування міста. За 
відомостями 1732 року тут бу
ло п’ять шкіл, в яких 12 вчите- 

дячки
мо

Визвольна 
го народу

війна 
проти

лів та їх помічники 
навчали учнів української 
ви, письма, співу.

Вчилися в цих школах 
лише діти, а й дорослі, 
зростанням міста і розвитком 
його економіки підвищувався 
культурний рівень міського 
населення, посилювався його 
потяг до освіти. 1767 року гру
па дворян звернулася до уря
ду з проханням заснувати в 
Сумах університет для дво
рян і школу для різночинців. 
Але це клопотання було від
хилене. Царський уряд вбачав 
у освіті джерело вільнодум
ства і зовсім не сприяв її 
розвиткові.

23 червня 1790 року в місті 
урочисто відкрили двокласну 
казенну школу — так зване 
мале народне училище. В пер
ший рік тут навчалися 22 учні, 
в наступні півтора десятиліття 
— пересічно по 65 учнів. Вчи
тися могли діти обох статей, 
але тільки в 1797 і 1802 роках 
тут нараховувалось по кілька 
дівчаток. В одному класі на
вчалися діти різного віку — від 
7 до 17 років. Викладалися за
кон божий, російська мова і 
письмо, арифметика, малюван
ня. На утримання училища від
пускалися такі мізерні кошти, 
що громадськість змушена бу
ла матеріально підтримувати 
його. Не маючи власного при
міщення, воно тривалий час 
кочувало по найманих кварти
рах.

В грудні 1806 року мале на
родне училище реорганізува
ли на повітове. Функціонувало 
воно в складі трьох класів. 
Кількість учнів поступово змен
шувалась: якщо в першій 
чверті XIX ст. вона становила 
понад сто чоловік, то в другій 
чверті _ 50-60. Основна ува
га приділялася вивченню бо
гословських дисциплін. Навчо- 

ли також російської грамати- 
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ки, арифметики і геометрії, 
історії, географії, деянии час 
викладалися латинська і німе
цько мови. Спочатку працю
вало три, потім п’ять вчителів. 
З 1823 року училище пере
йшло до спеціально збудова
ного двоповерхового примі
щення.

1834 року в місті було від
крито парафіяльне 
Нижчу освіту 
також у приватних школах, що 
їх утримували дячки та пса
ломщики. У 40-50 роки діяло 
п’ять таких шкіл. Найбільш по
пулярною з них була школа 
диякона Покровської церкви 
Бутського, в якій щороку на
вчалося 40—50 учнів. Кількість 
учнів у інших школах не пере
вищувала 
вчання в 
коштувало десять, а в 
ному повітовому училищі — 
п’ять карбованців на рік.

Мережа жіночих учбових за
кладів у середині 
століття складалася 
з приватних шкіл і 
У 1838—1853 роках 
двокласна приватна школа. В 
рік заснування в ній навчало
ся шість учениць, у 1850 ро
ці — двадцять. В 1855—1857 рр. 
діяв трикласний пансіон, на
вчання □ якому велося за про
грамою повітового училища. 
Кількість його учениць стано
вила від 11 до 15 чоловік. 
Крім загальноосвітніх дисцип
лін, в жіночих пансіонах ви
кладалися іноземні мови, му
зика, танці, рукоділля. Плата за 
навчання тут була надзвичай
но високою: 90—150 карбо
ванців на рік. 1858 року від
крито приватну двокласну 
школу, що працювала за про
грамою парафіяльного учили
ща.

З другої половини XVII сто
ліття при церквах почали фор
муватися зібрання книжок. 
1777 року в бібліотеці Успен
ського монастиря зберігалося 
62 книжки. Досить солідні біб
ліотеки сформувалися при 
Сласо-Преображенській, Пок- 
ровській та інших церквах.

1823 року відкрилась бібліо
тека при повітовому училищі. 
В 1834 році її книжковий фонд 
становив 918 томів, до 1860-го 
він збільшився ще на 300 книг 
та періодичних видань.

1860 року в Сумах з ініціа
тиви громадськості було від
крито першу публічну бібліо
теку. Утримувалась вона кош-
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діти побували

8—12 чоловік. На- 
приватних школах 

казен-

XIX 
виключно 
пансіонів, 

існувала

вистав та 
театраль-

діяли та- 
майстри.

що 
не 

й у
На 
при 
мо- 

май- 
кіль-

том читачів. Орендували для 
неї другим поверх нам якого 
будинку я центрі міста. Під 
читальні зали відвели дві доб
ре обладнані кімнати. Біб
ліотека передплачувала майже 
всі газети і журнали, що вида
валися тоді в Росії. її діяль
ність викликала таку ненависть 
з боку ретроградів, що вони, 
як повідомлялося в 205-му но
мері газети «Санит-Петербург- 
скио губернские ведомости» 
за 1860 рік, погрожували «роз- 
гро/лити бібліотеку, а читачів 
знівечити».

Великою популярністю серед 
городян користувалися виста
ви балаганного театру, де ста
вились народні драми, гумо
ристичні й сатиричні сценки з 
народного життя. 1806 року в 
центрі міста спорудили при
стосований для таких 
виступів заїжджих 
них труп балаган.

В місті над Пслом 
лановиті народні
Наприкінці XVII — на початку 
XVIII століть сумчанин Діда- 
шенко так уславився своїми 
будівельними роботами, 
одержував замовлення 
тільки в своему місті, а 
навколишній місцевості, 
початку XVIII століття 
сумському Успенському 
настирі діяла іконописна 
стерня, в якій працювало
ка художників. Найбільшої 
слави зажив іконописець Ілля, 
котрий навчався живопису у 
київських майстрів.

До пожвавлення культурно
го життя міста в XVIII столітті 
спричинилися неодноразові 
його відвідини видатним укра
їнським філософом, поетом і 
просвітителем Г. С. Сковоро
дою. В Сумах жили однодум
ці й щирі шанувальники вели
кого гуманіста.

Багатьом освіченим людям 
Росії кінця XVIII сторіччя бу
ло відоме ім’я сумського го
родничого Івана Федоровича 
Богдановича — письменника і 
поета, автора присвячених 
Г. Р. Державіну віршів, «Оди 
на 1813 рік», педагогічної пра
ці «Про виховання юнацтва», 
написаної під впливом ідей 
Жан-Жака Руссо, «Граматики 
російської на користь поля
ків» та інших творів. Його не
одноразово відвідував, а о 
другій половині 90-х років і 
періодично жив у Сумах відо
мий російський поет, член Ро
сійської академії наук Іполит

Федорович Богданович— ви
давець ряду журналів і газет, 
перекладач творів францу
зьких просвітителів, автор лі
ричних віршів, драм і поем, 
зокрема славнозвісної «Ду
шеньки» — одного з кращих 
творів тогочасної російської лі
тератури.

В Сумах починалась літера
турно діяльність українського 
поета-романтика П. С. Мора- 
чевського (літературний псев
донім Пилип Галузенко). Пра
цюючи з 1828 по 1832 рік ви
кладачем повітового училища, 
він написав віршовану коме
дію «Сумська дивачка», вірші 
«Дорога», «Перше травня», 
«Монастир» та інші твори.

Ношо місто с батьківщиною 
В. І. Крамаренкова (1732 — 
1796) — друга родини М. В. 
Ломоносова, перекладача тво
рів французьких просвітителів, 
римських авторів, автора грун
товної праці, присвяченої істо
рії гірничої справи в Росії й 
аналізу її стану в другій поло
вині XVIII століття.

Уродженцем міста є відо
мий український натураліст і 
медик І. Й. Калениченко 
(1805—1876). Виходець із се
лянської родини, Калениченко 
був ученим з надзвичайно ши
роким діапазоном інтересів: 
блискучим знавцем фізіології, 
анатомії, медицини, викладав 
у Харківському університеті 
геологію, мінералогію, палеон
тологію. Ним були проведені 
палеонтологічні дослідження в 
селі Кулішівці Недригайлів- 
ського району. За його проек
том і під його керівництвом в 
1841 році там було спорудже
но унікальний пам'ятник ма
монту.

Тут 
зький 
вець 
1881), дружні стосунки з яким 
підтримували О. С. Пушкін, 
Т. Г. Шевченко, І. А. Крилов, 
М. В. Гоголь, М. І. Гнсдич 
інші 
Лисенков 
видавців 
Кобзаря, 
сенкова і 
мах у 
століття для учнів міських шкіл 
влаштовувалися свята зустрічі 
весни.
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народився петербур- 
видавець і книготоргом 
І. Т. Лисенков (1810 —

та 
письменники.тогочасні 

був одним з перших 
творів геніального 

З ініціативи І. Т. Ли
на його кошти в Су- 

60-ті роки минулого

Л. САІІУХІНА, 
заступник директора Сум
ського краєзнавчого му
зею.


